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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

ي  
ي العراق الت 

 
 مركُز الرافدين للحوار من المراكز النوعية ف

ُّ
ُيَعد

 واالقتصادية واألكاديمية الناشطة  
َ
ها النخَب السياسية تجمُع عىل منبر

العام  والرأي  القرار  صناعة  ي 
 
ف والمؤثرة  الرؤى  توجيه  ي 

 
مركز    .ف فهو 

مستقل ي (THINK TANK) فكري 
 
ف الِحوارات  شِجيِع 

َ
ت عىل  يعمل   ،

العـراقــيـة؛   النخـب  بيـن  واالقتصـادية  قافـــيـة 
َ
والث الِسياِسّيِة  الشؤون 

  ، المجتمعي ـم 
ْ
الِسل وتحقيـق  الديمقـراطية،  التجـــربـة  تعــزيـز  بهدف 
ي تطوير ذاتها، من خالل تق

 
ات  ومسـاعدة مؤسسات الدولة ف ديم الخبر

ـِسـم  
ّ
يت للحوار   

ً
صالونا المركز  يمثل  لذا  اتيجية؛  اإلسب  والرؤى 

القرار   صناع  عىل  للضغط  مخرجاته  ويـوظف  والحيـاد  بالموضوعية 
النظام   إطار  ي 

 
ف المؤسـســات،  دولة  بناء  نحو  العام  الرأي  وتوجيه 
ام حقوق االنسان  ، وسيادة القانون، واحب   .الديمقراطي

ي  
ف  المركز  اير(  تأسس  )فبر شباط  من  مدينة    2014االول  ي 

ف 
ي  
ون  االلكب  الفضاء  ي 

ف  اضية  افب  مجموعة  شكل  عىل  ف  األشر النجف 
وقد    ، والمثقفي   واألكاديميي    السياسيي    من   

ً
محدودا عددا  تضم 

طريق   عن  القانونية  الصفة  إكسابها  ليتم   ،
ً
الحقا الفكرة  تطورت 

الحكومية  غب   المنظمات  دائرة  ي 
ف  المركز  التابعة   NGO تسجيل 

ي 
 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء العراف 

الحوارية أكبر   ي جنباته 
اليوم ف  الرافدين للحوار"  يضم "مركز 

واالختصاصات   السياسية  التوجهات  من  ي 
عراف  عضو  سبعمائة  من 

األكاديمية والمذاهب الدينية كافة، إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق مصغر"  
ة أساسية لمواجهة المشاكل،  اتفق فيه الجميع عىل اعتماد الحوا ر ركب  

ي بناء الوطن المزدهر.  
اتيجية، تتناغم ورؤية المركز ف  وإنتاج حلول اسب 

اإلدارية   المركز  أقسام  ي 
ف  يعمل  مختلف    30كما  من  موظفا 
 .االختصاصات

من   تحقيق مجموعة  ة  مدة وجب   المركز خالل  استطاع  وقد 
ف مخرجاتها لصالح  اإلنجازات عبر تسخب  الطاقاِت المختلفِة وتوظي

التواصِل   ي 
ف  الحديثة  التقنيات  من  بذلك   

ً
مستفيدا العراقية،  القضية 
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الجغرافيا  حواجز  ومتجاوزا  القرار  مركز  ي 
ف  النخب  مع  ي 

ون  االلكب 
 . ي لربما تعيق الحوار المباشر

ورات األمنية، الت   والزمن والض 
، بل أقام مجموعة من   ي

ون  بالتواصل االلكب  لم يكتِف المركز 
والمؤتمرات  ال الندوات  من   

ً
عددا شملت  الواقع  أرض  عىل  نشاطات 

متعددة   ي مجاالت 
 
وف التخصصية  الحوارية  والجلسات  العمل  وورش 

وسوق   ي 
 
المضف القطاع  تطوير  الحض:  ال  المثال  سبيل  عىل  منها 

بي     والتسوية  الوطنية  المصالحة  مشاريــــع  إنضاج  المالية،  األوراق 
ب  األزمات  ي 

 
ف والتوسط  تحسي    الفرقاء  واإلقليم،  المركز  ي 

حكومت  ي   
  ، والروتي   اإلدارية  وقراطية  البب  من  والتخلص  الخدمية  القطاعات 
، إضافة إىل استقراء العديد من الملفات   ي

ي والغذان 
تحقيق األمن المان 

ي  الشعتر والحشد  الخارجية  والعالقات  ول  والبب  كالدستور  الشائكة 
هاوالمنافذ الحدودية واالستثمار والرعاية ا  .الجتماعية وغب 

انشطة   ضمن  بارزا  معلما  للحوار  الرافدين  ملتق   يعد  فيما 
وتنظيما،   واالكبر سعة  العراق،  ي 

ف  نوعه  من  االول  يعد  والذي  المركز 
البلد،   تهم  ي 

الت  القضايا  ي 
ف  القرار  صناع  بي    الحوار  اثراء  اىل  ويــهدف 

اء واألكا  ات مع الخبر . وتعزيز النقاشات بشأنها، وتبادل الخبر  ديميي  
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 رؤية المركز 
وصناع  النخب  آراء  عندها  تتالقح  ي 

الت  المحطة  هو  المركز 
القرار بجميع أطيافها السياسية والدينية والقومية، وِبَما يوفر من بيئة  
اآلراء،   تلك  بي    كة  المشب  الفضاءات  إيجاد  ُن  ْحسِّ

ُ
ت إيجابية  حوارّية 

ي بناء بلٍد مزدهر 
 
 .وتسهم ف

 
 رسالة المركز  

النخب    بي    والجادة  الموضوعية  الحوارات  وتنمية  تشجيع 
العراقية وصناع، القرار بما يعزز التجربة الديمقراطية، ويحقق السلم  

ي العراق
 
، والتنمية المستدامة ف  .المجتمعي

 
  أهداف المركز   

 يسع المركز اىل تحقيق جملة من االهداف منها: 

مل عىل ادامته، عن طريق تشجيع  تحقيق السلم االجتماعي والع  •

الحوار البناء والتبادل الفكري بي   النخب العراقية، ضمن قواعد 

 واطر وطنية شاملة. 

طريق   • عن  المجتمع،  ي 
ف  الوطنية  بالمسؤولية  الشعور  تعزيز 

والحفاظ   الديمقراطية،  التجربة  ادامة  باتجاه  عام  رأي  صناعة 

النخب بي    متبادلة  وثقة  متوازنة،  عالقة  وبي      عىل  جهة،  من 

 اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

للمشكالت  • ي وضع حلول 
الدولة وهيئاتها ف  مساعدة مؤسسات 

واالستشارات  الدراسات  تقديم  خالل  من  عملها،  تواجه  ي 
الت 

 . اتيجية من قبل باحثي   متخصصي    والرؤى االسب 

السياسية   • الكيانات  بي    كات  المشب  قاعدة  واالجتماعية،  توسيع 

عن طريق توفب  بيئة حوارية محايدة وموضوعية، توجه الحوار  

ي 
 الصالح العام للوطن والمواطن.  بما يصب ف 
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 الوسائل 
ه يتوسل الوسائل االتية:  

َّ
 من أجل تحقيق أهداف المركز فإن

ي  •
 
ف التخصصية  والملتقيات  والندوات  المؤتمرات  إقامة 

واالقت واالجتماعية  السياسية  والثقافية،  المجاالت  صادية 

 وتوفب  التغطية اإلعالمية المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها. 

والصحف   • والمجالت  جمة  والمب  المؤلفة  الكتب  إصدار 

األخرى،   باللغات  او  العربية  باللغة  والبحوث  والمنشورات 

 .
ً
ونيا ، أو الكب 

ً
ها ورقيا  ونشر

مع   • تفاهـم  مذكرات  وتوقيع  للتعاون  اكات  وشر اتفاقاٍت   
ُ
عقد

ي 
الت  والدولية  المحلية  والمراكز  والمنظمـات  المؤسسـات 

ك مع توجهـات المركز.   تشب 
ً
 تحمُل توجهـاٍت وأهدافا

ي  •
ف  المستوى  رفيعة  والكليات  الجامعات  مع  اتفاقيات  عقد 

ي 
ف  تسهم  كة  مشب  علمية  فعاليات  إلقامة  وخارجه؛  العراق 

 تحقيق اهداف المركز. 

والدراسات العلمية والفكرية والثقافية،  إنشاُء دوائر البحوث   •

تعزز   ي 
الت  المؤقتة،  او  الدائمة  المتخصصة  اللجان  وتشكيل 

ي 
المركز ف  ي تحقيق أهداف 

العلمي بما يسهم ف  البحث  حركة 

ق األوسط.  ي تخص العراق ومنطقة الشر
 القضايا الت 

أكان  • سواء   ، المختلفي   بي    والتفاهم  الحوار  حلقات  عقد 

؛ لتطوير آليات فهم االخر    اختالفهم إثنيا أم
ً
 أم سياسيا

ً
عرقيا

قاعدة   وجعلها  الوطنية،  كات  المشب  الكتشاف  كمقدمة 

 . ق لتحقيق االندماج االجتماعي
ّ
ي حوار بناء خّل

 االنطالق ف 
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لقد تم إعداد هذا التقرير الموجز من قبل مركز 
 ( األخضر  والتمويل  فانهاي GFDCالتنمية  كلية  ي 

فر  )
 ( للتمويل  مدينة FISFالدولية  ي 

فر فودان  جامعة  ي 
فر  )

ر الشعبية.  ي جمهورية الصي 
 شنغهاي فر

لنشر  بوسيلة  تزودينا  إىل  الموجز  هذا  يهدف 
المواضيع المتعلقة بمبادرة الحزام النتائج األولية حول  

 ( والتداول BRIوالطريق  مناقشتها  فرصة  لتشجيع   )
واالستنتاجات  ات  والتفسي  النتائج  هذه  إن  بشأنها. 
نتاج  من  البحثية  الورقة  هذه  ي 

فر الُمعدة 
األشكال،  من  شكل  بأي  نسب، 

ُ
ت ال  ر  المؤلف/المؤلفي 

التاب المنظمات  أو  فودان  أو جامعة  فانهاي  عة إىل كلية 
عىل   ي 

ينبغر التنفيذي. كما  إدارتها  مجلس  أعضاء  أو  لها 
هذا   ي 

فر الواردة  المادة  هذه  يستخدم  او  يقتبس  من 
هذه  ي 

فر ح 
ّ
الموض ط  الشر يراعي  أن  الموجز  التقرير 

   الفقرة. 
بـ  المتعلقة  الملخصات  حول  المعلومات  من  للمزيد 

 (GFDC االتصال بالمدير د. كريستوف ،
ً
، فضال (، ُيرجى

 نغ. نيدوبيل وا
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تقرير استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية لعام 

2021 

 

 االستنتاجات الرئيسة: 

عند   • والطريق  الحزام  مبادرة  وتمويل  استثمارات    59.5استقرار 

ي عام  
 
 ب  2021مليار دوالر أمريكي ف

ً
مليار دوالر    60.5  ـ )مقارنة

ي عام 
 (. 2020أمريكي فر

الفحم • مشاري    ع   
َ
تتلق عام   لم  ي 

فر استثمارات  أو  تمويل  أي 

2021 . 

ي  •
 
اء ف ي مجال الطاقة الخض 

 
زيادة نسبة االستثمارات والتمويل ف

 بلغ 
ً
 جديدا

ً
مبادرة الحزام والطريق بنسبة طفيفة لتحقق ارتفاعا

عام    6.3 ي 
 
ف أمريكي  دوالر     2021مليار 

ً
ب)مقارنة مليار    6.3  ـ  

ي عام 
 (. 2020دوالر أمريكي فر

ي   •
فر النفط  مجال  ي 

فر والتمويل  االستثمارات  نسبة  توّسع 

مليار دوالر أمريكي    6.4مبادرة الحزام والطريق، لتصل اىل  

ي  
 ب  2021فر

ً
ي عام   1.9  ـ )مقارنة

مليار دوالر أمريكي جميعها فر

2020 .) 

لمب • الصينية  المشاركة  ي 
 
ف االستثمارات  نسبة  ادرة تقلصت 

عام   ي 
 
ف منخفضة  نقطة  إىل  والطريق  وزيادة    ،2021الحزام 

تمويلها    ما يتم 
ً
ي غالبا

)الت  اإلنشائية  المشاريــــع  نسبة عقود 

 بقروض صينية(. 

ي التوجه   •
 
ي مشاركة مبادرة الحزام والطريق ف

 
تحّول قوي ف

ق األوسط وأفريقيا.   نحو دول الشر



        15         2021مبادرة الحزام والطريق الصينية لعام  تقرير استثمارات 

وا   العراقكان   • الحزام  مبادرة  من  األكيى  لطريق  المستفيد 

عام   ي 
فر المشاريــــع  2021الصينية  عقود  قيمة  بلغت  إذ   ،

.  10.5االنشائية ما يقارب   مليار دوالر أمريكي

ي قطاعات   •
تسارع تمويل مبادرة الحزام والطريق الصينية فر

الصحة والمرافق الخدمية بشكل خاص )ولكن بمستويات  

 إجمالية منخفضة(. 

مب • استثمار  اتجاه  كان  العالمية،  المقارنة  ي 
الحزام فر ادرة 

باالستثمار   يتعلق  فيما  العالمية  االتجاهات  دون  والطريق 

بنسبة   ازداد  والذي  الناشئة  األسواق  ي 
فر المباشر  ي  األجنتى

30 .) ر ي الصي 
ي المباشر فر ي ذلك االستثمار األجنتى

 % )بما فر

بعام   • يتعلق  مبادرة  2022فيما  مشاركة  تسارع  نتوقع   ،

عىل ر  كي 
الي  مع  الصينية،  والطريق  ي  الحزام 

فر النقل  مجال   

)مثل   االخرى  اتيجية  االسي  واألصول  والموارد  آسيا، 

 .) ئ  الموانر

ي عام   •
ي مجال االستثمار  2022فر

 أفضل فر
ً
، مازلنا نرى فرصا

التنفيذ   عملية  ي 
فر أشع  تكون  ي 

الت  ة  الصغي  المشاريــــع  ي 
فر

لتقليص   وفرصة  الرياح(،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  )مثل 

 
ً
غالبا ي 

والت  ة  الكبي  )مثل    المشاريــــع  ُمربحة  غي   تكون  ما 

 الفحم(. 

ي عام   •
اء، ،  2022فر الخض  الطاقة  ة مشاري    ع  نتوقع تسارع وتير

" إىل   
ً
أيضا ذلك  نة ويرجع  خض  التوجيهية  المبادئ 

 [Greeningالخارج ي 
 
ف والتعاون  االستثمار  ي  [ 

فر الصادرة   "

يوليو   و"2020تموز/  لتعاون  ،  البيئية  الحماية  إرشادات 

البناءاالستثمار   ي ومشاري    ع  ي كانون األول/  األجنب 
" الصادرة فر
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الصينية  2022يناير   التجارة  وزارة  عن  صادر  كالهما   ،

(MOFCOM( وااليكولوجيا  البيئة  ووزارة   )MEE  كال  .)

رصامة،   أكير  بيئية  معايي   تطبيق  إىل  يدعوان  ر  التوجيهي 

 وإذا لزم األمر.  

ىل تمويل  ، نرى المزيد من المنافسة ع2022بالنسبة لعام   •

( بـ  ُسّمي  ما  اتيجيات  اسي  خالل  من    B3W)التنمية 

العالمية"  "البوابة  و  المتحدة  الواليات  من  التابعة    المدعومة 

للتعاون    
ً
فرصا توفر  أن  يمكن  ي 

والت   ، ي األورونى لالتحاد 

ي األطراف والتمويل. 
 الثالنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    أحد اسم  تسميته عىل  تمت  وقد  بايدن  األمريكي جو  للرئيس  برنامج  هو 

أو) للعالم"  أفضل  بشكل  البناء  "إعادة  المحلية  حملته  (،  B3Wشعارات 
الحزام   لمبادرة  األطراف  متعدد  بديل  تمويل  برنامج  يكون  أن  إىل  ويــهدف 

جمة( للمزيد، ُينظر:   والطريق الصينية للدول النامية. )المي 
https://syndicationbureau.com/ar/bidens-b3w-proposal-

at-g7-not-threat-to-chinas-belt-and-road/   

https://syndicationbureau.com/ar/bidens-b3w-proposal-at-g7-not-threat-to-chinas-belt-and-road/
https://syndicationbureau.com/ar/bidens-b3w-proposal-at-g7-not-threat-to-chinas-belt-and-road/
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ي مبادرة الحزام والطريق 
 
 (BRI)انخراط الصير  ف

 

التمويلية    قيمةبلغت   االستثمارات  ي 
فر ر  الصي  انضمام 

ي البلدان الملتحقة بمبادرة الحزام   2021والتعاون التعاقدي لعام  
فر

البالغ عددها  (1) والطريق  مليار دوالر    59.5دولة، ما يقارب    144، 

اكة من خالل االستثمار الذي بلغ حواىلي  
؛ إذ تمت هذه الشر أمريكي

ممولة    13.9 ي كانت 
)الت  العقود  خالل  ومن   ، أمريكي دوالر  مليار 

والبالغة   الصينية(  القروض  من   
ً
.    45.6جزئيا أمريكي دوالر  مليار 

بشكل   الصينية،  المشاركة  بعام  تمثل   
ً
مقارنة  

ً
مهما  

ً
تطورا عام،   

ي ذلك    60.5، عندما بلغت مشاركتها  2020
. ففر مليار دوالر أمريكي

يقارب   ما  اىل  التعاقد  ارتفع حجم  ،    37الوقت،  أمريكي مليار دوالر 

اىل   االستثمار  حجم  تقلص  .    23.4بينما  أمريكي دوالر  مليار 

عام   مع  انتشار 2019وبالمقارنة  سبق  الذي  العام  وهو  جائحة    ، 

اىل حواىلي  19-كوفيد  الصينية  المشاركة  انخفض حجم  مليار    53، 

بنسبة   )أي  أمريكي  استمرار كوفيد48دوالر  ومع  ، كانت  19-%(. 

أن   منذ  مستوياتها  أبطأ  ي 
فر والطريق  الحزام  مبادرة  استثمارات 

الحزام  )مبادرة  باسم  ر  الصي  خارج  االستثمار  اتيجية 
اسي  ُوضعت 

 BRIوالطريق  
ً
وتحديدا عام    (،  ي 

ر  2013فر الصي  كانت  عندما   ،

ي العديد من بلدان مبادرة الحزام والطريق )ُينظر  
المستثمر الرئيس فر

  (. 1الشكل 

 

 
)1(  https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-

initiative-bri/   

https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
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 حول البيانات. 
ي  MOFCOMأطلقت وزارة التجارة الصينية ) 

/ يناير    21( فر ي
الثانر كانون 

ي البلدان الواقعة عىل طول  2022
ي فر
، بيانات حول "االستثمارات والتعاون الصيتر

/ يناير إىل كانون األول/ ديسميى   ي
 للمدة من كانون الثانر

ً
الحزام والطريق" تضم كشفا

2021  )2(. 

حواىلي   الصينية  كات  الشر استثمرت  البيانات،  لهذه   
ً
مليار   20.3وفقا

طول  دوال  "عىل  الواقعة  البلدان  ي 
فر المالية  غي   ة  المباشر االستثمارات  ي 

فر أمريكي  ر 

توقيع عقود حديثة تضم   إىل   
ً
إضافة تبلغ    560الحزام والطريق".  بقيمة   

ً
وعا مشر

. حيث ركزت بيانات وزارة التجارة الصينية عىل    100أكير من   مليون دوالر أمريكي

ر    دولة واقعة عىل الحزام والطريق، أي 55 ر الصي  الواقعة عىل الممر الذي يربط بي 

ي ذلك جنوب آسيا 
 .)3(وأوروبا بما فر

ي  
يتضمن هذا التقرير التعريف بالبلدان ضمن مبادرة الحزام والطريق الت 

هذه    142تتضمن   إطار  تحت  للعمل  ر  الصي  مع  تعاون  اتفاقيات  وقعت  دولة 

ي نهاية عام  
 .  2021المبادرة فر

مسار ولتحليل   إىل  هذه  بياناتنا  سِند 
ُ
ن البلدان،  هذه  ي 

فر االستثمارات 

ي 
الصيتر العالمي  االخضر    )4(االستثمار  والتمويل  التنمية  مركز  ي 

فر البحثية  والبيانات 

ي مدينة شنغهاي. 
 التابع لجامعة فودان فر

 مع اغلب البيانات، فإن هذه البيانات ال تدعي الكمال.  هو الحالوكما 

 
(2( 

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/202

201/20220103239000.shtml#  

(3) https://mp.weixin.qq.com/s/jzOoIjlBBr3N7LjUYd3bBw  

(4) Scissors Derek, “China Global Investment Tracker 

2021,” China Global Investment Tracker (Washington: 

American Enterprise Institute (AEI), January 2022), 

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/202201/20220103239000.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/202201/20220103239000.shtml
https://mp.weixin.qq.com/s/jzOoIjlBBr3N7LjUYd3bBw
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ي المشاري    ع  (: 1الشكل )
 
ي مبادرة الحزام والطريق ف

 
اكة الصينية ف الشر

ي األسفل( 
 
ي األعىل( واالستثمارات )ف

 
 2021-2013اإلنشائية )ف
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  اإلنشائية   المشاري    ع  نسبة   وارتفاع   االستثمارات  نسبة  انخفاض

ي 
 
اكة  ف  الصينية  والطريق  الحزام مبادرة شر

ي   االستثمار   نسبة  كانت
ي   الصيتر

  نسبة  يتجاوز   انخفاض   فر

  نسبة  بلغت  عندما   ، 2019  عام  منذ   من   االنشائية  المشاريــــع

   % 45  االستثمار 
ً
اكة  من  تقريبا ي   والطريق.   الحزام  مبادرة  شر

  عام  وفر

ي   االستثمار   نسبة   بلغت  2021
اكة  اجماىلي   من   % 23  الصيتر   شر

  من  اإلنشائية   المشاريــــع  عقود   تمويل   يتم   إذ   والطريق.   الحزام  مبادرة

ي   روضالق  خالل
  أو   و/   الصينية  المالية  المؤسسات  تقدمها   الت 

  المؤسسات  من  ضمانات   يستلمون  الذين   المشاريــــع  مع   المتعاقدين

ي   الحكومية
   (. 2 الشكل )ُينظر   المضيف  البلد  فر

 

 

ي مبادرة  2الشكل )
 
ي المشاري    ع اإلنشائية واالستثمار ف

 
اكة ف (: نسبة الشر

 الحزام والطريق 

  والمشاري    ع  االستثمارات  نسبة

 2021 االنشائية

  والمشاري    ع  االستثمارات  نسبة

 2021  - 2013 االنشائية
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اكة الصينية  انخفاض حجم صفقة الشر

  444لقد ارتفع متوسط حجم الصفقة بشكل طفيف من  

عام   ي 
فر  
ً
تقريبا أمريكي  دوالر  دوالر    476إىل    2020مليون  مليار 

عام   ي 
فر عام  .  2021أمريكي  مع  حجم  2015وبالمقارنة  فإن   ،

عام   ي 
فر بنسبة    2021الصفقة  يتعلق  21أصغر  فيما  سيما  وال   .%

ي عام  
أكيى منه    2021بالمشاريــــع االنشائية، إذ كان حجم الصفقة فر

ي عام  
ي    530، إذ بلغت نسبته  2020فر

  2021مليون دوالر أمريكي فر

بـ    
ً
لعام    386مقارنة أمريكي  دوالر  بينما  2020مليون  انخفض  ، 

مليون دوالر    355مليون دوالر أمريكي إىل    585حجم االستثمار من  

ر   . قد ُيعزى أحد األسباب إىل زيادة نفور المستثمرين الصينيي 
ً
تقريبا

كوفيد جائحة  مخاطر  من  19-بسبب  العديد  أدت  ر  حي  ي 
فر  ،

الصفقات )أنظر القسم الالحق( إىل زيادة متوسط حجم الصفقات  

 (.  3الشكل  ُينظر نشائية )المتعلقة بالمشاريــــع اإل 
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ي مبادرة الحزام 3الشكل )
 
اكة الصينية ف والطريق:  (: حجم صفقة الشر

ي االسفلالمشاري    ع اإلنشائية 
 
ي االعىل، واالستثمارات ف

 
   . ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: 

(Green Finance & Development Center, FISF Fudan  University, 

based on AEI data) 
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اكة الصينية    من الشر
ً
شهدت بلدان مبادرة الحزام والطريق مزيدا

عام   ي 
 
ف غير  2021االجمالية  بالبلدان   

ً
مقارنة أبطأ  بنمو  ولكن   ،

ي مبادرة الحزام والطريق. 
 
 األعضاء ف

 

اإلنشائية   المشاريــــع  مجال  ي 
فر ر  الصي  أنشطة  كانت 

ب أكير  الحزام والطريق  مبادرة  بلدان  ي 
مليار    14حواىلي  واالستثمار فر

عام   ي 
فر المبادرة  ي 

فر األعضاء  غي   البلدان  ي 
فر منها  أمريكي  دوالر 

ي مجال المشاريــــع اإلنشائية. تجاوزت  2021
اكة فر ي الشر

 فر
ً
، وخاصة

الحزام  مبادرة  ي 
فر األعضاء  غي   البلدان  ي 

فر الصينية  االستثمارات 

عام   ي 
فر األوىل  المرة  ي 

فر المبادرة  تحت  المنضوية  تلك  والطريق 

البلدان    . 2019 ي 
فر الصينية  اكة  للشر السنوي  النمو  فإن  ذلك،  ومع 

عام   ي 
فر أعىل  والطريق كان  الحزام  مبادرة  ي 

فر األعضاء    2021غي  

 ببلدان مبادرة الحزام والطريق.  
ً
 مقارنة
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ي بلدان مبادرة الحزام والطريق  4الشكل )
 
ي الخارج ف

 
اكة الصينية ف (: الشر

ي مبادرة الحزام والطريق  والبلدان غير 
 
 2021-2018األعضاء ف
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الحزام   مبادرة  ي 
 
ف الصينية  اكة  للشر طري 

ُ
والق اإلقليمي  التحليل 

 BRIوالطريق 

 عن المزيد من 
ً
اكة مع أفريقيا والدول العربية، فضال تحوٌل قوٌي للشر

ي أمريكيا الجنوبية. 
 
 المشاري    ع اإلنشائية ف

اكة     لم تكن الشر
ً
ي مبادرة الحزام والطريق موزعة

الصينية فر

تتلف    اآلسيوية  الدول  زالت  فال  األقاليم.  ر  بي  متساوية  بصورة 

الحزام  مبادرة  ي 
فر الصينية  االستثمارات  حجم  من  األكيى  النسبة 

بحواىلي   رت 
ِّ
د
ُ
ق بنسبة  عام  35والطريق  ي 

فر ذلك،    . %2021  مع 

ة   ق األوسط عىل نسبة كبي  ايد  حصلت دول أفريقيا والشر ر بشكل  مي 

النسبة من   تفع  الصينية، لي  اكة  الشر %  38إىل    2020% عام  8من 

ي عام  
وانخفض حجم    2021فر والطريق.  الحزام  مبادرة  اكة  من شر

الحزام والطريق   ي مبادرة 
األعضاء فر األوربية  الدول  ي 

فر االستثمارات 

األوىل من عام  84بنسبة   الستة  باألشهر   
ً
. وزادت  2020% مقارنة

العر  اكة  الدول  الشر ق األوسط، بصورة  خاصة، من حجم 
بية والشر

بنسبة   االستثمار  ي 
بنسبة  360فر اإلنشائية  والمشاريــــع   ،%116  %

 بعام  
ً
 مقارنة

ً
ي أمريكا الجنوبية،  2020تقريبا

 أكيى فر
ً
. وقد لوحظ زيادة

ي المشاريــــع اإلنشائية بنسبة  
اكة فر % )ُينظر  643إذ ارتفع حجم الشر

 (. 5الشكل 
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ي مناطق مختلفة من مبادرة الحزام 5الشكل )
 
اكة الصينية ف (: الشر

 والطريق 

 

 

 
 

 



        27         2021مبادرة الحزام والطريق الصينية لعام  تقرير استثمارات 

ي  
فر ي 

الصيتر واالستثمار  التمويل  بلدان    46ينتشر  من  دولة 

تتلف    حيث  والطريق،  الحزام  و  26مبادرة  استثمارات،    37دولة 

ي المشاريــــع اإلنشائية. وقد كان العراق أكيى دولة  
اكة فر دولة أخرى شر

ي المشاريــــع اإلنشائية بكلفة تقدر بحواىلي  
اكة فر من حيث حجم الشر

10.5    ، أمريكي دوالر  )بحواىلي  مليار  رصبيا  دوالر    6.8تليه  مليار 

( وإندونيسيا )بحواىلي   انيا ومض    2.4أمريكي ر (. وتير مليار دوالر أمريكي

عام   مع  وبالمقارنة  وسنغافورة.  االتحادية  هبط  2020وروسيا   ،

ي فيتنام من  
ي المشاريــــع اإلنشائية فر

اكة فر مليار دوالر    3.1حجم الشر

إىل   حيث    430أمريكي  ومن  دوالر.  كانت  مليون  االستثمارات، 

ي عام  
ر فر ر الرئيستي  ر المضيفتي  ،  2021إندونيسيا وزيمبابوي الدولتي 

وسنغافورة   وشيالنكا  الوس  شهدت  وقد   . وتشيىلي فيتنام  تلتهما 

الشكل   )ُينظر  خاصة  بصورة  الصينية  االستثمارات  حجم  ي 
فر قفزة 

6  .) 
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ي مبادرة 6الشكل )
 
اكة الصينية ف الحزام والطريق عي  (: اتجاهات الشر

 2021-2018مختلف البلدان 
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ي مبادرة الحزام والطريق 
 
اكة ف  االتجاهات القطاعية للشر

معظم   ي 
فر الصينيون  والمستثمرون  المتعاقدون  شارك 

ي عام  
ر مبادرة الحزام والطريق عىل  2021القطاعات فر . واستمر تركي 

التحتية،   ذلك،  و البنية  ومع  والنقل.  الطاقة  قطاعي  ي 
فر السيما 

هذين   ي 
فر االنشائية  والمشاريــــع  االستثمار  ي 

حصت  انخفضت 

يقارب   ما  من  طفيف  بشكل  ر  عام  67القطاعي  ي 
فر إىل    %2020 

ي عام 65
   . 2021% فر

العام   ي 
فر الصحة  قطاع      2021شهد 

ً
نموا خاصة،  بصورة 

بنسبة   اكة  الشر حجم  ي 
فر  
ً
ا بحواىلي  246كبي  يقدر  ما  من   ،%130  

، بينما انخفضت    450مليون دوالر أمريكي إىل   مليون دوالر أمريكي

فيه والتكنولوجيا )عدا بعض االستثمارات التقنية   قطاعات مثل الي 

ي سنغ
 Ninjaافورة، مثل مزود الخدمات اللوجستية "نينجا فان  فر

Van ي تطبيق مجموعة عىلي بابا(، )ُينظر الشكل
 (.  7" فر
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ي مختلف  7الشكل )
 
(: استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية ف

 القطاعات
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اكة   الشر ر  بي  ر  التميي  عند  مهم  فرق   عىل  العثور  يمكن 

ي  
فر ل  الصينية 

ّ
تشك ر  حي  ي 

ففر االنشائية،  والمشاريــــع  االستثمار 

ي قطاع الطاقة حواىلي  
ي االستثمار  40االستثمارات فر

اكة فر % من الشر

المرتبطة   المشاريــــع  ي 
فر الصينية  اكة  الشر فإن  االنشائية،  والمشاريــــع 

%  12بقطاع النقل )مثل إنشاء الطرق والمطارات والشحن( تشكل  

ئ ع استثمارات )الموانر   فقط من خالل 
ُّ
تعد بينما  المثال(،  ىل سبيل 

بلدان   ي 
فر الصينية  اكة  الشر ي 

فر لالستثمار  قطاع  أكيى  ي 
ثانر المعادن 

 (. 8مبادرة الحزام والطريق )ُينظر الشكل 

 

ي مختلف  8الشكل )
 
ي مبادرة الحزام والطريق ف

 
اكة الصينية ف (: الشر

 2021-2013القطاعات المتعلقة بالمشاري    ع االنشائية واالستثمارات  
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ي بلدان مبادرة الحزام والطريق 
 
اكة المتعلقة بقطاع الطاقة ف  الشر

اكة   الشر غالبية  الطاقة  قطاع  ي 
فر الصينية  اكة  الشر تشكل 

عام   ي 
ففر والطريق.  الحزام  مبادرة  ي 

فر اجماىلي  2021الصينية  بلغ   ،

حواىلي   الطاقة  قطاع  ي 
فر اكة  ويمكن    22.3الشر  . أمريكي دوالر  مليار 

ي    26.1من    مقارنة هذه القيمة بأكير 
اكة فر ي الشر

مليار دوالر أمريكي فر

ي عام  44.8، وبـ 2020عام 
 فر
ً
 .  2019مليار دوالر أمريكي تقريبا

ي عام  
ي قطاع الطاقة فر

اكة فر ، كان من  2021إن معظم الشر

بنسبة   النفط  الرياح  31نصيب  وطاقة  الشمسية  الطاقة  تليه   ،%

 %.  22%، والغاز بنسبة  31بنسبة 

 

ي مبادرة الحزام 9الشكل )
 
ي قطاع الطاقة ف

 
اكة الصينية ف (: إجماىلي الشر

 2013-2021  (BRI)والطريق
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 الفح  م 

متعلقة   انشائية  مشاريــــع  أو  استثمار  ي 
فر ر  الصي  ك 

تشي  لم 

ي عام  
ي بعدم بناء محطات  ،  2021بالنفط فر

كما وعد الرئيس الصيتر

ي الخارج. 
   طاقة جديدة تعمل بالفحم فر

عىل   القائمة  السابقة  تحليالتنا  مع   
ً
أيضا هذا  ويتماشر 

( األعمال  لريادة  العالمي  المراقب  أنه  GEMبيانات  ظهر 
ُ
ت ي 

الت  لم  ( 

ي عام  
ر فر يتم اإلعالن عن محطات طاقة تعمل بالفحم تمولها الصي 

محطات طاقة جديدة    ثالثومع ذلك، تم االعالن عن    (5) . 2020

النصف   ي 
ر فر تعمل بالفحم سيتم تنفيذها من قبل مطورين صينيي 

ميغا واط    350×2: وهي محطة طاقة بسعة  2021األول من عام  

(Ugljevik III)  البوسنة ي 
بالفحم  (6)فر تعمل  طاقة  ومحطة   ،

يك  380×3 كة شنغهاي ألكي  ي إندونيسيا من قبل شر
،  (7) ميغا واط فر

بسعة   طاقة  فيتنام  110ومحطة  ي 
فر غي   .  (8) ميغاواط  من  إن 

ي  
فر المحطات  هذه  تمويل  يتم  إذا كان  ما   ، حت  أو  الواضح كيف، 

ي  
الوقت الراهن، فعىل سبيل المثال، مع تراجع تمويل المحطات الت 

)مثل   الصلة  ذات  المؤسسات  قبل  من  الخارج  ي 
فر بالفحم  تعمل 

ي زيمبابوي من قبل البنك الصناعي  
تراجع تمويل محطات الفحم فر

 
(5( https://greenfdc.org/coal-phase-out-in-the-belt-and-

road-initiative-bri-an-analysis-of-chinese-backed-coal-

power-from-2014-2020/  
(6) 

https://mp.weixin.qq.com/s/n5qYPMlWX096lVwbA3ZUC

g  
(7) https://www.seetao.com/details/70780.html  
(8) //mp.weixin.qq.com/s/qaHHDIImc0tAmIq0jw_oVg  

https://greenfdc.org/coal-phase-out-in-the-belt-and-road-initiative-bri-an-analysis-of-chinese-backed-coal-power-from-2014-2020/
https://greenfdc.org/coal-phase-out-in-the-belt-and-road-initiative-bri-an-analysis-of-chinese-backed-coal-power-from-2014-2020/
https://greenfdc.org/coal-phase-out-in-the-belt-and-road-initiative-bri-an-analysis-of-chinese-backed-coal-power-from-2014-2020/
https://mp.weixin.qq.com/s/n5qYPMlWX096lVwbA3ZUCg
https://mp.weixin.qq.com/s/n5qYPMlWX096lVwbA3ZUCg
https://www.seetao.com/details/70780.html
https://mp.weixin.qq.com/s/qaHHDIImc0tAmIq0jw_oVg
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ي  
الصيتر بسعة    3من    ICBCوالتجاري   ، أمريكي دوالر    2.8مليارات 

يونيو   حزيران/  ي 
فر واط  أصبح  (9) (2021غيغا  مماثل،  نحٍو  وعىل   .

تعمل   ي 
الت  الطاقة  لتمويل محطة  المقدم  ي 

الصيتر ي 
المضفر القرض 

بسعة    III  Ugljevikبالفحم   لها  ي    700والمخطط 
فر واط  ميغا 

 .  (10) البوسنة غي  متاح

 

 الغاز والنفط 

ي  
ي قطاع النفط أعىل مّما كانت عليه فر

اكة فر كانت نسبة الشر

ة   العشر النفط  اكات  شر إجماىلي  بلغ  فقد  ؛ 
ر الماضيي  ر    6.4العامي 

عام   ي 
فر أمريكي  دوالر  ب    2021مليار   

ً
مقارنة مليار    1.9بالكامل، 

العام   ي 
فر أمريكي  و2020دوالر  العام   3.7،  ي 

فر أمريكي  دوالر  مليار 

ا 2019 ر وتير العراق  وكان  ي  . 
المتلف ّ وأوغندا  واإلكوادور  والكويت  نيا 

اكات.    الرئيس من هذه الشر

 

 

اء/ الطاقة الكهرومائية    الطاقة الخض 

والطاقة   اء  الخضر الطاقة  ي 
فر الصينية  اكة  الشر قيمة  بلغت 

بـ    10الكهرومائية    
ً
مقارنة  . أمريكي دوالر  دوالر    12.5مليار  مليار 

 
(9) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-

30/biggest-china-bank-walks-away-from-3-billion-

zimbabwe-coal-plan  
(10 ) https://mailchi.mp/6e8f251587c4/ngos-hail-chinese-

banks-exit-from-bosnias-controversial-ugljevik-iii-

coalplant-project?e=c4938ac326  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-30/biggest-china-bank-walks-away-from-3-billion-zimbabwe-coal-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-30/biggest-china-bank-walks-away-from-3-billion-zimbabwe-coal-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-30/biggest-china-bank-walks-away-from-3-billion-zimbabwe-coal-plan
https://mailchi.mp/6e8f251587c4/ngos-hail-chinese-banks-exit-from-bosnias-controversial-ugljevik-iii-coalplant-project?e=c4938ac326
https://mailchi.mp/6e8f251587c4/ngos-hail-chinese-banks-exit-from-bosnias-controversial-ugljevik-iii-coalplant-project?e=c4938ac326
https://mailchi.mp/6e8f251587c4/ngos-hail-chinese-banks-exit-from-bosnias-controversial-ugljevik-iii-coalplant-project?e=c4938ac326
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عام   اكة  شر ي 
فر العام    16.4و  2020أمريكي  ي 

فر أمريكي  دوالر  مليار 

الشكل    2019 ي  9)ُينظر 
فر ي 

الصيتر االستثمار  حجم  وانخفض   .)

اء والطاقة المائي ي عام    8.8ة من  الطاقة الخضر
مليار دوالر أمريكي فر

ي عام    3.1، إىل  2019
مليار دوالر    1.6و  2020مليار دوالر أمريكي فر

عام   ي 
فر من  2021أمريكي  اإلنشائية  المشاريــــع  حجم  ارتفع  بينما   .

ي    8.6
فر ي    9.5إىل    2019مليار 

فر أمريكي  دوالر  ،  2020مليار 

ي  8.1لينخفض بشكل طفيف إىل  
 .  2021مليار دوالر أمريكي فر

 

ي قطاع الطاقة من خالل االستثمار  10الشكل )
 
اكة الصينية ف (: الشر

ي مبادرة الحزام والطريق )
 
  BRI )2013-2021والمشاري    ع اإلنشائية ف

 حسب القطاع الفرعي ب
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ي بلدان مختلفة 
 
ي قطاع الطاقة ف

 
اكة ف    الشر

ي  
فر الطاقة  قطاع  ي 

فر الصينية  اكة  الشر تحليل  خالل  من 

البلد  مختلف   العراق كان  أن  الحزام والطريق، وجدنا  مبادرة  بلدان 

ي عام  
ي مجال الطاقة إىل حد كبي  فر

 معظم االستثمارات فر
الذي تلف ّ

العام 2021 ي 
فر العراق  ي 

فر القوية  اكة  الشر ومع  إندونيسيا.  وتليه   ،

ي مبادرة الحزام والطريق  2021
يك فر ، تقدم العراق إىل ثالث أكيى شر

ي مج
اكة فر ي الشر

ر عام  فر يك    2021و  2013ال الطاقة للمدة بي  )الشر

العراق   يتعاون  االتحادية(.  روسيا  تليها  باكستان،  هو  أهمية  األكير 

ات ي قطاع النفط )عىل سبيل المثال، بناء محطة الخي 
ر فر   () والصي 

الثقيل بقيمة اجمالية تبلغ حواىلي   الكهربائية بالنفط  الطاقة  لتوليد 

5  ) أمريكي دوالر  مليارات 
تطوير  (11)  المثال،  سبيل  )عىل  والغاز   ،

كة    (*)حقل غاز المنصورية كة سينوبك الصينية مع شر من قبل شر

سبيل   )عىل  الشمسية  الطاقة  عن   
ً
فضال العراقية(  الوسط  نفط 

وع للطاقة الكهروضوئية بسعة   ي مرحلة    2المثال، مشر
غيغا واط، فر

 
    ي

ات التابعة لمحافظة كربالء فر ي ناحية الخي 
تقع المحطة المذكورة فر

 العراق، بجوار مصفر كربالء. )الُمراجع(. 

(11) https://www.iraq-

businessnews.com/2021/11/01/citic-construction-wins-3-

7bn-iraq-power-deal/  

* ي يقع حقل غاز المنصوري
ي محافظة دياىل، ويعد، بحسب مصادر، ثانر

ة فر

( العراق،  ي 
فر غازي  حقل  م  4.5أكيى  محافظ  3مليار  ي 

فر از 
ّ
عك حقل  بعد   )

 االنبار. )الُمراجع(. 

 

https://www.iraq-businessnews.com/2021/11/01/citic-construction-wins-3-7bn-iraq-power-deal/
https://www.iraq-businessnews.com/2021/11/01/citic-construction-wins-3-7bn-iraq-power-deal/
https://www.iraq-businessnews.com/2021/11/01/citic-construction-wins-3-7bn-iraq-power-deal/
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كة   شر وتملكها  تطورها  ي 
الت  خيص   power Constructionالي 

Corporation  ي تقدر ب
الت  (  3.7الصينية  مليار دوالر أمريكي

 (12).  

  
ً
ر علينا أن نشهد تنفيذها، وخاصة ولكن؛ ومع هذه المشاريــــع، يتعي 

 بشكل غي  عادي  
ً
أن سعر مشاريــــع الطاقة الشمسية يبدو أكير كلفة

محطة   تسعي   )تم  الطاقة  لتخزين  منشأة  أي  ر  تضمي  يتم  لم  إن 

ي مقاطعة تشينغهاي    2.2طاقة شمسية مماثلة بسعة  
غيغا واط فر

تخزين   بسعة  بقيمة  ميغا  202الصينية  دوالر    2.2واط  مليار 

) أمريكي
 (.  11)ُينظر الشكل .(13) 

  

 
(12) https://www.power-

technology.com/marketdata/power-china-solar-pv-park-

iraq/  

(13) https://balkangreenenergynews.com/china-

completes-worlds-second-largest-solar-power-plant/  

https://www.power-technology.com/marketdata/power-china-solar-pv-park-iraq/
https://www.power-technology.com/marketdata/power-china-solar-pv-park-iraq/
https://www.power-technology.com/marketdata/power-china-solar-pv-park-iraq/
https://balkangreenenergynews.com/china-completes-worlds-second-largest-solar-power-plant/
https://balkangreenenergynews.com/china-completes-worlds-second-largest-solar-power-plant/
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ي مبادرة الحزام والطريق  11الشكل )
 
ي قطاع الطاقة ف

 
اكة الصينية ف (: الشر

(BRI ي عام
 
 2021( حسب الدولة ف
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ي مبادرة الحزم والطريق 
 
ي قطاع النقل ف

 
اكة ف  الشر

ي  
فر اكة  الشر  

ُّ
الرئيس  قتعد العامل  النقل  لتوفي  وسائل  طاع 

عىل    
ً
وتأسيسا والطريق.  الحزام  مبادرة  وبلدان  ر  الصي  ر  بي  التجارة 

الطرق   مجاالت  ي 
فر مشاريــــع  وأنشأت  ر  الصي  استثمرت  ذلك، 

ي  
فر اللوجستية  والخدمات  والشحن  ان  والطي  الحديدية  والسكك 

   (. 12جميع أنحاء العالم )ُينظر الشكل 

ان،   الطير مجال  ي 
 
عام  ف ي 

فر اإلعالن  ع 2021تم  أربعة  ،  ن 

قدر بحواىلي  
ُ
ت ان،  ،    810مشاريــــَع متعلقة بالطي  مليون دوالر أمريكي

ي العراق
 . (14)مثل أعادة تأهيل مطار النارصية الدوىلي فر

الحديدية،   السكك  مجال  ي 
 
معظم  ف عىل  العثور  يمكن 

عام   ي 
فر الصينية  اكة  الشر خالل  من  الحديدية  السكك  مشاريــــع 

ذلك    2021 ي 
فر بما  آسيا،  ق  شر ي 

السكك  فر مشاريــــع  استمرار 

يا   ر ومالي  تايالند  عيى  ر  الصي  تربط  ي 
الت  الشعة  عالية  الحديدية 

كونمينغ حديد  )سكك  خط  -بسنغافورة  تشغيل  بدأ  سنغافورة(. 

طوله   يبلغ  الذي  الحديد  ر    422سكة  الصي  ر  بي  يربط  والذي  كم 

ي كانون األول/ ديسميى  
وع (15)2021والوس فر . وبلغت تكلفة المشر

تمويل  ملي  6حواىلي   تم   ، أمريكي دوالر  خالل  70ارات  من  منها   %

ر   الصي  تقوم  الصينية.  المالية  المؤسسات  من  المقدمة  القروض 

 
(14) https://www.iraq-

businessnews.com/2021/06/09/china-to-rehabilitate-the-

nassiriyah-international-airport/  

(15) https://asia.nikkei.com/Politics/International-

relations/China-Laos-railway-begins-with-limited-service2  

https://www.iraq-businessnews.com/2021/06/09/china-to-rehabilitate-the-nassiriyah-international-airport/
https://www.iraq-businessnews.com/2021/06/09/china-to-rehabilitate-the-nassiriyah-international-airport/
https://www.iraq-businessnews.com/2021/06/09/china-to-rehabilitate-the-nassiriyah-international-airport/
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-Laos-railway-begins-with-limited-service2
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-Laos-railway-begins-with-limited-service2
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بقيمة   الشعة  فائقة  حديدية  سكة  ببناء   
ً
دوالر    6أيضا مليارات 

، تربط   ي إندونيسيا  142أمريكي
ر جاكارتا وباندونج فر . عالوة  ( 16) كم بي 

العد بناء  ي 
فر ر  الصي  شاركت  ذلك،  السكك  عىل  ـــع  مشاريـ من  يد 

وع بقيمة   ي القارة األفريقية، مثل مشر
مليار دوالر    1.32الحديدية فر

بمسافة انيا  ر تير ي 
فر ساحل    341  أمريكي  عىل  موانزا  مدينة  لربط  كم 

انيا ر ي تير
ة فيكتوريا بميناء دار السالم فر . كما بدأ تشغيل خط  (17) بحي 

بودابست  حديد  فائ-سكك  ورصبيا(  المجر  ي 
)عاصمت  ق  بلغراد 

مليار دوالر أمريكي    2.89كم بقيمة    350الشعة والذي يبلغ طوله  

عام   ي 
من  (18) 2021فر الحديدية  السكك  ي 

فر اكة  الشر إجماىلي  وزاد   .

ي عام    7.5حواىلي  
مليار    10.6إىل حواىلي    2020مليار دوالر أمريكي فر

ي عام  
أمريكي فر المشاريــــع  2021دوالر  ذلك من خالل عقود  . وكل 

 . اإلنشائية

ي،   الي  النقل  ي مجال 
 
ي  ف

الطرق فر إنشاء  ي 
ر فر الصي  شاركت 

قيمة   وانخفضت  وغينيا.  ورصبيا  تايلند  مثل  البلدان،  من  العديد 

ي البنية التحتية للطرق  
ي التمويل واالستثمارات فر

اكة الصينية فر الشر

 بعام    2021لعام  
ً
  4.5مما يبلغ حواىلي    2020بشكل طفيف مقارنة

حوا  إىل  أمريكي  دوالر  )مقارنة    3.6ىلي  مليار  أمريكي  دوالر  مليار 

 
(16) 

https://www.globalconstructionreview.com/news/jakarta

-bandung-high-speed-railway-64-complete/  
(17) https://www.reuters.com/article/uk-tanzania-railway-

idUSKBN29C20X  
(18) https://www.globalconstructionreview.com/chinese-

companies-start-work-on-1bn-high-speed-rail-line-in-

serbia/  

https://www.globalconstructionreview.com/news/jakarta-bandung-high-speed-railway-64-complete/
https://www.globalconstructionreview.com/news/jakarta-bandung-high-speed-railway-64-complete/
https://www.reuters.com/article/uk-tanzania-railway-idUSKBN29C20X
https://www.reuters.com/article/uk-tanzania-railway-idUSKBN29C20X
https://www.globalconstructionreview.com/chinese-companies-start-work-on-1bn-high-speed-rail-line-in-serbia/
https://www.globalconstructionreview.com/chinese-companies-start-work-on-1bn-high-speed-rail-line-in-serbia/
https://www.globalconstructionreview.com/chinese-companies-start-work-on-1bn-high-speed-rail-line-in-serbia/
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عام    14بحواىلي   ي 
فر أمريكي  دوالر  دوالر    13و  2019مليار  مليار 

عام   ي 
فر عقود  2018أمريكي  عن   

ً
عبارة المشاريــــع  جميع  كانت   .)

كم    195مشاريــــع إنشائية، باستثناء تأهيل طريق شيــــع يبلغ طوله  

كة الصينية إلنشاء السكك الحديدية )  . CRCC)(19)تم منحه للشر

  ، ئ بالموان  يتعلق  بوصفها  فيما  استثماراتها  ر  الصي  تواصل 

ي عام  
. ففر ئ عىل الصعيد العالمي ي الموانر

 فر
ً
 مهما

ً
، بلغ  2021مستثمرا

ي الخارج حواىلي  
ئ فر ي الموانر

اكة فر ،    3.1إجماىلي الشر مليار دوالر أمريكي

ي ميناء جدة اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية،  
مع استثمارات فر

تأهيل    وميناء  وإعادة  للطاقة(،  الخليج  كة  شر )مع  تايالند  ي 
فر

ي بداية  
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفر

وتحديث ميناء كاليمي فر

 بقيمة  2021عام  
ً
مليارات دوالر أمريكي لتكليف    3، تم إلغاء اتفاقية

ثالثة   من  مكون  التحاد  رييكا(  )ميناء  وهو  كرواتيا  ي 
فر ميناء  أكيى 

ر   .  (20) متعاقدين صينيي 

 

 

 

 

 

 

 
(19) https://www.globalconstructionreview.com/chile-

awards-major-highway-ppp-chinese-firm-first/  
(20) https://www.total-croatia-news.com/business/49331-

rijeka-port-chinese-investment  

https://www.globalconstructionreview.com/chile-awards-major-highway-ppp-chinese-firm-first/
https://www.globalconstructionreview.com/chile-awards-major-highway-ppp-chinese-firm-first/
https://www.total-croatia-news.com/business/49331-rijeka-port-chinese-investment
https://www.total-croatia-news.com/business/49331-rijeka-port-chinese-investment
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ي قطاع النقل  12الشكل )
 
ي البنية التحتية ف

 
اكة الصينية ف (: الشر

ي مبادرة الحزام والطريق 
 
   2021-2013ف
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ي استثمارات مبادرة الحزام والطريق
 
  الفواعل الرئيسيون ف

للدولة   المملوكة  الصينية  كات  الشر من  مزيــــج  هناك  كان 

كات الخاصة )مثل بويو كابيتال وعىلي   بابا وجينكو سوالر( من  والشر

ي عام  
ي استثمارات مبادرة الحزام والطريق فر

ر فر ر الفواعل الرئيسيي  بي 

الجدول    2021 )2و   1)ُينظر  الصينية  كات  الشر وكانت   .)Power  

China  وChina Communications Construction    كة وشر

ول والكيماويات   ر للبي  ي  Sinopecالصي 
 فر
ً
كات األكير بروزا ( هي الشر

ي عام  المشا
ي مبادرة الحزام والطريق فر

. كانت  2021ريــــع اإلنشائية فر

  
ً
مملوكة اإلنشائية،  المشاريــــع  ي 

فر المشاركة  الرائدة  كات  الشر جميع 

 (. SOEsللدولة )

ي مبادرة الحزام والطريق  1جدول )
ر فر ( أكيى المستثمرين الصينيي 

كات األم( 2021لعام   )الشر

كة  النسبة المئوية من مجموع   الشر

 االستثمارات 

ر مينينغ  % 17.29 زيجي 

 % 16.09 بويو كابيتال، وهيل هاوس كابيتال

البحري  للنفط  الصينية  الوطنية    المؤسسة 

CNOOC 

12.29 % 

 % 11.7 تسينغشان القابضة  

كة الخوانق الثالثة الصينية  % 11.2 شر

كة الصينية إلنشاء السكك الحديدية  % 9.9 الشر

 % 9.4 مجموعة عىلي بابا

كة    China Communications)شر

Construction) 

6.2 % 

 % 6.2 جينكو سوالر
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ي مبادرة  2جدول )
ي المشاريــــع االنشائية فر

كة فر كات الصينية المشي  ( أكيى الشر

كات األم( 2021الحزام والطريق لعام   )الشر

كة  النسبة المئوية من   الشر

 مجموع االستثمارات

كة   % 23.8 (PowerChina)شر

كة    China Communications)شر

Construction) 

16.5 % 

ول والكيماويات  ر للبي  كة الصي   % 9.2 (Sinpoec)شر

ر الدولية لالئتمان واالستثمار  كة الصي   % 9.0 (CITIC)شر

كة الصينية إلنشاء السكك الحديدية  % 6.8 الشر

 % 7.3 هندسة التشييد الحكومية الصينية

 % 6.1 هندسة الطاقة الصينية 

 % 4.3 هندسة السكك الحديدية الصينية

 % 2.6 ساينو ستيل الصينية

الصينية،   االتصاالت  بناء  كة   Shandongشر

Gaosu 

2.6 % 

ر للمعادن كة الصي   % 2.2 هندسة الطاقة الصينية، شر

ول الوطنية  كة البي   % 2.2 (CNPC)شر

 % 2.1 (Sinomach)صناعة اآلالت الوطنية الصينية 

ر  كة الصي   % 1.9 للمعادنشر

ر الوطنية لمواد البناء ) كة الصي   % CNBM) 1.4شر
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المستوى   عىل  مقارنة  ي 
 
ف والطريق  الحزام  مبادرة  استثمارات 

 العالمي  

عام  ي 
فر بقوة    ،

ً
عالميا  ، المباشر ي  األجنتى االستثمار  انتعش 

إىل  2021 ارتفع  إذ  يقارب  77،  بما  أمريكي    %1.65  دوالر  ترليون 

من    
ً
عام    929)ارتفاعا ي 

فر أمريكي  دوالر  أظهرت  2020مليار  (، كما 

ي  
فر ي 
اإلنمانئ المتحدة  األمم  برنامج  من  الصادرة  كانون    29البيانات 

/ يناير  ي
 . (21) 2022الثانر

ي  
فر  
ً
قويا المباشر  ي  األجنتى االستثمار  ي 

فر االنتعاش  هذا  كان 

ي شهدت ما يقدر بنح
المتقدمة بصورة  خاصة، والت  و  االقتصادات 

بـ    777 )مقارنة  المباشر  ي  األجنتى االستثمار  من  أمريكي  دوالر  مليار 

ي عام    259
 بمضاعفة  2020مليار دوالر أمريكي فر

ً
(. كان هذا مدفوعا

خالل   من  سيما  ال  المتحدة،  الواليات  إىل  الداخلة  التدفقات 

بالتدفقات    
ً
مقارنة ولكن  الحدود.  عيى  واالستحواذ  الدمج  عمليات 

البل إىل  مبادرة  الوافدة  بلدان  من  العديد  ذلك  ي 
فر )بما  النامية  دان 

ي عام   870الحزام والطريق(، بلغت  
، أي  2021مليار دوالر أمريكي فر

ي المباشر بنحو   %. وقد استفادت بلدان  30بزيادة االستثمار األجنتى

ر   الصي  )شهدت  الخصوص  وجه  عىل  آسيا  ق  شر وجنوب  ق  شر

بقيمة   قياسية  أمريكي   179تدفقات  دوالر  التدفقات  مليار  من   

قدرها   بزيادة  أي  أمريكا  20الداخلة،  بلدان  شهدت  بينما   ،)%

ي المباشر مماثلة لمستويات   ي االستثمار األجنتى
الالتينية مستويات فر

 
(21) https://unctad.org/news/global-foreign-direct-

investment-rebounded-strongly-2021-recovery-highly-

uneven  

https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-rebounded-strongly-2021-recovery-highly-uneven
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-rebounded-strongly-2021-recovery-highly-uneven
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-rebounded-strongly-2021-recovery-highly-uneven
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جائحة كوفيد قبل  بنحو  19-ما  زيادة   
ً
نموا البلدان  أقل  وشهدت   .

ي المباشر  13%. )ُينظر الشكل  19 (. وجاءت زيادة االستثمار األجنتى

ي  مدفوع
الت  التحتية،  البنية  مشاريــــع  باستثمارات  بشكل حضي   

ً
ة

بنسبة   و53ارتفعت  العدد  حيث  من  القيمة.  %91  حيث  من   %

 .
ً
وع الحقل األخضر ثابتة نسبيا  وظلت اإلعالنات عن مشر

 

استثمارات   يفوق   
ً
نموا العالمي  المباشر  ي  األجنب  االستثمار  نمو 

 مبادرة الحزام والطريق الصينية

ي المباشر العالمي إىل  ارتفعت   %  77نسبة االستثمار األجنتى

مبادرة  30) استثمارات  بانخفاض   
ً
مقارنة النامية(  البلدان  ي 

فر  %

إىل   الصينية  والطريق  عام  40.8الحزام  ي 
فر غرار  %2021  وعىل   .

الحزام والطريق، شهدت أفريقيا أقوى نمو   اكة مبادرة  اتجاهات شر

المباشر   ي  األجنتى االستثمار  تدفقات  ي 
الدمج  فر وعمليات  العالمي 

عام   ي 
فر الحدود  عيى  االستثمار  2021واالستحواذ  نما  ر  حي  ي 

فر  ،

ي آسيا بنسبة 
ي المباشر العالمي فر    % فقط. 18األجنتى

 

بير    من  الصير   من  الصادر  المباشر  ي  األجنب  االستثمار  تصنيف 

  5أفضل 
ً
 دول عالميا

االقتصادي   التعاون  منظمة  من  الصادرة  للبيانات   
ً
وفقا

المباشر (22) (OECD)مية  والتن ي  األجنتى االستثمار  قيمة  بلغت   ،

عيى   واالستحواذ  الدمج  وعمليات  ر  الصي  من  الصادر  اإلجماىلي 

 
(22) https://www.oecd.org/investment/investment-

policy/FDI-in-Figures-October-2021.pdf   

https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2021.pdf
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2021.pdf
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ي النصف األول من عام    55.7الحدود  
.  2021مليار دوالر أمريكي فر

بـ   هذا  مقارنة  هولندا،    44.2ويمكن  من  صادر  أمريكي  دوالر  مليار 

دوالر    63.3وحواىلي   ومليار  ألمانيا،  من  دوالر    88.5أمريكي  مليار 

مليار دوالر أمريكي من الواليات    230.5أمريكي من اليابان، وحواىلي  

الجدول   )أنظر  تذهب  3المتحدة  أين  إىل   
ً
واضحا ليس  أنه  بيد   .)

ي الوقت الراهن. 
 هذه االستثمارات فر

ي  االستثمار  مصادر  أكيى  (: 3) الجدول ي  المباشر  األجنتى
  النصف  فر

 2021 عام  من  األول 

ي   االستثمار   الصادر،  المباشر   االجنتى

 عيى   واالستحواذ   الدمج  وعمليات

 البلد  الدوالرات(  )بالمليارات الحدود 

 الواليات المتحدة   230.5

 اليابان 88.5

 ألمانيا 63.3

ر  55.7  الصي 

 هولندا   44.2

(Source: OECD)   
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ي   العالمية المشاري    ع تمويل   معظم
 
 المتجددة الطاقة مجال  ف

 
ُّ
ر   من   المتجددة  الطاقة  مشاريــــع  تعد   القطاعات   أهم  بي 

ي   الدولية،   المشاريــــع  تمويل   لصفقات 
   شهدت   والت 

ً
  بنسبة   ارتفاعا

ي   أمريكي   دوالر   مليار   432  بقيمة  121%
   2021  عام  فر

ً
  بعام  مقارنة

  هي   نمت   فقد   ذلك،   مع  والغاز   النفط   استثمارات   وبمقارنة   . 2020

 
ً
،  دوالر   مليار   110  نحو ب   % 115  بنسبة   أيضا ي   أمريكي

ر   فر   تقلص   حي 

ي   العالمي   االستثمار   حجم
ي   التحتية   البنية  فر

ي   النقل   قطاع   فر
  الخارج  فر

.  دوالر  مليار   36 حواىلي  إىل % 11 بنسبة     أمريكي

، و 13الشكل ) ي المباشر حسب ب(: التدفقات العالمية لالستثمار األجنب 

   2021مقابل   2021مجموعة االقتصادات 

 

(Source: UNCTAD)   
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ة لعام     2021توقعات االستثمارات األجنبية المباشر

والتنمية   للتجارة  المتحدة  األمم  لمؤتمر   
ً
  UNCTADوفقا

ي المباشر لعام  فإن توقعات "    2021االستثمار األجنتى
ً
كانت "إيجابية

أن   المرّجح  غي   من   كان 
ْ
لعام  وإن االنتعاش  معدل    2021يتكرر 

ي عام  
(.  14)ُينظر الشكل رقم    2021بسبب ارتفاع خط األساس فر

ي قطاعات البنية  
ومن المتوقع أن يستمر تمويل المشاريــــع الدولية فر

جائحة كوفيد  م 
ّ
تقد ذلك،  ومع  النمو.  زخم  توفي   ي 

فر   19-التحتية 

النا االقتصادات  من  كل  ي 
فر ر  اليقي  عدم  حاالت  من  مية  الكثي  

نقص   لقضية  يكون  أن  يمكن  سواء.  حد   عىل  والمتقدمة 

ي مختلف بلدان االقتصادات النامية تأثي  غي  مباشر  
االستثمارات فر

أو   النمو  بطء  يؤدي  بينما  التكنولوجية،  الفجوة  زيادة  خالل  من 

العديد   ي 
الديون فر المحىلي اإلجماىلي إىل زيادة عبء  الناتج  انخفاض 

المضيفة البلدان  اىل  .  (23) من  يؤدي  أن  يمكن  نفسه،  الوقت  ي 
فر

ارتفاع   إىل  خاص  بشكل  المباشر  ي  األجنتى االستثمار  من  المزيد 

ر الوضع االقتصادي العام.  ائب، ومن ثم، تحسي   عائدات الضر

 
يمكنك العثور عىل معلومات مفصلة ورسومات توضيحية حول هذا   (23)

ي مبادرة الحزام والطريق عىل:  
 الموضوع عىل موجزنا عن الديون فر

https://greenfdc.org/public-debt-in-the-belt-and-road-

initiative-bri-covid-19/  

https://greenfdc.org/public-debt-in-the-belt-and-road-initiative-bri-covid-19/
https://greenfdc.org/public-debt-in-the-belt-and-road-initiative-bri-covid-19/
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ي المباشر العالمي لعام 14الشكل ) وما    2021(: آفاق االستثمار األجنب 

 (24) (بعده )المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 
 

   (BRI)توقعات تمويل واستثمارات مبادرة الحزام والطريق 

بلدان   ي 
فر الصينية  واالستثمارات  التمويل  نسبة  استقرت 

ي عام  
، وعىل  2022. وبالنسبة لعام  2021مبادرة الحزام والطريق فر

مع    ، ر الصي  ي 
فر وخاصة  المستمرة  اإلغالق  عمليات  أن  من  الرغم 

كوفيد  جائحة  بشأن  ر  اليقي  عدم  حالة  واستمرار  19-استمرار   ،

.  مشكالت الدّين السيادي، فإننا نرى بواد ي
ر مهمة لمزيد من التعافر

ي عالم ما  
فمن ناحية، هناك حاجة أكيى لالستثمارات لتعزيز النمو فر

ي ذلك    19-بعد كوفيد 
بدعم من المؤسسات المالية العالمية، بما فر

التنمية   بنك   ، الدوىلي البنك  )مثل  التنمية  تمويل  مؤسسات 

 
(24) https://unctad.org/news/global-foreign-direct-

investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-

remains   

https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains
https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2022/01/image-6.png
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ي   اآلسيوي،
ي البنية التحتية(، والت 

يمكن    البنك اآلسيوي لالستثمار فر

نشهد   أخرى،  ناحية  ومن  منها.  االستفادة  ر  الصينيي  للمتعاقدين 

ي عام  
ي تم التوقيع عليها فر

،  2022بالفعل العديد من الصفقات الت 

البالغة   الفلبينية  وع السكك الحديدية  المرحلة األوىل من مشر مثل 

ي يبلغ طولها    2.8قيمتها  
كم الممنوحة   565مليار دوالر أمريكي والت 

هالمجموعة س ر وغي   . (25) كك حديد الصي 

لمبادرة  الصينية  اكة  الشر تصل  أن  نتوقع  ال  ذلك،  ومع 

العقد   أواخر  ي 
فر عليها  ي كانت 

الت  المستويات  إىل  والطريق  الحزام 

اف من وزارة التجارة  ين. وهذا باعي  األول من القرن الحادي والعشر

 ( ي  MOFCOMالصينية 
فر الشيــــع  ي  الخارجى التوّسع  ي كبحت 

الت   ،)

ة  (FYP)خطتها الخمسية   ؛  2025إىل    2021للمدة    (26) الرابعة عشر

ي ذلك البلدان    550فهي تخطط الستثمار
مليار دوالر أمريكي )بما فر

ي مبادرة الحزام والطريق(، بانخفاض  
  740% من  25غي  األعضاء فر

المدة   ي 
أمريكي فر المخطط . وك2020-2016مليار دوالر  ذلك، من 

ي من  
الصيتر التعاقد  ينخفض حجم  ي    800أن 

فر أمريكي  مليار دوالر 

إىل   السابقة  الخمسية  هذه    700الخطة  ي 
فر أمريكي  دوالر  مليار 

 الخمسية الحالية. 

 
(25) https://www.globalconstructionreview.com/chinese-

team-awarded-2-8bn-first-phase-of-philippines-bicol-rail-

scheme/  

(26)http://images.mofcom.gov.cn/zhs/202107/202107081

10842898.pdf?mc_cid=25492edd68&mc_eid=7d8719095  

https://www.globalconstructionreview.com/chinese-team-awarded-2-8bn-first-phase-of-philippines-bicol-rail-scheme/
https://www.globalconstructionreview.com/chinese-team-awarded-2-8bn-first-phase-of-philippines-bicol-rail-scheme/
https://www.globalconstructionreview.com/chinese-team-awarded-2-8bn-first-phase-of-philippines-bicol-rail-scheme/
http://images.mofcom.gov.cn/zhs/202107/20210708110842898.pdf?mc_cid=25492edd68&mc_eid=7d8719095
http://images.mofcom.gov.cn/zhs/202107/20210708110842898.pdf?mc_cid=25492edd68&mc_eid=7d8719095
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ي تناقص. كما رأينا  
ورة أن أرقام التعاقد فر ي بالضر

وهذا ال يعتر

ي عام  
لعديد  وما فتئنا نناقش ذلك من قبل، يمكن تمويل ا   2021فر

ي الظروف االقتصادية األكير صعوبة،  
ة حت  فر من المشاريــــع الصغي 

المستدامة،   االقتصادية  التنمية  لتعزيز  الوسائل  توفر  ما   
ً
وغالبا

ورغم   البيئة.  حماية  عىل   
ً
قدرة أكير  وتكون  العمل،  فرص  وتوفي  

ة المحددة   اتيجية الكبي 
ذلك، فإننا نرى بأن تلك االستثمارات االسي 

الم كز  )مثل  سي  بينما   ،
ً
قدما ي 

المضر ي 
فر ستستمر  والموارد(  ئ  وانر

ي تحتاج فيها الموارد إىل 
استثمارات الطرق والطاقة عىل البلدان الت 

ر أو واردات منها.   النقل كصادرات إىل الصي 

الحزام  مبادرة  استثمارات  ي 
فر التقدم  ي 

فر ولالستمرار 

 والطريق، نقوم بتوسيع توصياتنا من التقرير السابق. 
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ن  عمل  إطار  (: 15) الشكل   لتشي    ع   خطوات  5 من  مكوَّ

اء الطاقة  استثمارات ي   الخض 
 
  بعد  والطريق   الحزام مبادرة ف

 19-كوفيد
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كير   .1
   المستدامة  المشاري    ع  عىل   الير

ً
  من  والحد   ماليا

ي   الخسائر 
 
   الربحية  غير   المشاري    ع ف

ي   المستثمرون   يركز   أن   يجب 
وعات   فر  الحزام  مبادرة   مشر

ر   داخل  والطريق  وعات  عىل   وخارجها   الصي  ي   األصغر   المشر
  الت 

   أشع.   بشكل  وتنفيذها   تمويلها   يسهل
ً
ي   وخاصة
  استثمارات   مجال  فر

  فيما   للتطوير   القابلةِ   االستثمارات   تبدو   إذ   والطاقة،  التحتية  البنية

   الرياح   وطاقة  الشمسية   بالطاقة  يتعلق 
ً
  أن  طالما   للتطبيق،   قابلة

  إمدادات   مع  للتعامل  الصلة  ذات  الشبكات  توفر   المحلية  الظروف

  المتجددة،  للطاقة   الطاقة   تكلفة   انخفاض   ومع   المتجددة.   الطاقة

   نرى 
ً
ي   ار لالستثم  فرصة   أيضا

ي   اإللغاء  فر   لمشاريــــع  المبكر   التدريجى

ي   القديمة   الفحم
،   تعمل   الت 

ً
ي   حاليا

  أهمية   ذات   ستكون   والت 

 سواء.  حد   عىل  وبيئية   اقتصادية

يكة   البلدان  دعم .2 كاء  الشر ي   التجاريير    والشر
 
  مع  التعامل   ف

  الحزام   مبادرة  لمشاري    ع  )السيادية(   الديون  سداد 

،   المستثمرة  والطريق 
ً
 المثال،  سبيل  ىلع  خالل،  من فعليا

  ضمان وسندات  الطبيعة  حماية   مقابل   الديون   مقايضات 

   األداء.  حسن

ن   يمثل     قلق   مصدر   الديَّ
ً
ا ي   المستقبىلي   للنمو   كبي 

  من   العديد   فر

ي   وجدنا   كما   والطريق.   الحزام  مبادرة   بلدان 
  للديون   المعّمق  تحليلنا   فر

ي 
ر   فإن   والطريق،   الحزام  مبادرة  بلدان  فر    للصي 

ً
   فرصة

ً
  عم لد  فريدة

ي   البلدان   هذه
ي   الصعيدين  عىل  ديونها   مع  التعامل  فر

  والمتعدد   الثنانئ

   الديون   قضية   مع   التعامل  وُيعد   األطراف. 
ً
ويد   األهمية  بالغ   أمرا ر   لي 

ر   والطريق  الحزام  مبادرة  بلدان   لالستثمارات  الالزم  الماىلي   بالحي 

   المستقبلية. 
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ي 
ر   فر   ألسهم ا   مقابل  الديون   أو   بالموارد   الديون  مقايضة   تبدو   حي 

 
ً
ر   مفيدة ي   الديون   عبء   لتقليل   القصي    المدى   عىل   للصي 

  بلدان  فر

  تقويض   إىل  تميل  المقايضات  هذه  فإن  والطريق،  الحزام  مبادرة

  والطريق.   الحزام   مبادرة  لبلدان  المستقبلية  المحىلي   النمو   فرص

 
ً
ي   ذلك،  من  وبدل

ر   المصلحة   ألصحاب  ينبغر ر   الصينيي     المعنيي 
ً
  جنبا

كاء  مع   جنب  إىل ر   الشر  األطراف،  متعددة  أطر   خالل   من   الدوليي 

ي   دعم
  بفرض  الديون  من  جزء  مبادلة  طريق  عن   األخضر   التعافر

 والمساءلة   الشفافية   لزيادة  الالزمة  األطر   وتوفي    الطبيعة،   حماية

  أدوات  استخدام  يمكن  ذلك،  عىل  عالوة  األموال.   استخدام  عن

ن    من   المثال،   ل سبي  فعىل   األموال،   من   المزيد   لجمع   المستدامة   الديَّ

 . (27) الطبيعة أداء سندات   خالل

  للسماح  والطريق  الحزام  لمشاري    ع  الدوىلي   التعاون  زيادة .3

ي   والمفيدة  القائمة   للمشاري    ع 
   بالمض 

ً
ي   حبر   قدما

 
  ظل  ف

 الصعبة  الظروف

ي   للتعاون  يمكن 
كاء  مع  األطراف  الثالنر ر   الشر ر   الماليي    والتنفيذيي 

ر    خالل   من   والطريق   الحزام  مبادرة   مشاريــــع   يدعم   أن   الدوليي 

ر    وتبادل  المخاطر   وتقاسم   المالية   الموارد   إىل   الوصول   تحسي 

كات   ويمكن   المعرفة.    وجه  عىل   للدولة،   المملوكة   غي    للشر

ي   الخصوص،
   والت 

ً
   تتحمل   ما   غالبا

ً
ي   أكيى   عبئا

  إىل   الوصول  فر

  تستفيد   أن  الضخمة،  الصينية  المالية  المؤسسات   من  االستثمارات

 
(27) https://www.f4b-initiative.net/news/new-

%E2%80%9Cnature-performance-bond%E2%80%9D-to-

tackle-twin-sovereign-debt-and-biodiversity-crises  

https://www.f4b-initiative.net/news/new-%E2%80%9Cnature-performance-bond%E2%80%9D-to-tackle-twin-sovereign-debt-and-biodiversity-crises
https://www.f4b-initiative.net/news/new-%E2%80%9Cnature-performance-bond%E2%80%9D-to-tackle-twin-sovereign-debt-and-biodiversity-crises
https://www.f4b-initiative.net/news/new-%E2%80%9Cnature-performance-bond%E2%80%9D-to-tackle-twin-sovereign-debt-and-biodiversity-crises
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  الحال،   هو   كما   أوسع،   نطاق   عىل   التمويل   إىل  الوصول   خالل   من 

ي   المثال،   سبيل   عىل 
ي   Zhanatas  الرياح   مزرعة   فر

  كازاخستان،  فر

ك   بتمويل  ي   البنك   من   مشي    ، EBRD  والتنمية  البناء   إلعادة   األورونى

ي   لالستثمار   اآلسيوي   ك والبن
  وصندوق   ، AIIB  التحتية   البنية   فر

ي   والتجاري   الصناعي   والبنك  ، GCF  األخضر   المناخ
  ، ICBC  الصيتر

كة   قبل  من  وتشغيله   بنائه   أثناء  ر   شر   الدولية  الصينية  التأمي 

  تستفيد   أن   الصينية   المالية  للمؤسسات   يمكن   كذلك،   . (28) القابضة

  نطاق  توسيع   خالل   من   المشاريــــع  تمويل   مخاطر   تخفيف   من 

.   تعاونها    تمويل  آلية  "دليل   بعنوان   جديد   تقرير   صدر   وقد   الدوىلي

ي   السوق  تعاون 
ي   األطراف  الثالنر

ر   فر   البنية   تمويل  أجل  من  الصي 

ي   التحتية" 
  الثالثية   المشاريــــع   تمويل   لتشيــــع   2021  سبتميى   أيلول/   فر

 . (29)األطراف

ي ا   االتحاد   إطالق  ومع  ذلك،  إىل  باإلضافة   "البوابة  ألورونى

  أفضل"   عالم  بناء  "إعادة  لمبادرة  المتحدة  الواليات   ودفع  العالمية"

(B3W،)   ايد ر   إذا   ولكن؛   والطريق.   الحزام  مبادرة  عىل  المنافسة  تي 

ي   والتنمية   المشاريــــع  تمويل  أجل  من  التعاون   كان
  الناشئة   األسواق  فر

ر   والمطورين   للمستثمرين  فيمكن  الهدف،  هو    تشيــــع   الصينيي 

 
(28) https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-aiib-icbc-

and-gcf-provide-us-953-million-for-wind-farm-in-

kazakhstan.html   
(29) https://greenfdc.org/china-third-party-market-

cooperation-for-infrastructure-projects-financing-

mechanism-handbook/   

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-aiib-icbc-and-gcf-provide-us-953-million-for-wind-farm-in-kazakhstan.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-aiib-icbc-and-gcf-provide-us-953-million-for-wind-farm-in-kazakhstan.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-aiib-icbc-and-gcf-provide-us-953-million-for-wind-farm-in-kazakhstan.html
https://greenfdc.org/china-third-party-market-cooperation-for-infrastructure-projects-financing-mechanism-handbook/
https://greenfdc.org/china-third-party-market-cooperation-for-infrastructure-projects-financing-mechanism-handbook/
https://greenfdc.org/china-third-party-market-cooperation-for-infrastructure-projects-financing-mechanism-handbook/
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  من   والخاصة  العامة  المالية  المؤسسات  من  كل  مع   اونهمتع

.  مشاركة  من تمكنوا  إذا  سّيما  ال  االقتصادات،  مختلف   المعايي 

 

كة  واالجتماعية  البيئية  المعايير   استخدام  زيادة .4 ي  المشير
 
  ف

وع   تقييم  ي   األثر   تقييم  )مثل   المشر
  وإدارة  ( EIA  البيبئ

 (. ESMS) واالجتماعية البيئية  المخاطر 

اك  (،MOFCOM)   الصينية  التجارة  وزارة  أصدرت   مع   باالشي 

ي   وااليكولوجيا   البيئة   وزارة
  "المبادئ  ، 2021  يوليو   تموز/   فر

ي   والتعاون   االستثمار   لتخضي    التوجيهية 
ي   ( 30) الخارج"  فر

  كانون  وفر

 / ي
  االيكولوجية البيئة لحماية  التوجيهية "المبادئ ، 2022 يناير  الثانر

ي   والتشييد   للتعاون 
ي   االستثمار   مجال   فر   . (31)البناء"  ومشاريــــع  األجنتى

ر   المطورين   تشجيع   يتم   التوجيهية،   المبادئ   هذه   ضمن    الصينيي 

ام  عىل ر ي   سيما   ال   الدولية،   أو   الصينية  البيئية  بالمعايي    االلي 
  البلدان   فر

ي 
ها   تتوافق  ال   الت    المعايي    مع  وحوكمتها   المحلية  البيئية   معايي 

 الدولية. 

  التوجيهات   من  عدد   عىل الرسمي   للطابع  إضفاء  بمثابةِ  هذا   ُيعد 

ي   بما   السابقة،
اء  للتنمية   التوجيهية  "المبادئ  ذلك   فر   لدراسة  الخضر

 
(30) 

http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202107/20210716144

040753.pdf   

(31) 

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202201/t

20220110_966571.html   

http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202107/20210716144040753.pdf
http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202107/20210716144040753.pdf
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202201/t20220110_966571.html
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202201/t20220110_966571.html
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  التطبيق   "دليل  و   والطريق"  الحزام  مبادرة  لمشاريــــع  األساس  خط

كات    الصينية  الوزارات   من   بدعم   المالية"  والمؤسسات   للشر

ه  والذي الصلة ذات المختلفة اء   نشر التحالف الدوىلي للتنمية الخضر

ي (  BRIGCلمبادرة الحزام والطريق ) 
  2020  ديسميى   األول/   كانون  فر

ين .   عىل  2021  أكتوبر   األول/   وتشر   التوجيهات  هذه  تدعو   التواىلي

ر   المستثمرين ي   الصينيي 
  لألثر   مستقلة  تقييمات   تطبيق  إىل  ارجالخ  فر

ي 
  (ESMS)  واالجتماعية   البيئية  للمخاطر   صارمة  وإدارة  ( EIA)  البيتئ

ر   بتقليل  واالستثمارات   المشاريــــع  قيام  لضمان ي   الضر
  وتعظيم  البيتئ

،   البيئية.   الفوائد 
ً
  ( GIP)  األخضر   االستثمار   مبادئ  تدمج  أيضا

ي   االستدامة
كات،  حوكمة  فر   فهم   اإلدارة  مجالس   من  يتطلب  مما   الشر

   الحوكمة،  ومخاطر   واالجتماعية   البيئية  المخاطر 
ً
  الكشف   عن  فضال

 البيئية.  المعلومات عن 

 المعايي    تطبيق   خالل   من   الصينية،   المالية  للمؤسسات  يمكن 

ي   المال  رأس   زيادة  الدولية، 
  بسهولة،  العالمية  المال  رأس   أسواق   فر

ك  التمويل   وتشيــــع كاء  مع  المشي  ر   الشر   المسؤولية  وتحمل   الدوليي 

   والطريق".  األخضر  "الحزام بناء  هدف  لتحقيق 

 

اتيجيات  تطوير  .5   االجتماعية  الناحية   من   مدروسة  اسير

ي  لإللغاء  والبيئية ة  لالستثمارات  التدريج   المتعير

ي   االستثمارات  من  العديد   إيقاف  من  بد   ال   كان
 الحزام   مبادرة  فر

  المثال،  سبيل  عىل )  مالية   ألسباب   إلغائها   أو   تعطيلها   أو   والطريق 

ي   صعوبات 
  سبيل   )عىل  تشغيلية   وأسباب   الديون(  خدمة   أو   تمويل   فر

ي   مشاكل  أو   السفر   قيود   بسبب   المثال،
ا   التوريد(.   سالسل  فر

ً
  ووفق
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  الطاقة   محطات   من   % 50  من  أكير   إيقاف  عن   اإلعالن   تم  لدراستنا، 

ي 
 بالفحم.  تعمل الت 

  لناشئةا   والبيئية  االجتماعية  السمعة  مخاطر   تجنب   أجل   ومن 

  الخطط   وضع  يجب   الملغاة،  أو   المعطلة  أو   المتوقفة  المشاريــــع  عن 

ي   بما   المالية  المؤسسات   قبل   من   وتنفيذها 
كات   ذلك   فر ر   شر   التأمي 

  الصلة   ذات  الصينية  والسلطات   المحلية  والحكومات   والمطورين

ي 
كات   للعمال  خسائر   أي   تعوض  الت  ،  حد   إىل  والشر ر   وهذا   معي 

  الُمتعطلة  بالمشاريــــع  المحيطة   عةالطبي  معالجة  إمكانية  يضمن

   هذا   ويساعد   خاص.   بشكل  والمتوقفة
ً
ي   أيضا
  الهياكل  بناء  تجنب  فر

ي 
 المكتملة.  غي   بالمشاريــــع تذكي   بمثابة   تكون الت 
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 ( BRIالملحق: حول مبادرة الحزام والطريق )

اتيجية   واالسي  الدوىلي  التعاون  والطريق  الحزام  مبادرة   
ُّ
تعد

 باسم "حزام واحد طريق  
ً
عرف أيضا

ُ
. وت ر االقتصادية الرئيسة للصي 

( الحرير  OBORواحد"  لطريق  االقتصادي  "الحزام  أو   ،)

ين"   اتيجية تطوير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشر واسي 

ي هو  
一带一أو باسم "طريق الحرير الجديد" فقط. أسمها الصيتر

路 (yi dai yi lu)  ي
ي شر
. وتم اإلعالن عنها من قبل الرئيس الصيتر

اكتوبر   األول/  ين  تشر ي 
فر ي كازاخستان 

فر بينغ  ر  أن  2013جي  . كما 

 . ي
ي الدستور الصيتر

 فر
ٌ
سخ    تفسي  مبادرة الحزام والطريق مي 

 

ها     أهداف مبادرة الحزام والطريق وكيف يتم تخضير

 :
ً
 إن لمبادرة الحزام والطريق "خمسة أهداف" رسميا

ر السياسات.  •  التنسيق بي 

 ربط المرافق.  •

 تجارة دون معوقات.  •

•  .  التكامل الماىلي

ر الناس.  • ابط بي 
 الي 

تطوير   عىل  الماضية  السنوات  مدار  عىل  ر  كي 
الي  تسارع  لقد 

ت وزارة   الجودة". نشر اء" و"عالية  الحزام والطريق "الخضر مبادرة 

حول    
ً
ارشاديا  

ً
دليال اآلن"  وااليكولوجيا  البيئة  "وزارة  البيئة  حماية 

 
   ي

المقصود بذلك جعل آليات مبادرة الحزام والطريق والمشاريــــع الت 

 تتضمنها هذه المبادرة صديقة للبيئة وذات جودة عالية. 
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ي عام  
. حيث شددت  2017تعزيز مبادرة الحزام والطريق بالفعل فر

"الحضارة عىل  و    الوثيقة  اء"،  الخضر التنمية  "مفاهيم  و  البيئية"، 

الخمسة   البيئية" ضمن األهداف  الموارد والصداقة  "مبادئ كفاءة 

 لمبادرة الحزام والطريق.  

الحزام  لمبادرة  والمستدامة  اء  الخضر التنمية  احتلت  لقد 

منتدى   خالل  الديون  تحمل  جانب  إىل  الصدارة  مركز  والطريق 

عام   والطريق  وو 2019الحزام  البيئة  .  وزارة  أطلقت  لذلك،   
ً
فقا

الحزام  لمبادرة  اء  الخضر للتنمية  الدوىلي  التحالف  وااليكولوجيا 

 ( خالل  BRIGCوالطريق  من  التحالف  هذا  يهدف  حيث   .)

اء، عىل   مجموعات العمل العشر التابعة لها إىل دعم التنمية الخضر

 سبيل المثال: 

 التمويل األخضر  •

 النقل األخضر  •

 االبتكار األخضر  •

ي األخضر الت •
ي/العمرانر  وسع الحضر

اء  •  المعايي  الخضر

من   العديد  مع  الصينية  وااليكولوجيا  البيئة  وزارة  قامت 

ي عام 
اء    2020الوزارات ذات الصلة فر بدعم إرشادات التنمية الخضر

ها   ي نشر
الت  والطريق  الحزام  مبادرة  لمشاريــــع  األساس  لدراسة خط 

اء   الخضر للتنمية  الدوىلي  والطريق  التحالف  الحزام  لمبادرة 

(BRIGC  تحدد اإلرشادات تسع توصيات لتخضي  مبادرة الحزام .)

الذي   المرور"  إشارات  )"نظام  وع  للمشر أوىلي  وتصنيف  والطريق 

الحمراء(  )المشاريــــع  العالية  البيئية  المخاطر  ذات  المشاريــــع  ر  يمي 

عام   ي 
فر اء"(.  الخضر )"المشاريــــع  البيئية  الفوائد  ذات  والمشاريــــع 
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ومطوري  2021 المالية  للمؤسسات  تنفيذ  دليل  نشر  تم   ،

اء   الخضر للتنمية  التوجيهية  المبادئ  نشر  تم  كما  المشاريــــع، 

ي الخارج من قبل وزارة التجارة الصينية ووزارة  
لالستثمار والتعاون فر

عام   ي 
فر وااليكولوجيا  الوزارات    2021البيئة  ت  نشر ر  حي  ي 

فر  ،
ً
أيضا

لحماية التوجيهية  المبادئ  مجال    نفسها  ي 
فر للتعاون  البيئة 

يناير    / ي
الثانر كانون  ي 

فر البناء  ومشاريــــع  ي  األجنتى   2022االستثمار 

 . ( 32) للتأكيد عىل ممارسات إدارة المخاطر البيئية ذات الصلة

 بلدان مبادرة الحزام والطريق  

عت  
ّ
الحزام   144وق اتفاقيات تعاون من أجل مبادرة   

ً
دولة

ي 
 للمعطيات الرسمية فر

ً
. فبالنسبة للدول  2022 عام  والطريق، وفقا

ر   الصي  وقعت  والطريق،  الحزام  لمبادرة  تنضم  ي 
الت  والمنظمات 

 ( تفاهم  مذكرة  المعنية  المنظمة  أو  بالنسبة  MoUوالدولة  أما   .)

الرسمية   الصينية  األعالم  وسائل  ي 
فر المدرجة  السبعة  للدول 

(yidaiyilu.gov.cn  تفاهم مذكرة  توقيع  تأكيد  من  نتمكن  فلم   ،)

والطريق.  الحزام  مبادرة  إطار  ي تحت 
الثنانئ ظهر خارطة و  للتعاون 

ُ
ت

مذكرات   وقعت  ي 
الت  الدول  قائمة  التالية  والطريق  الجزام  مبادرة 

ي مبادرة الحزام والطريق
ال إنها أعضاٌء فر

ُ
ي يق

 .  ( 33) تفاهم أو الت 

 
احصل عىل نظرة عامة عىل وثائق السياسة ذات الصلة لمبادرة الحزام   (32)

 والطريق هنا عىل: 

https://greenfdc.org/bri-policies/ 
يمكن الحصول عىل المزيد من التفاصيل حول قائمة الدول التابعة  (33)

 لمبادرة الحزام والطريق عىل: 

 https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-

initiative-bri / 
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   المؤلف حول

التنمية   وانغ( هو مدير مركز  نيدوبيل  الدكتور )كريستوف 

ي جامعة فودان.  
ي كلية فانهاي الدولية للتمويل فر

والتمويل األخضر فر

 الدكتور وانغ المدير المؤسس لمركز التنمية والتمويل االخضر  
ُّ
ويعد

للتمويل   الدولية  فانهاي  ي كلية 
فر ي جامعة    (FISF)واستاذ مشارك 

فر

ي مدينة شن
.  فودان فر ر ي الصي 

ي التحالف الدوىلي  غهاي فر
وهو عضٌو فر

الحزام والطريق )  ي مبادرة 
اء فر التابع لوزارة  BRIGCللتنمية الخضر  )

وتقديم  البيئة   السياسات  ي 
فر ساهم  وقد  الصينية.  وااليكولوجيا 

ر للتعاون   ر أمور أخرى لمجلس الصي  البحوث/ االستشارات من بي 

البيئة والتنمية   ي مجال 
التجارة ومختلف  (CCID)الدوىلي فر ، ووزارة 

المؤسسات المالية الخاصة والمتعددة األطراف )مثل بنك التنمية  

الدولية ADBاآلسيوي   التمويل  ومؤسسة   ،IFC   وكذلك  )

  ، ي
المؤسسات متعددة األطراف )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمانئ

الهادئ  والمحيط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية   اللجنة 

UNESCAP ومات الدولية. ( والحك 

من   الهندسة  ي 
فر الماجستي   شهادة  عىل  وانغ  حصل 

كلية   من  العامة  اإلدارة  ي 
فر وماجستي    ، ر برلي  ي 

فر التقنية  الجامعة 

يتمتع   االقتصاد.  ي 
فر دكتوراه  وكذلك  هارفارد،  جامعة  ي 

فر كينيدي 

التحتية،   والبنية  واالبتكار  واالستدامة  التمويل  ي 
فر واسعة  ة  بخيى

ال مؤسسة  ي 
فر عمل  )حيث  الدولية  من  IFCتمويل  يقرب  لما   )10  

ي مع  
ي األلمانر

وع النقل المستدام الصيتر  لمشر
ً
سنوات، وعمل مديرا

.   GIZوكالة التعاون األلمانية  ر ي بكي 
 فر

التصنيف   ذلك  ي 
فر بما  والتقارير،  والمقاالت  الكتب  بتأليف  قام 

  ، ي
اإلنمانئ المتحدة  األمم  نامج  المستدامة ليى التنمية  الماىلي ألهداف 
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كات  و"ا  الشر و"حوكمة  األزمات"  خالل  لمديري    -لتنقل  كتيب 

تدفقات   حول  األكاديمية  البحوث  من  والعديد  اإلدارة"،  مجلس 

 رأس المال واالستدامة والتنمية الدولية. 

 

الدولية   فانهاي  كلية  ي 
 
ف األخض   والتنمية  التمويل  مركز  حول 

ي جامعة فودان  FISFللتمويل  
 
 ف

األخضر  والتنمية  التمويل  )مركز   GFDC  ي
بحتر مركز  هو   ،)

رائد يقدم االستشارات والبحوث وبناء القدرات للمؤسسات المالية  

وعىل   ر  الصي  ي 
فر والمستدام  األخضر  للتمويل  التنظيمية  والجهات 

والسياسات   التمويل  ر  بي  تقاطع  نقطة  عند  ويعمل   . دوىلي الصعيد 

األخضر   التمويل  أدوات  واستخدام  تطوير  لتشيــــع  والصناعة 

عن  والمستدا   
ً
فضال  ، ي البيولوجى والتنوع  المناخ  مشاكل  لمعالجة  م 

ر  ي تحسي 
 فرص التنمية االجتماعية.  المساهمة فر

ي   تلتى  
األخضر والتطوير  التنمية  مركز  عمل  مواضيع  إن 

ي  
فر الصلة  ذات  والسياسات  المالية  السوق  وتطورات  احتياجات 

تقديم   إىل   
ً
أيضا نهدف  بينما   ، الدوىلي الصعيد  وعىل  ر  الصي 

السياسات  االستشار  لمستقبل  األدلة  عىل  القائمة  واالبحاث  ات 

السياسات   ي 
فر التمويل  تخضي   عملية  لتشيــــع  اتيجيات  واالسي 

 والتطبيق.  

ابطة   ات مي  ي أربــع مختيى
يعمل مركز التنمية والتمويل األخضر فر

 :  لقيادة تنمية التمويل األخضر

 مختيى مبادرة الحزام والطريق األخضر  •

كات مختيى الممارسات البيئ  •  ية واالجتماعية وحوكمة الشر

 مختيى االبتكار األخضر  •
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ي  •  مختيى تمويل التنوع البيولوجى

ي عام  
التنمية والتمويل األخضر فر ،  2021لقد تم تأسيس مركز 

حيث يواصل الكثي  عمله من مركز مبادرة الحزام والطريق األخضر  

األخضر   للتمويل  الدوىلي  المعهد  ي 
فانهاي  IIGFفر مع كلية  ويرتبط   .

ر   الصي  ي جمهورية 
ي شنغهاي فر

ي جامعة فودان فر
للتمويل فر الدولية 

 الشعبية. 

 

 

 
 




