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تزسعه اقتصاد  دو جانبه اختصاص ها  به برنامهها درصد ا  این کمک 92حدود 
سیاسای، اساتراتژیک و اقتصااد  هاا  شاامل کماکها این برنامه. داده شده است

امنیتای ارا اه  ۀبرا  امزر نظامی و امزر غیرنظامی درحز ها درصد کمک 55. است
درصد برا  حمایت ا   1بوردوستانه و ها  درصد نیز برا  فعالیت 19. ستشده ا

هام باه صازرت  ،هاااین کمک. کارنهادها  چندجانبه کمک اختصاص یافته است
فنای هاا  یا عرضه کماک هاپزل نقد و هم ارا ه تجهیزات،کالاها، ایجاد  یرساخت

صزرت کمک مالی و نه در به ها همه این کمک تقریباًاخیر ها  در دهه. بزده است
. (Tarnoff & Lawson, 2018: 3) قالر وام به کوازرها  هادف ارا اه شاده اسات

امااا رویکاارد  ،کمااک خااارجی را حفاا  کااردهااا  هزینااه «اوبامااابااارا  »دولاات 
، میازان 8010تا  8008ها  سال هرحال دربه .دمزکراتیک این برنامه را افزایش داد

درصاد . /11ا   نظاامی(هاا  جز هزینه کماکبه)متحده ایالاتخارجی ها  کمک
اما همننان در مقایسه باا  ،درصد بزدجه افزایش یافت. /21بزدجه سالانه دولت به 

 :Kilby, 2018) کاردمی بسیار کزچک جلزه 1908 درها درصد  این کمک 5رقم 

در دولات تراماپ نیاز  ،8012مریکا در ار تبات با سال ماالی آگزارش کنگره . (31
کمک خارجی در این سال باه  ۀی ا  آن است که مجمزع تعهدات مرتبا با ارا حاک
میلیارد دلار رسیده که نوانگر افزایش تعهدات در این حز ه است و حادود  29/90

متحده را در بر می گیرد. این تعهادات مربازت یک درصد کل بزدجه فدرال ایالات
حز ه هاا متمرکاز بازده اسات: طزر عمده بر این کوزر و منطقه بزده و به 110به 
هاا  و کماک درصاد( 88) سا   افاراددرصد(، تزانمند 55) مین صلح و امنیتأت

 میلیارد دلار(، اسرا یل 9/1) افغانستان درصد(. همننین پنج کوزرِ 12بوردوستانه )
 1/1) میلیارد دلار( و عاراق 8/1میلیارد دلار(، مصر ) 0/1) میلیارد دلار(، اردن 1/5)

 US) متحده را دریافت کرده انادها  ایالاتکمک نمیلیارد دلار(، به ترتیر بیوتری

Congressional Research Service, 2020: 1-3). 
دریاافتی هاا  کماکۀ خاارجی چاین باه انادا ها  باید تزجه کرد که کمک

ها درواقع باید گفت که چینی. ، قدمت دارد1910ۀ خارجی این کوزر در اوایل ده
شزند، در ایان می دهندگان سنتی خزاندهار  ودتر ا  کوزرهایی که امرو  کمکبسی


