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 باسمه تعالی

 

 

تحقق اهداف فناورانه کشور در  یدر راستا رانیا یاتوسعه یرسم یهاکمک گاهیجا نییتب

 هدف یکشورها

 

 

 

 

 

سعهمفهوم کمکطرح  سمیهای تو شکل از تراکنش (ODA) 1ای ر سعه و آژانسمت شورهای درحال تو سمی با ک سعه های ر های تو

سعه می شورهای درحال تو صادی و رفاه در ک سعه اقت صلی آن تو ست که هدف ا صلی این کمکچندمنظوره ا صه ا شخ شد و م ها با

ست. جامعه بین سال اعطایی بودن آنها ا سمی وتوجه ویژه 1961الملل از  سعه  ای به جریان منابع ر شورهای درحال تو اعطایی به ک

های سععال شتشععتهک کمک 40ها نموده اسععت. طی ای رسععمی با هدف ارتءاس سععطر اشربخشععی کمکهای توسعععهتحت عنوان کمک

 ترین منبع خارجی تامین مالی توسعه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه بوده است. ای رسمی با شباتتوسعه

 توسعه ای:های تعریف کمک .1

 به شرح ذیل است: ODAاز  OECD (DAC) ایِتوسعه هایاداره همکاری تعریف

 قرار دارند بطوریکه: ODAکه در لیست شیرندشان  کشورهاییهابه نهادهای چندجانبه و یا کلیه جریان"

 ؛های اجرایی آنها تامین شودآژانس یاهای محلی و ایالتی و های رسمی شامل دولتاز سوی سازمان -1

صلی آن ارتءاس توسعه اقتصادی و رفاه کشورهای درحال توسعه  : الف(هر تراکنشی که -2 شدهدف ا اعطای مشخصهب(  و  با

 آن شرنت باشد %25داشته و حداقل  امتیاز

 گیری:تاریخچه شکل .2

سال  صی  1967در  ص سازمان مللک شزارش تخ سعهاندازه"دبیر کل  شورهای درحال تو را ارائه داد. این  "شیری جریان منابع به ک

سمی برای توسعه کشورهای شروه المللی در مورد چگونگی تعریف کمکشزارش منجر به تبلور تفکر بین ویژه با به 77های اعطایی ر

سال  شد. در  سعه هایاداره همکارینیز  1968اهداف خاص  سال OECD(2DAC )ایتو شد و در  سیس  های مفهوم کمک 1969تا

های توسعه چندمنظوره را به تفصیل ارائه داد های رسمی با کشورهای درحال توسعه و آژانسای رسمی متشکل از تراکنشتوسعه

(Fuhrer, 1994 در سال .)کننده )توسعه یافته از نظر شورهای کمکدرآمد ملی ک %7/0سازمان ملل حداقل سطر تخصیص  1970

 اقتصادی( را تعیین کرد

                                                           
1 Official Development Assistance 
2 Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) 
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 های توسعه ای:ضرورت و اهمیت توجه به کمک .3

شیری کشععورهای توسعععه یافته از این برای کشععور ایران از دو منظر قابل تامل هسععتند: یکی آنکه در بهرههای توسعععه ای کمک 

تری داشته است تا صرف کمک به رشد رسانیک توسعه صادرات و تسخیر بازارهای جهانی با هدف تجارت نءش پررنگکمک ؛سازوکار

ای به کشععورهای کمتر های توسعععهعنوان یک کشععور درحال توسعععه و راه  به ارائه کمکالملل. دوم آنکه ایران بهاقتصععادی بین

های اعطایی به کشورهای های موجود در قال  کمکشیری از فرصتبرای بهرهای کپارچههای ییافتهک برنامه مدون و استراتژیتوسعه

 دیگر و ارتءاس نءاط قوت ایران با هدف توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای هدف ندارد. 

 نماید:های توسعه ای را ضروری میشواهد و  دالیلی لزوم توجه ویژه به کمک

ست که میزان این هر چند آمار دقیءی از میزان ک  - شواهد حاکی از آن ا ست اما  سترس نی سعه ای ایران در د مک های تو

 کمک ها به کشورهای دوست مءدار قابل مالحظه ای است.

رقبای منطءه ای همچون ترکیهک اماراتک عربسعععتان با ترییر رویکرد سعععیاسعععت های خارجی خود توجه ویژه ای به این   -

 موضوع دارند.

نند( ک)بازیگران مختلفی در این حوزه در کشور فعالیت میبخشی بینای در کشور یک موضوع های توسعهموضوع کمک -

شکل کرده چند بعدیو  ساماندهی آن را دچار م سیک مالی و..( بوده که مدیریت اشربخش و  سیا ) ابعاد امنیتیک فناوریک 

 توسعه در ایران وجود ندارد.های نظام منسجمی در هدایت و سیاستگتاری کمکچه بسا که هم اکنون  است.

صد هزینهاعطای کمک - سی و بدون ر سیا شورهای دیگر عمدتا با اهداف  کرد کمکهای مالی و هدایای فناورانه ایران به ک

کمک برای "های اعطایی توسععک کشععورهای توسعععه یافته اهل  بصععورت های اعطا شععده بوده اسععت. درحالیکه کمک

 ای هدف بوده استو نفوذ در بازارهای کشوره "تجارت

 به لحاظ توسعه فناوری و اقتصادی

ای اکنون هیچ توجههای توسعه ای.)متاسفانه همحمایت از تولید داخل به واسطه اعطای کاال و محصوالت ایرانی در کمک -

 شود(به این موضوع نمی

و تجهیزات ایرانی در اعطای  در صورت استفاده از کاال -تءویت صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد وابستگی فناوری -

وابسته به کشور بوده و به این صورت کشور دریافت کننده به  ها نیزهاک خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری از آنکمک

 صورت ناخودآشاه وابستگی فناوری به کشور ایران خواهد داشت.

 -آموختگان به کشور ایران خواهد شدآموزش متخصصان و دانشجویان کشورهای هدف سب  ایجاد شرایش درونی دانش -

 بسیاری از خدمات آموزش کشورهای هربی و ژاپن با این هدف می باشد.

باط با تجار و صععنعتگران کشععور هدف در ازای ارائه تسععهیالت یا دسععتیابی به بازار کشععورهای هدف به واسععطه ایجاد ارت -

 خدمات به آنانک

 به لحاظ امنیتی و دفاعی

 کمک های ایران به کشورهای هدف موضوعی محرمانه می باشد. میزان کمک ها و نوع -



3 

های شععامل اعطاس یا فروش محصععوالت و سععامانه های ایران به کشععورهای هدفای از کمکبی تردید بخش قابل مالحظه -

 باشد. هرچند بر اساس ابیات جهانیک کمک های نظامی جزو کمک های توسعه ای نیست و لزوم توجه به آن درنظامی می

 تعامالت بین المللی اجتناب ناپتیر است.

 فرهنگی-به لحاظ اجتماعی

 های انءالب اسالمی در کشورهای هدفتسری ارزش -

 ایرانی -فروش و اعطای محصوالت فرهنگی اسالمی -

 به لحاظ سیاسی

 مشروعیت بخشی یه حضور در کشورهای هدف -

 کس  اعتبار و جایگاه بین المللی -

 خارجه کشورتسهیل تحءق اهداف سیاست  -

 

 ارائه شده است:های توسعه ای ابعاد مورد توجه در اعطای کمکدر شکل ذیل 

 
 

 :نتایج مطالعات تطبیقی .4

 DAC. کشورهای با عضویت جدید در DAC 2. کشورهای باسابءه در عضویت 1کشور در سه دسته  12در قال  یک طرح پژوهشی 

پارامترهای ذیل مورد مطالعه  قرار به طور کلی در این مطالعه ؛  مورد مطالعه قرار شرفته اند. DAC. کشعععورهای هیر عضعععو در 3و 

 شرفت که نتایج حاصل شده نیز به صورت خالصه ارائه شده است:

 های انجام شده: مقادیر و میزان کمک 

تسری ارزش های انقالب اسالمی،•

-ارائه محصوالت فرهنگی اسالمی•
ایرانی

دفاعی-انعقاد اتحادهای امنیتی•

توسعه صادرات دفاعی•

همکاری های امنیتی•

حمایت از تولید داخل•

صادرات خدمات فنی و مهندسی•

کنندهوابستگی فناوری کشور دریافت•

ه آموزش متخصصان و ایجاد گرایش ی•
ایران

به بازار تجارت بین المللی و دستیابی•
کشور هدف

کسب اعتبار بین المللی، •

ی در مشروعیت بخشی به نفوذ سیاس•
کشورهای هدف

سیاسی فناوری و 

اقتصادی

اجتماعی و 

فرهنگی

امنیتی و 

دفاعی
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چهار کشور جمهوری چکک ایسلندک  ک به تازشیDACکشور عضو  24ک عالوه بر 2013در سال  OECDبر اساس آخرین شزارش های 

های ک جمعیت آنها و میزان کمکDACک کشورهای عضو 1(. جدول OECD, 2013aاند )اسلواکی و لهستان نیز به این جمع پیوسته

 دهد.نشان می 2012و  2011های آنها را در سال

 DAC (OECD, 2013a)عضوکشورهای  :.Error! No text of specified style in documentجدول 

 جمعیت  نام کشور عضو

 )میلیون نفر(

 ODAمیزان 

 (2011)میلیون دالرک 

 درصد از
GNI 

 ODAمیزان 

 (2012)میلیون دالرک 

 درصد از
GNI 

 36/0 5440 35/0 4779 23 استرالیا

 28/0 1180 27/0 1107 9 اتریش

 47/0 2440 53/0 2800 11 بلژیک

 32/0 5680 31/0 5291 35 کانادا

 84/0 2880 86/0 2981 6 دانمارک

 - - - 12627 500 اتحادیه اروپا

 53/0 1400 52/0 1409 5/5 فنالند

 45/0 12780 46/0 12994 66 فرانسه

 38/0 13990 40/0 14533 82 آلمان

 13/0 350 15/0 420 5/11 یونان

 46/0 860 52/0 904 6/4 ایرلند

 13/0 2820 19/0 4241 61 ایتالیا

 17/0 10600 18/0 10830 5/127 ژاپن

 14/0 1560 12/0 1321 50 کره جنوبی

 1 450 99/0 413 5/0 لوکزامبورگ

 71/0 5930 75/0 6324 7/16 هلند

 28/0 440 28/0 429 5/4 زالندنو

 93/0 4770 00/1 4936 5 نروژ

 27/0 610 29/0 669 5/10 پرتغال

 15/0 2100 29/0 4264 3/47 اسپانیا

 99/0 5410 02/1 5606 5/9 سوئد

 45/0 3190 46/0 3086 8 سوئیس

 56/0 13530 56/0 13739 3/63 بریتانیا

 19/0 29910 20/0 30745 314 آمریکا

همت  ODAهستندک کشورهای دیگری نیز به اهداس  DACعالوه بر کشورهای مورد اشاره در جدول باال که همگی از اعضای 

هر یک از این  GNIنامک میزان کمک و درصد کمک از  OECDهای مستخرج از شزارش ک بر اساس داده2اند. جدول شماشته

 (.OECD, 2013cدهد )کشورها را نشان می
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 DAC (OECD, 2013c)ای خارج از های توسعهاعطا کنندشان کمک: 2جدول 

 جمعیت  نام کشور عضو

 )میلیون نفر(

ای )میلیون های توسعهمیزان کمک

 (2011 دالرک

 درصد از
GNI 

 12/0 250 5/10 جمهوری چک

 11/0 24 5/1 استونی

 11/0 140 10 مجارستان

 21/0 26 32/0 ایسلند

 09/0 206 8 رژیم صهیونیستی

 08/0 417 5/38 لهستان

 09/0 86 5/5 اسلواکی

 13/0 63 2 اسلوونی

 16/0 1273 74 ترکیه

 09/0 48 4/7 بلغارستان

 09/0 381 4/23 تایوان

 16/0 38 2/1 قبرس

 - 144 3/3 کویت

 07/0 19 2 لتونی

 - 31 036/0 لیختن اشتاین

 13/0 52 3 لیتوانی

 25/0 20 42/0 مالت

 09/0 164 4/21 رومانی

 03/0 479 5/143 روسیه

 - 5095 3/28 عربستان

 01/0 31 8/66 تایلند

 22/0 737 2/9 امارات

در بازه  ODAمناطءی که بیشترین میزان  1با توجه به تءسیم کمک های توسعه ای به مناطق مختلف دنیا شکل 

 (. Development initiatives, 2012دهد. )به آنها تخصیص یافته است را نشان می 2010تا  2000زمانی 
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 (Development initiatives, 2012به مناطق مختلف در دهه اول قرن بیست و یک ) ODAمیزان تخصیص  :1شکل 

 در شکل ذیل نشان داده شده است.  ODAهای انجام شرفته در قال  انواع و میزان کمکهمچنین 
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 ODA (Development initiatives, 2012)انواع و میزان کمک ها در قال  :2شکل 

ODA سالمتک آموزشک توسعه اجتماعیک تولید رودک از مخارج دولتی شرفته تا حوزه برای مصارف شوناشونی به کار می

های در موارد مختلف را در سال ODAهای اورژانسی و ... . شکل زیر درصد استفاده از اقتصادیک جلوشیری از تعارضک کمک

 دهد. نشان می 2010تا  2002

 

 (Development initiatives, 2012) 2010تا  2002های های مختلف در سالدر حوزه ODAمیزان مصرف  : 3شکل 

 

 های توسعه ای: هدف کشور از اعطای کمک 

شورهای مورد مطالعه از اعطای کمک ست که تمامی ک شخص ا شته اند. اهداف کامال م شکار و اهداف پنهان دا سته اهداف آ ها دو د

پایدارک صلر جهانی و...بیان  در اسناد رسمی کشور اعالم شده و اکثر در هال  کمک به تحءق اهداف هزارهک کاهش فءرک رشدآشکار 

به عالوه  های خارجه و.. بوده است.شده است. اهداف پنهان نیز شامل  توسعه تجاریک امنیتک تسهیل دسترسی به اهداف سیاست

 هدف از اعطای کمک نیز به طور جدی تحت تاشیر توانمندیهای داخلی و جایابی های بین المللی بوده است.

 :کشورهای هدف 

ورهای هدف کامال در ارتباط مستءیم با هدف از کمک بوده است و معموال بر اساس سه معیار نزدیکی جررافیاییک ارتباط تعیین کش 

سی و تجاری قابل تحلیل بوده اند. به عنوان نمونه امارات  سیا شورهای عربی  70تاریخی و تعامالت  صد از کمکهای خود را به ک در

 یا بوده است.اعطا نموده است یا کره متمرکز بر آس

 :مکانیزم اعطا  

 به طور کلی کمک های توسعه ای را می توان به لحاظ چگونگی اعطا به دو دسته 
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o  دوجانبه: به صورت مستءیم میان دو کشور 

o   چند جانبه: به واسععطه نهادهای بین المللی )نهادهای مالی بین المللی نظیر بانک جهانیک صععندون بین المللی

 ((IFCالمللی )( و سازمان تامین مالی بینIBRDالمللی بازسازی و توسعه )بین(ک بانک IMFپول )

 و از لحاظ نوع کمکها به سه دسته کلی:

o کمکهای بالعوض 

o وامها 

o ... همکاریهای توسعه ای از قبیل مشاورهک خدمات فنیک سرمایه شتاری و  

 دسته بندی نمود.

  مکانیزم 4. چگونگی اجرا 3. نظام تامین مالی 2. نظام سیاستگذاری 1مولفه اصلی  پنجسازوکار نهادی شامل .

 . سازوکار قانونی5 ارزیابی

با توجه به مولفه های فون وضعیت کشورهای مورد مطالعه به قرار ذیل است:به طورکلیک 
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 ارزیابی

 سیاستگذاری تامین مالی اجرا

 کشور

-نامتمرکز

چند 

وزارتخانه یا 

 دستگاه

-متمرکز

 وزارتخانه

-متمرکز

 آژانس

-نامتمرکز

چند 

وزارتخانه یا 

 دستگاه

 -متمرکز

 پارلمان

-متمرکز

 وزارتخانه

-متمرکز

 آژانس
 پارلمان

شورا یا 

 کمیته
 آژانس وزارتخانه

     

بودجه 

مصوب 

 پارلمان

  

 

 
وزارت اقتصاد 

 و توسعه

 

 آلمان

JICA   JICA   وزارت خارجه JICA    JICA ژاپن 

ژانس آ

همکاری 

 المللی وبین

صندون 

همکاری 

توسعه 

 اقتصادی

  

آژانس 

همکاری 

 المللی وبین

صندون 

همکاری 

توسعه 

 اقتصادی

 

 

 

آژانس 

همکاری 

 المللی وبین

صندون 

همکاری 

توسعه 

 اقتصادی

وزارت 

استراتژی و 

 امور مالی

کمیته توسعه 

های همکاری

 المللیبین

وزارت امور 

خارجه و 

 تجارت

 

 کره 

ت امور وزار

 خارجه
  

آژانس 

 ای چکتوسعه
 

 

  

شورای  

همکاریهای 

 توسعه ای

وزارت امور 

 خارجه 

 

 چک

TIKA 
سایر نهادهای 

 دولتی
 TIKA  

 

  

 

  

TIKA – تحت

نظر نخست 

 وزیر

 ترکیه

اختارمند هیرس

و نیازمند 

 اصالح

سازمانهای هیر 

 انتفاعی
  آسید 

وزارت  

امورخارجه و 

همکاری و 

وزارت مالیه و 

 ادارات عمومی

 

 

 
وزارت خارجه 

 و همکاری

 

 اسپانیا
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 ارزیابی

 سیاستگذاری تامین مالی اجرا

 کشور

-نامتمرکز

چند 

وزارتخانه یا 

 دستگاه

-متمرکز

 وزارتخانه

-متمرکز

 آژانس

-نامتمرکز

چند 

وزارتخانه یا 

 دستگاه

 -متمرکز

 پارلمان

-متمرکز

 وزارتخانه

-متمرکز

 آژانس
 پارلمان

شورا یا 

 کمیته
 آژانس وزارتخانه

   وزارت خارجه

آژانس 

همکاری های 

توسعه بین 

المللی سوئد 

(SIDA) 

 

 

 وزارت خارجه

آژانس 

همکاری های 

توسعه بین 

المللی سوئد 

(SIDA) 

 

 وزارت خارجه 

 

 سوئد

زرات امور و

خارجهک وزرات 

صنعت/اقتصاد 

و مالی و 

وزارت آموزش 

 عالی

 

وزرات امور 

خارجهک وزرات 

صنعت/اقتصاد 

و مالی و 

وزارت آموزش 

 عالی

 

وزرات امور 

خارجهک وزرات 

صنعت/اقتصاد 

و مالی و 

وزارت آموزش 

 عالی

 

  

 

کمیته بین 

 وزارتی

وزرات امور 

خارجهک وزرات 

صنعت/اقتصاد 

و مالی و 

رت آموزش وزا

 عالی

 

 فرانسه

NORAD 
تحت نظر 

 وزارت خارجه

  نوراد  سفارتخانه ها

 

 نوراد   وزارت خارجه

 

   وزارت خارجه 

 

 نروژ

     وزارت خارجه    زارت خارجهو

 

    وزارت خارجه

 

 

 وزارت خارجه

و وزارت توسعه 

همکاری و 

   تجارت خارجی

 

 هلند

آژانس توسعه 

 ای اتریش

وزارت مالیک 

وزارت 

علوم/تحءیءات 

 و اقتصاد

 
آژانس توسعه 

 ای اتریش

وزارت مالیک 

وزارت 

علوم/تحءیءات 

 و اقتصاد

 

 
آژانس توسعه 

 ای اتریش

 

 وزارت خارجه 

 

 اتریش
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 باشداساسی در سازوکارهای نهادی کشورهای مورد مطالعه به شرح ذیل میعالوه بر آن نکات 

  ًدارند.، استراتژی یا برنامه مدون و مصوب قانون کشور هاتمامی  تقریبا 

  سئولیت هماهنگی را بر عهده شورا م سازمان متولی یک کمیته یا  صورت عدم یک  ست گذاری در  سیا در 

 دارد.

  که مسئول اجرا یا هماهنگی اجراست. داردمعموال اگر اجرا متمرکز باشد یک آژانس توسعه وجود 

  های خارجی نءش تعیین کننده ای دارد.برای هماهنگی کمک ها با سیاستمعموال وزارت خارجه 

 .تامین مالی نیز میتواند متناس  با نوع اجراک متمرکز یا هیر متمرکز باشد 

   سیستم ارزیابی آنها نیاز به اصالح دارد. در هیر اینصورتمتمرکز دارند  ارزیابیسیستم  اهل 

  .کشورهای هدف و مکانیزمهای اعطاک بر اساس هدف از اعطای کمک تعیین شده اند 

 

 با توجه به وضعیت کشور: پیشنهادات .5

 ی در کشور؛تدوین و تصوی  یک قانونک استراتژی یا برنامه برای ساماندهی و هماهنگی بین نهاد -

 شتاری و هماهنگی در این حوزه؛ای به منظور انسجام بخشی به سیاستایجاد شورا یا کمیته -

 صالح.تمهید نظام ارزیابی برای اقدامات انجام شده در این حوزه و ارائه شزارش به مراجع ذی -
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