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 . (Amusa et al, 2016: 3) کند

 در روش ارائه کمک خارجیها تفاوت. 9-9

 ،و چاین تفااوت  یااد  باا هام داردمتحده ایالاتارا ه کمک خارجی ها  روش
تفااوت شادید ایان اناد نواان کارده که شمار  ا  پژوهواگران خااطرا  گزنهبه

نباشاد و یاا ا  کاار سااده سبر شده است مقایسه دقی  میان آنها اساسااً ها،کمک
هاا باید تزجه داشت که تفاوت در روش ارا اه کماک. پذیر نباشدامکان اینکه اصلاً

در رویکردها  دو کوزر در ارا ه کمک خاارجی هام ها تا اندا ه  یاد  به تفاوت
 مزرد نظرشان با  ۀتزسعدر عرصه سیاست خارجی و هم درترویج الگز  مطلزب 

ین وجازه تفاوتهاا در حاز ه تارمهمدر  یر به . گردد که در بالا به آن اشاره شدمی
 عملی اشاره شده است:

 کمک خارجی ی وگذارسرمایهمرز میان . 9-9-1

کمک خارجی دیگر کوزرها، باه ها  خارجی چین، در مقایسه با برنامهها  کمک
هاا  در شرایطی که اکثر کماکبرا  مثال، . شزدمی تر  تعریفشکل بسیار مزسّع

کماک چاین هاا  شزد، برناماهمی ، در قالر کمک مالی ارا همتحدهایالاتخارجی 
دولات ۀ در نتیجه ا  آنجا کاه ساهم دقیا  یارانا. شزدمی در قالر وام تأمین عمدتاً

آن موخص نیست، مقایساه دقیا  ها   گذارسرمایهرسمی و ها  چین در کمک
 Wolf et) خارجی چین و کوزرها  غربی امکان پذیر نیساتها  آمار کمکمیان 

al, 2013: xiv) . در قالر کماک رسامی  ها،درصد ا  این کمک 88تنها حال  ایندر
هاایش را در درصد ا  کماک 95متحده ایالاتکه در حالی ،تزسعه هزینه شده است

هاا  تاأمین ماالی برناماهرسامی تزساعه، بارا  ها  کمک. کندمی این قالر ارا ه
بوردوستانه شامل کمک غذایی، دسترسی به داروها  ضد اید ، حمایت ا  مازارع 

تنفس ها  رسمی و تجار  و برقرار  دورهها  کزچک، تخفیف و بخوزدگی وام
 . (Morphy, 2017) کاربرد داردها بالا برا  وام
ماالی هاا  شازد: کماکمی مالی خارجی چین این مزارد را شاملها  کمک

 بادون بهاره )کاه تزساا و ارت با رگاانی ایان کوازر ارا اهها  بلاعزض و وام


