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 قتصاديةإلالدبلوماسية ا

Economic Diplomacy 

 

 مقدمةال

 

منطقة في  لعالم الى عقد إجتماع دوليتداعى رؤساء ا ٬1944 عامبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية  

 Bretton Woods)  زالبريتون وودسسوا ماعرف بنظام أالمتحدة األميركية والواليات بريتون وودز في 

system)  عبرتأسيس نظام  سس النظام المالي العالمي الجديدوتحديد أبين الدول التبادل التجاري لتنظيم

 ظل هذا النظام متماسكاً إلى أوائل السبعينات ونتج عن المؤتمر الصرف األجنبي في مرحلة ما بعد الحرب

(  GATTلجات )اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة واإل قد الدوليصندوق النمجموعة البنك الدولي وإنشاء 

 1973زمة إرتفاع أسعار النفط في سنة . وصوالً الى أالتي اصبحت فيما بعد تعرف بمنظمة التجارة العالميةو

 ومارافقها من تداعيات إقتصادية على الدول الصناعية الغربية.

ت الى د  الى حدوث أزمات إقتصادية صعبة أ 1990 عاملبلدان النامية دى إرتفاع ديون اأقد و  

بدأت بعض اإلقتصادات  2000العام وفي مطلع  . الدولهذه شرائية لعمالت بعض القدرة القيمة إنخفاض 

دى بدوره الحقاً الى تشكيل الذي أوالصيني واإلقتصاد الهندي  األسيوية  تنمو بنسب عالية مثل اإلقتصاد

وتالها الحقاً  سست بمواجهة حلف الدول الغربية الصناعية.التي تأ (BRICS) مجموعة دول البريكس

  .بقية دول العالمإقتصادات على  أرخت بثقلهاو ي بدأت في الواليات المتحدة األزمة المالية العالمية الت

  العولمة بسبب تعقيداً  أكثر وأصبحت ٬الدولية  قتصاديةاإل التقليدية للعالقات الحالة تغيرت لقد 

 النقد صندوق العالمية٬ التجارة منظمة ٬الدولية قتصاديةاإل كالمنظمات للدول حكوميين غير ممثلين وظهور

مهم  تأثير لها ضغط مجموعات ظهور وكذلك. وغيرهاومنظمات األمم المتحدة   الدولية العمل منظمة الدولي٬

 المدني المجتمع منظمات ظهور وكذلك اإلنسان٬ بحقوق بعضها ويتعلق البيئة٬ على بالحفاظ بعضها يتعلق

 إلى باإلضافة اإلعالم. خالل من مباشر غير بشكل الدولية قتصاديةاإل السياسات صناعة في تشارك التيو

 كوزارات الصناعة ووزارات الدولي االقتصادي التفاوض عمليات في أخرى حكومية راك وزارات اشت

مهمتها التعامل مع  ٬في وزاراتها الخارجية للشؤون أقسام لديها أصبح التيو ٬اإلقتصاد والتجارة وغيرها

نتشار وكذلك إ .أخرى دول في رائهانظ مع اليونيدو ...( و ٬األمم المتحدة ٬ملفات الدولية )اإلتحاد األوروبي ال

الوقائع كل هذه  حترار العالمي.اإلو ستدامةلتنمية الما ٬العولمة ٬التكاملية ٬صيةالتخصجديدة كنظريات 

والدبلوماسية الدولية اإلقتصادية العالقات أن  علىمهماً  دليالً  التي ذكرناها تشكلاإلقتصادية  زماتاألو

على  عن آثارها السياسية واالجتماعية فضالً  ٬عالية ذات أهمية إستراتيجيةحوافز اإلقتصادية تنطوي على 

  .العالم دول
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 الدبلوماسية القتصاديةتعريف  :ولا أ

 

ستخدام العالقات إمن خالل  وخدمتها لوطنستراتيجية لاألمن االقتصادي والمصالح اإل تأمينفن هي  

اص ..( لتحفيز التجارة الدولية٬ تعزيز المصالح الدولية )على مستوى الحكومات والقطاع الخاص واألشخ

للوصول التدويل من تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و النمو االقتصاديزيادة الوطنية٬ 

 . ةالمباشر ةاألجنبي اتستثماروجذب اإلزيادة صادراتها بهدف  الى األسواق العالمية 

 الدول في التأثير في االقتصادية راتهالمقد الدولة ستخدامإ بأنها االقتصادية الدبلوماسية فتعر   كما  

فن هي و ٬للدولة القومية اإلقتصادية المصلحة يخدم الذي تجاهاإل في السياسي سلوكها وتوجيه األخرى

 نتظار المستحيل.إالحصول على الممكن بدالً من 

 

 هاأنواع نياا:ثا

 

 التجارية  اتية الثنائية واالتفاقيالتجارتهدف الى تنظيم وعقد اإلتفاقيات :  يالتجارالتبادل  دبلوماسية• 

وتقييمها   ..( عالمية٬ التجارة ال٬ منظمة الشراكة  إتفاقياتتفاقيات التجارة الحرة٬ إ متعددة األطراف )ال

 .ومراجعتها عند الحاجة 

وتعزيز  للشركات التجارية ترويجالستثمار٬ تعزيز التجارة واإلالى تهدف : التجاريالترويج  دبلوماسية • 

 السياحة.

تنظيم ٬ األجنبية ف الديون٬ تخفيالعالمية ر الصرفاسعأسياسات تهدف الى متابعة :  دبلوماسية الماليةال• 

 العقوبات المالية ..(متابعة ملف رفع  SWAP٬عمليات السواب ٬ تالعمال

 والتعليمية   يةواإلعانات٬ والمساعدات اإلنسان اإلنمائية٬ اتالمساعدخدم وسيلة تتس  :تحفيزيةالدبلوماسية ال• 

تحقيق من المساعدات ل ومنح العضوية في المنظمات الدولية )منظمة التجارة العالمية٬ ...( وغيرها الكثير

 .اإلستراتيجيةومصالحها اإلقتصادية 

٬ المالية عقوباتماسية تعتمد على أساليب متعددة كفرض الوهذه الدبلو تدابير القسرية: دبلوماسية ال• 

٬ وغيرها  تعليق المساعداتو الحظر على بعض المنتجات واألشخاصالحصار٬ المقاطعة٬ القائمة السوداء٬

 .من وسائل الضغط لتحقيق المصالح اإلقتصادية والسياسية الكثير
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 ميتهاهأ: ثالثاا 

 

بشكل  ويتطور مجالها ويتسع الجديد العالمي االقتصادي النظام في أهميةً  االقتصادية الدبلوماسية دور يزداد

 :التالية سبابلأل دائم

  العالمي الجديد ٬ االقتصادي النظام في العالم دول بين الترابط وتعزيز العولمة  

 .العالميو اإلقليمي االقتصادي التكامل هما ٬مستويين على االقتصادية الدبلوماسية تتحرك حيث

 طريق عن الوطنية االقتصاداتوتحرير العالم٬ في االقتصادية للمناطق السريع اإلنتشار  

  العالمية٬ االقتصادية الكيانات من المتزايد العدد وجود ظل في الدولية واالستثمارات التجارة

 في كبير تأثير لها الكيانات وهذه اإلستثمارية  المجموعات ٬ البنوك ٬ الجنسيات المتعددة الشركات

 .الدوليةوالسياسية  اإلقتصادية والعالقات السياسات

 الدول  بين التعاون بهدف زيادة ٬ الحديثة اإلدارة أساليب ضمن الدبلوماسية اإلقتصادية  إدخال

 .الدولية والمنظمات

 تنشيط إلى يحتاج وهذا االقتصادي النهوض تحقيق  بهدف  الخارجي العالم على نفتاحاإل زيادة 

 للدول إيجابية صورة خلقو (Nation Brandingوتحسين سمعة الوطن )  االقتصادية٬ الدبلوماسية

 لتي تشكلا ٬المباشر األجنبي ستثمارإلاالصناعة و ٬السياحة قطاعات خالل من وذلك المختلفة٬

 .االقتصادية التنمية تحقيق في  عوامل مهمة

  بعثاتال تنظيمو الدولي االقتصادي للتعاون إطار خلق لجهة  االقتصادية الدبلوماسية مسؤوليةإزدياد 

 في الوطنية الشركات وجود وتأمين دولية اقتصادية لمؤتمرات والتحضير ٬التجارية ولرجال األعمال

 .الدولية المعارض

 االقتصادية التنمية تحقيق العالمية التي تهدف الى االقتصادية التكتالت دور تعاظم. 

  والدعم  المساعدة زارات الخارجيةو تقدم حيث :الوطنية للشركات والدعم المباشرة المساعدة تقديم 

 في والخدمات للمنتجات والترويج المحتملين األجانب المستثمرين إيجاد بهدف الوطنية للشركات

 على العثور في الشركات ومساعدة الوطنية للشركات العمل فرص حول المعلومات وتقديم الخارج٬

 .الدولية األسواق في مصالحهم وحماية محتملين عمل شركاء

  ندرة الموارد الطبيعية مقابل الحاجات المتزايدة لإلنتاج الكمي الكبير والمنافسة الشرسة على األسواق

 اإلستهالكية.
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 ستراتيجية اإلأهدافها : رابعاا 

 

 ومحيطها القريب والبعيد. دولةكل واألمني ل الحفاظ على االستقرار السياسي• 

 . لصادرات مين األسواق اإلقليمية والعالمية لتأ• 

قيمة  خفيض لت مستوى الحجم الكبيراإلنتاج على و اإلنتاج  تكاليفلتخفيض )في اإلنتاج  البحث عن الكفاءة • 

 .(اإلنتاج أكالف

 )المواد الخام والموارد البشرية(.زمة لعمليات اإلنتاج الال  بحث عن الموارد ال• 

المهارات تبادل و (العلمية التكنولوجيا٬ العلوم٬ البحوثفي مجاالت ) علمية اإلستراتيجية ث الابحاألتبادل • 

 .تخصصةالمالعالية 

 .ات األجنبية المباشرةستثماراإلإنسياب التبادل التجاري الدولي وزيادة التي تحول دون تخفيف العوائق • 

 ..(. الحوكمة ٬التجاري تبادل السياحة٬ والفي مجال )التجارية الوطنية  وسمعته البلد تعزيز صورة• 

للبعثات اإلدارية وتقديم الخدمات إنتاجية (  -)تسويقية  تقديم الدعم إلنشاء الشركات الوطنية في الخارج • 

 جارية.الت

مدى توفر الفرص  سواق المستهدفة ومراقبة األ حول اإلحصائية والدراسات اإلقتصاديةتوفير البيانات • 

 .فيها االقتصادية المحتملة

ية التي جنباألجذب اإلستثمارات ٬ين بهدف زيادة الثقة بين الطرفين لمهاجروااألم  وطنتفعيل العالقة بين ال• 

نقل الخبرات والمهارات العلمية المكتسبة في الخارج  ٬ الوطنأرض  علىمن الممكن ان يقوم بها المغتربون 

 المغتربين الى ذويهم في الوطن األم. المرسلة من زيادة قيمة التحويالتو الى أرض الوطن 

 

  فيها أصحاب المصلحة: خامساا 

 

 .المالية بشكل أساس ٬ واإلقتصادالتجارة  ٬ صناعةال ٬الخارجية  اتوزار• 

و تعزيز التجارة و .( الخ٬ إيدال٬تحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية العربيةإلإ) هيئات دعم الصادرات •

     .ستثمارإلا

   السفارات والقنصليات• 

 مغتربينال• 

 ة والصناعة والزراعةتحاد غرف التجارإ• 

الصغيرة مؤسسات ال٬الصغيرة والمتوسطة مكاتب دعم األعمال ٬اإلتحاداتالصناعيين / النقابات /  جمعية• 

 ت.شركات الكبيرة والمتعددة الجنسياوالمتوسطة وال
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 : هاأدوات: سادساا 

 

 (Nation Branding)  الوطنية في الخارج السمعة -1

 

 (Communication)  التواصل -2 

 

 (Trade and Diplomatic Missionsوالدبلوماسية ) البعثات التجارية -3 

 

 (Diaspora)مغتربون ال -4 

 

  ( Negotiations ) المفاوضات - 5 

 

   لوماتوتبادل المع تالدراسات القتصادية والتحليال -6 

(Economic Studies, Analysis and Information Sharing) 

 

 المعارض الدوليةو المؤتمرات، الندوات -7 

Conferences, Seminars and International Exhibitions)      ( 

 

  (Media ) الحديث وسائل اإلعالم -8 

 

 (Aids and Sanctions) عقوباتالمساعدات وال -9 

 

 ( (Human Capacity Building  البشرية بناء القدرات -10

 

 



8 
 

 (Nation Branding) التجارية للوطن سمعةال -1

 

ات التجارية للشركات على تطبيق تقنيات العالمو الخارجوطن في القياس وبناء وإدارة سمعة ي ه 

من وهي تخبرهم بما يمكن أن يتوقعونه  ٬في نظر األجانب وطنالوطنية هي صورة السمعة ال .البلدان

نتجات وخدمات زوا المنتجات والخدمات الوطنية عن مأن يمي  من مكنهم تالمنتجات والخدمات الوطنية٬ و

  المنافسين األجانب.

يرانا  ننريد أ كيفبالتالي ون نكون أنريد ماذا  ٬فعالً  نحن من "مبنية على مبدأ الوطنية  سمعةال إن 

  ."تبعاً لذلك وكيف يتعاملون معنا الناس

 م وموقعنا في مصالحهم.هعين اآلخرين وقيمتنا في أذهانأإنها صورتنا في 
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 (Nation Brands Indexمؤشر السمعة الوطنية ) -أ

من خالل الجمع بين في العالم لكل بلد  السمعة الوطنيةنوعية ل يةالعالم تقديراتالهو مفهوم قياس  

االستثمار  ٬الثقافة٬ الصادرات٬ السياحة٬شعب ال٬ وكمة)الح المعني عاد الستة للبلدبألالعالم  حول اتقديرات 

بالتعاون  ٬  2005 عامفي  استطالع له إطالق أول سيمون أنولت و تمالسيد والهجرة( .وقد تم تطويره من قبل 

ة واحدة في يتم نشره مر٬ و Anholt Nation Brands indexوقد سمي  ٬للدراسات GFK  مع شركة 

على فهم والمستثمرين  العالمية والشركات الدولية والمنظماتاألجنبية الحكومات هذا الموشر يساعد و .السنة 

 .  البلد المعنيوقياس وبناء صورة وسمعة 

 

  Source: countrybrandingwiki.org/index.php/Lebanon 

من بين ما  2014لناحية السمعة التجارية كبلد سياحي سنة  48يبين هذا الجدول كيف إحتل لبنان المرتبة 

 .دولة شملهم التقييم   179يقارب 
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 2016حسب ارقام  الوطنيةمن حيث السمعة  عشر دول في العالم فضلألئحة  -ب

 2016Anholt  GFK- Nation Brand Index  

 

 الواليات المتحدة 1• 

 ألمانيا 2• 

 المملكة المتحدة 3• 

 كندا 4• 

 فرنسا 5• 

 إيطاليا 6• 

 ليابانا 7• 

 سويسرا 8• 

 أستراليا 9• 

 السويد 10•

 

 (Nation Branding Building Tools)  سمعة التجارية للوطنالبناء أدوات  -ج 

 

 في الترويج الجمهور المستهدفتحديد  -

 اإلعالمية الحملة شعار -

 في حملة الترويج للسمعة التجارية للوطن الجميعإشراك  -

                 .الترويجية٬ شركات التسويقاإلعالنية ٬ المواد  سائل اإلعالمو٬  ةاإللكتروني قعاالموإستخدام  -

  المنتجات تغليفوتعبئة  الحديثة في ساليبالوطنية وإعتماد األجودة ونوعية المنتجات والخدمات مستوى  -

 الوطنية وتقديم الخدمات. 

 المبادرات إتخاذ ٬ التشريعات البرلمانيةوضع ٬ والحوكمة القوانين في البلدتطبيق والشفافية في  االنضباط -

 .في الترويج للوطن ستباقية واإلبداعيةاإل

في حملة التروي                                                                        والمؤثرة جيدة القصص ال إعتماد - 

 الثبات في المسار واإللتزام لترسيخ المصداقية. -
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 (Communication) تواصلال -2

 

السبل ات وإختيار يبمختلف الوسائل المتاحة بالتدرج او دفعة واحدة بحسب الظروف واإلمكان 

   وإيجابية النتائج: األفضل للتالقي

 

  والمنظمات( االتحاد األوروبي)الحكومات األجنبية ممثلي مع  ثنائية والمتعددة األطراف()ال لقاءاتال -أ  

الشركات  و (.الخ٬منظمة التجارة العالمية٬ األمم المتحدة٬ البنك الدولي٬ صندوق النقد الدولي) الدولية

 األجنبية.

 

 ٬ رسائل البريد اإللكتروني٬ ..( )رسائلالدبلوماسية المراسالت  -ب 

 .Email) (والبريد اإللكتروني (Video Conference) الفيديوتواصل عبر٬ اكس٬ فتصال الهاتفياإل -ج 

 

 (Trade and Diplomatic Missionsوالدبلوماسية ) البعثات التجارية -3

 أهدافها: -أ

 وسبر األغوار وجمع المعلومات وفتح قنوات التالقي.تقريب المسافات واآلراء  -

 .اتاالستثمارجذب و ارةالرامية إلى تعزيز التجالدولية االتفاقات التجارية عقد  -

 للوطنالتجارية  تحسين السمعة -

 .بين الدول تعزيز العالقات الثنائية )االقتصادية( -

 .والعلمية المهنية اتهاخبر توسيع نطاق فيواألبحاث  المؤسسات العلميةدعم الشركات الوطنية و -

 بين الدول. تشبيك والتعاونالزيادة  -

 

 (Head of the Missionرئاستها ) - ب

 

من  حكومي رفيع المستوى  مسؤول أيوزير أو  أو الوزراءمجلس رئيس  وأالجمهورية  رئيس   

أو دبلوماسيون في  (النواب..أو مؤسسات عامة أو أعضاء في مجلس عامة إدارات ذات الصلة )اإلدارات 

 .البعثات العاملة في الخارج
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 (Membership) :عضويتها -ج

 

 ارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمتخصصة.ممثلون عن اإلد 

  السفارات والقنصلياتممثلون عن 

 الصغيرة والمتوسطة والكبيرةالشركات  وممثل ٬اإلتحاداتالنقابات /  ٬ الجمعيات 

 ةالتكنولوجيعلمية والبحثية ومؤسسات الال .  

 

 (Preparations Phasesالتحضير لها )مراحل  -د

 

 وتوزيع األدوار والمهامفي البعثة  تحديد المشاركين• 

 .التي ستناقش االتفاقات التجاريةعن مسودات خطط العمل و٬ جدول األعمال٬ إعداد البرنامج• 

 شركات األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مع  اتوتبادل كتيبإعالمية حول أهداف البعثة حملة • 

 .وسائل اإلعالمو

 والترويج لها. إقامة ورش العمل والندوات للتعريف حول أهداف البعثة التجارية• 

 .وغيرها دقافنالوحجز السفر٬ تاالتصال بوكاال• 

 وضع خطط عمل بديلة وتحديد هوامش التحرك. •

 ( Diplomacy Mission)  Tasks of theالدبلوماسية :عمل البعثات -ه

  من خالل مشاركة البعثة الدبلوماسية في بعض مظاهر  ولة الموفدة لدى الدولة المضيفةتمثيل الد

 .(.الخ٬اإلحتفاالت٬االستقباالت ٬األعياد الوطنية )مة للدولة المضيفة أشكال الحياة العا

  كذلك حماية مواطني الدولة الموفدة سواء كانوا الدولة المضيفة ولة الموفدة لدى حماية مصالح الدو

 من األشخاص الطبيعين أو المعنويين.

 معالجة ما قد لو مابينه لتحسين العالقات السياسية واإلقتصادية التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة

 .يحدث من خالفات

 الوسائل المشروعة وتقديم التقاريرلمضيفة بجميع التطورات في الدولة االع األحوال وستطإ 

 الموفدة. حكومةالالالزمة عنها إلى والدراسات اإلقتصادية  والسياسية 

 .العمل على تفعيل العالقات التجارية٬ واالقتصادية٬ والثقافية٬ والعلمية بين البلدين 

 .إصدار جوازات ووثائق السفر٬ وتأشيرات الدخول 
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 (Diaspora) نولمغتربا -4

 

 وطنهم األم عبر:ة لقتصاديإلفي التنمية ا ستراتيجياً إ دوراً  مغتربون مكن أن يلعب الالممن   

  الى ذويهم  المالية التإرسال التحوي -  

 اإلستثمار والتنمية في الوطن.   -

 المبادرة  ز روحيوتحف عملخلق الى ارض الوطن لجنبي المباشر ألستثمار ااإلجذب ز التجارة ويتعز - 

 .المكتسبة في بالد اإلغتراب والمهارات الجديدةنقل المعرفة والتكنولوجيا  -

مع  تعاوناءمة أعمالهم٬ وتحفيزهم على الومو وحيد جهودهم في العالم لت مغتربينالتنظيم اجتماعات  -

   :حكومة وطنهم األم

  ٬السمعة التجارية تعزيز بهدف 

  المنتجات الوطنية تسويق 

 وطنهم األمادي والمصالح االستراتيجية لقتصخدمة األمن اإل. 

 

 

Source: now.mmedia.me 
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 (Negotiations  International) المفاوضات الدولية -5

 حها وتحقيق األهداف.اجة لضمان نجعملية متكاملة ومبرمجة وممنه

 

عن الطرف المقابل )اهدافه  بحثإجراء ٬ المفاوضات  أهداف٬ المفاوض الفريقتحديد أعضاءالتحضير:  -أ

الطرف اآلخر  أهدافم تقيي٬ للتفاوض المناسبينالموافقة على تحديد أعضاء الطرف اآلخر٬ وتوقعاته...( 

بين الفريق  األدواروتوزيع  للمفاوضات خطةضع و٬ المدى األقصى لتنازالت الطرف اآلخر تحديد و

 المفاوض.

 

تحديد الوقت الزمني و( ...المفاوضات  )ثنائية  او متعددة األطرافتحديد نوعية القواعد واإلجراءات:  -ب

 . هاجدول أعمالللمفاوضات ووضع 

 

 ٬اهدافهم وهواجسهم  فهممع المفاوضين من الطرف اآلخر والتعرف عليهم  و االجتماعستكشاف:اإل -ج

 .بين المفاوضين الثقة تعزيزو

 

قناة تواصل ضمنية مع المفاوضين  ستخدامإعتماد إمكانية إطرح األسئلة على الطرف اآلخر و :ناقشات الم -د

 أرضية مشتركة٬محاولة الوصول الى  ٬للمناصرةفي التفاوض او إستخدام وسائل اإلعالم والدعم للمساعدة 

 المناقشات نحو الموضوع األساس وعدم إضاعة الوقت.إعادة توجيه و

 

 .خالل المفاوضات تم التوصل اليها التي  مشتركةالتفاهم العلى نقاط تأكيد الصنع القرار:  -ه

    

 البرلمان وإرسالها الى الهيئات المختصة ) اإلتفاقية الوطن لتسويق بنود: العودة إلى مناصرة ال -و

 للتصديق عليها. ( الحكومة

 

 . قتنفيذ بنود اإلتفاالشروع في : تنفيذال -ز
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 لوماتالدراسات القتصادية وتبادل المع -6

 (Economic Studies, Analysis and Information Sharing) 

 

الصادرات  المحتملة لزيادة األسواق المستهدفة لتحديد الفرص حول قصائية إجراء دراسات است• 

 واالستثمارات.

ركات الصغيرة األعمال التجارية )الششركات ٬ ويين٬ واالقتصاديينالحكوملين ؤومسالالمعلومات مع ادل تب• 

 .والتكنولوجيا البحث والتطوير راكز..(٬ والجامعات٬ وم كبيرةوالمتوسطة٬ وال

 

                                              المعارض الدوليةو الدراسية ندواتالمؤتمرات، ال -7

(Conferences, Seminars and International Exhibitions) 

 

 لمنتجات الوطنية.ل لترويجوالخارجية( لدوات )الداخلية عقد المؤتمرات والن -

بين المصدرين للمنتجات الوطنية والمستوردين  تواصلالخارجية( لتعزيز التنظيم المعارض )الداخلية و -

 من البلدان األجنبية. المحتملين

 

 (Media) ستخدام وسائل اإلعالمإ -8

 

 ت٬أفالم وثائقية٬ كتيبات٬ مجال ٬لفزيونت -٬ راديواإللكترونية مواقعال ٬إعالن /وسائل تقليدية إعالم –أ 

 .الخ ٬صحفمنشورات٬ 

 .( الختويتر٬ لينكد إن٬ بوك٬ايستيوب٬ بودكاستينغ٬ ف -يو) االجتماعي تواصلوسائل ال -ب

 

 (Aids and Sanctions)ِ عقوباتالمساعدات وال -9

 

 دات إنسانية.....(مساع ٬مشاريع تنمية ٬منح تعليمية )الوسائل اإليجابية كمساعدة ودعم:  -أ

 الئحة سوداء...... (٬ مقاطعة ٬حظر ٬)عقوبات ماليةسائل السلبية  كعقوبات وضغط : وال -ب
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 (Human Capacity Building) البشرية بناء القدرات -10

القدرة البشرية هي محور وجود الدبلوماسية بشكل عام واإلقتصادية منها بشكل خاص وهي محركها  

. األمر الذي تهم وكفايتهمءوالقائمين بها وكفا ونجاح الدبلوماسية يقوم على نجاح القيمين عليها .وأساس عملها

يستوجب التدريب وصقل المعارف والمؤهالت والشخصية والقدرات العقلية والنفسية والجسدية لتخريج 

 دبلوماسيين أكفاء يعتمد عليهم في رسم مصير وطن.

 

 وسائلها األساسية:

 

٬ وتوسيع اإلقتصادية  الدبلوماسية الوعي حول أهميةزيادة تهدف إلى  تعليمية ندواتورش عمل وعقد  - أ  

 .والمعنيين المسؤولين المباشرين والمخططين والمنفذين والداعمين ماسيينالدبلولدى معرفة ال آفاق

 

 البحوث والجامعاتمراكز في في الخارج و الدولية المتقدمةداخل لبنان و يةبرامج التدريبالحضور  -ب  

في مجال الدبلوماسية  المعرفهوالعلمية  الممارسات وتبادل الخبرات على أفضل  طالعلإل  العالمية

 .اإلقتصادية وتقنياتها

والمكتسبات ها لنشرالمعرفة المعنيين وتعميماإلستفادة من خبرات الدبلوماسيين المخضرمين ومن تجارب  -ج

 العلمية والعملية.

 

  تعزيزها عملخطة  :سابعاا 

 :آلية التنفيذ 

 

العقبات و ٬الظروف واإلمكانياتو  ٬األفراد مسؤولياتوالموارد ودوات األو ألهدافتحديد ا 

  ات للتغلب على العقبات.ستراتيجيواإل

 لذلك يقتضي:

تكون  لوزارات المعنية بالتجارة الدوليةومتفرغ يضم ممثلين عن جميع امتحرك تشكيل فريق عمل دائم  -أ

التحضير لإلتفاقيات الدولية والمفاوضات وعقد  ٬مهمته وضع السياسات الدبلوماسية اإلقتصادية المناسبة

 اإلتفاقيات التجارية الدولية وتقييمها ومراجعتها عند الحاجة .
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المشتركة ار ستثمفرص اإل عن البلدان المستهدفة ورصدتقارير التوفير الدراسات االقتصادية و -ب

  .ملةالمحتو

زيادة صادرات  الى تهدف (. الخ٬٬ اتفاقية التجارة الحرةإتفاقيات الشراكة  ) يةجارتتفاقيات إ عقد-ج 

 التجاري.الميزان خفض عجزالمنتجات الوطنية و

 

 لترويج للمنتجات الوطنيةوا  الوطنية  سمعةالعبر تحسين  ٬وطنية إيجابية خلق صورة - د

 (..الخ٬ مغتربينوالتغليف٬ وسائل اإلعالم٬ ال )الجودة٬ التعبئة     

 

لمعارض الداخلية ا إقامة و وتعزيز الصادرات٬ B2Bتنظيم المؤتمرات الداخلية والخارجية لتسهيل  -ه

 المستوردين األجانبمن  ملمصدرين مع غيرها التواصل بينمنتجات الوطنية ولتعزيز لل لترويجوالخارجية ل

 .ينالتجاريوالملحقين  الدبلوماسيتفعيل دور السلك و

 

 وتشجيع القطاع الخاص  هاصادراتزيادة  بهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة   الطاقة التصديريةتعزيز  - و

 لوطنية.لمنتجات ابهدف التسويق ل شركات تسويق متخصصة في الخارجعلى فتح 

 

خطواتهم   لتنسيقلتوحيد الجهود وفي مختلف دول العالم  مغتربينالتجمعات جتماعات مع إتنظيم  -ز

 تعزيز وتسويق المنتجات الوطنية. بهدفالدبلوماسيين  تحفيزهم على العمل معو

 

 لتنميةبي تحاد العر)على سبيل المثال٬ اإل الداعمة للصادرات إطالق الوكاالت التجارية -ح

 .األسواقوتوسيع  الصادرات زيادةبهدف   (الصادرات الصناعية     

 

 موقع إلكتروني وإنشاء الخارجية والمغتربين ومع وزارة  ربط جميع السفارات معاً ت شبكة تواصل تأسيس -ط

 . األجانب يراتهامع نظ الوطنيةوالصناعة ربط غرف التجارة ل

 التي أعلنتها  (2025لبنان الصناعة )الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة اللبنانية في رؤيتها التكاملية  

  2016التي وضعتها وبدأت العمل على تطبيقها عام  2020للعام وخطتها التنفيذية اإلستراتيجية  2015عام 

 " 2025ومشروعها لسياسة إقتصادية شاملة " لبنان اإلقتصاد   2017 -2016وخطتها التشغيلية للعامين 

 ٬زارة الصناعة()خصوصاً البنود التي تقع ضمن صالحيات و بنود هذه الخطة  معظمتضمنت في ما تضمنته 

                 . وقد أجرت وزارة الصناعة تقييماً سنوياً ألول سنة تشغيلية وكانت السباقة في البدء في تنفيذها

 ة جداً.إلستراتيجية وجاءت النتائج إيجابي( من الخطة ا2016-2017) 
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ضمن  اإلقتصاديةالتي تتالقى مع مباديء وأسس الدبلوماسية والوزارة تعمل على مختلف الصعد  

 : نطاق مهامها وصالحياتها

  .ونفسياً وعالئقياً عملياً وعلمياً  رفع مستوى مواردها البشرية - 

بناء على رؤية واضحة وخطط وبرامج مدروسة واهداف مفيدة  فتح قنوات التواصل في الداخل والخارج -

 .للبنان وقابلة للتنفيذ

إلمكانيات المتوفرة والظروف المحيطة والتوقعات المنطقية وفق ا إعداد الدراسات والسياسات والخطط -

  .والمبادىء العلمية

  .الواضحة والقابلة للتنفيذ بناء على تقدير اإلمكانيات والظروف والضرورات تحديد األهداف -

 .داخلياً وإقليمياً ودولياً  ف والمستجداتوتحليل الظرمتابعة و -

  .بطرق علمية ومنطقية واإلستفادة من الخبرات والتجارب وضع التوقعات والبدائل -

  .واإلبتكار ونشر ضرورة الفكر اإلبداعي وأهميته لتقدم ثابت ومزدهر البحث العلمي والتطوير -

 .بطريقة مدروسة ثابتة وهادفة اإلعالم من أجل الصناعة -

  .داخلياً وخارجياً اركة فيها لندوات والطاوالت المستديرة والمشتنظيم المؤتمرات وا -

  .لتأمين القدرة على المنافسة والتنمية العمل على التخصصية والتكامل في اإلنتاج -

رة علمية عالية المستوى ينحو إنتاج متطور فاعل وقادر ودينامية إنتاجية خب توجيه الصناعة واإلقتصاد -

  .والجودة

 . بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة والخبيرة إنشاء مناطق صناعية متطورة ونموذجية-

 .الوطنية واألجنبية ب اإلستثماراتجذ -

ر الفكر الصناعي وقوننة أوضاع نش عبر السيما في األرياف اإلقتصادية واإلجتماعية العمل على التنمية -

  .المصانع وزيادة فرص العمل وتحسين البيئة

  .رامج التعليمية ومستويات التعليم من الحاجات الوظيفية اإلنتاجيةبوتقريب ال خلق فرص العمل -

التي  إستناداً الى النصوص القانونية اء مع مختلف الجهات الحكومية والتنسيق معهاالتعاون الفاعل والبن   -

  .التكامل بين األجهزة الحكوميةبلصالحيات والمهام اتحدد 

 بين القطاعين العام والخاص  العمل الثابت على الشراكة -

 الخ .٬والشفافية تبسيط إجراءاتها وإعتماد سياسة األبواب المفتوحة واإليجابية واإلنفتاح -
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 ة ناشطة لمجابهة التحديات .يديناميكدائمة ومستمرة ورشة عمل  -

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستواها العملي واإلنتاجي. -

 .وريادة األعمال بين الشباب وخريجي الجامعاتتشجيع المبادرات  -

بمختلف الوسائل  وزيادة اإلنتاج وتوسيع السوق المحلي العمل على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات -

 المتاحة قانونياً ومالياً وعملياً وإدارياً.

المجتمعية والمساهمة  العمل على تعميم ونشر أهمية األمن اإلقتصادي واألمن الصناعي واإلنتاجي للتوعية -

 في كفاية إنتاجنا الوطني لحاجات اإلستهالك المحلي بأكبرقدر ممكن كماً ونوعاً وجودة.
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 الخاتمة

لديها لعاطلين عن العمل خلق فرص عمل لو إن الدول التي تسعى نحو زيادة نمو إقتصاداتها القومية 

تتطلب ت سياساالوهذه  قتصادية ناجحة. إدبلوماسية سياسات أن تعتمد فإنه لزاماً عليها  ٬وزيادة دخلها القومي

هؤالء يكون ويجب أن  في القطاع العام. أصحاب الكفاءات العالية نالمؤهلي االقتصاديينتعيين الخبراء

 والتفاوض بشأنها من منظور المعاصرة   الرئيسية والبيئية قتصاديةعلى فهم القضايا اإلين قادراإلقتصاديين 

  وطني.علمي و

م التكنولوجيا في عالوالنظريات  حديثةبجميع التطورات الإحاطة   يناإلقتصاديلدى يكون يجب أن إذ  

والبيئة والقدرات اإلنتاجية الوطنية والعولمة  يةوالتخصص يةقتصادية والتكاملاإل اتواالتصاالت واألزم

 ٬وطنللالمصالح االستراتيجية تحقيق تصادي وستدامة من أجل تقديم خدمة أفضل لألمن االقملتنمية الوا

وحضور المؤتمرات  االتفاقات التجاريةعقد و جراء المفاوضاتإد التعامل مع المنظمات الدولية ووخاصة عن

مع والتفاهم القادرين على التفاوض ٬ المختصين قتصادييناإلكفاءة في  نقصوفي حال كان هناك  الدولية.

قاسية تعرض الوطن لشتى انواع األزمات فإن النتيجة ستكون ٬ نظرائهم األجانب من منظور علمي ووطني 

 :والمشاكل اإلقتصادية والسياسية  وأهمها

وميزان المدفوعات لديه مع  تزيد من عجز ميزانه التجاريتجارية غير عادلة  فاقياتإتإلزام الوطن ب - 

  جتمع.على اإلقتصاد والم ماتداعياته

  .إرتفاع قيمة الدين العام -

 .ه الصناعي والزراعي يإغراق الوطن بسلع أجنبية تضر بقطاع -

 .تضرر قطاعاته الخدماتية والسياحية والعمرانية وإضعاف النمو والتنمية والتطوير -

  .إرتفاع معدالت البطالة بين الشباب بنسب عالية -

 .والمحافل الدوليةتمثيل الدولة في المؤتمرات ضعف في  -

 .ورؤساء الدول األجنبيةحكومات تمثيل دبلوماسي ضعيف امام ممثلي  -

 .هروب الرساميل واإلستثمارات األجنبية المباشرة من الوطن الى الخارج -

 .زيادة معدالت الهجرة بين الشباب وخاصة هجرة األدمغة -

االستثمار  ٬والثقافة٬ الصادرات٬ السياحةشعب ٬ والوكمة)الحتشويه سمعة الوطن على كافة المستويات  -

 .( والهجرة

 . على الوطن والمصير كارثيةتصبح النتيجة ألن األهمية كبيرة ول مجال للخطأ أو الالمبالة 
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