ملف :الهند أوجه متعددة للتنمية
مقدمة  :ذؼرثش انهُذ ئحذي انمىي االلرصادَح انصاػذج حُس شهذخ ًَىا عشَؼا فٍ انًعاالخ انفالحُح و انصُاػُح و
انركُىنىظُح  .و سغى رنك  ،الذضال ذؼاٍَ يٍ يظاهش انرخهف .
يا هٍ ذعهُاخ انًُى انفالحٍ و انصُاػٍ و انركُىنىظٍ نههُذ ؟
يا هٍ ػىايم هزا انًُى ؟
يا هٍ انًشاكم انرٍ ذىاظه انهُذ ؟
ذعهُاخ انرًُُح انهُذَح :
يظاهش ًَى انفالحح :
* ػشف اإلَراض انفالحٍ خالل انؼمىد األخُشج ذطىسا كثُشا ظؼم انهُذ يٍ أهى دول انؼانى انًُرعح نؼذج يضسوػاخ فٍ
طهُؼرها انحثىب ( خاصح انمًح – األسص – انزسج )  ،و انًضسػاخ انصُاػُح انًذاسَح( يٍ تُُها انشاٌ – لصة انغكش –
انمطٍ – انثٍ )  ،و تؼض انخضش( كانثطاطظ) و انفىاكه( كانحىايض)  .تاإلضافح لطُغ ضخى يٍ انًىاشٍ ( األتماس –
األغُاو – انخُاصَش ) .
* ذًكُد انهُذ يٍ ضًاٌ األيٍ انغزائٍ نصاٍَ أكثش ذعًغ عكاٍَ فٍ انؼانى  ،و ذصذَش فائض اإلَراض انفالحٍ .
* ذحرم انفالحح انهُذَح انًشذثح انشاتؼح ػانًُا  ،وذشغم حىانٍ َصف انُذ انؼايهح  ،و ذغاهى تأكصش يٍ خًظ انُاذط انذاخهٍ
انخاو ..
يظاهش ًَى انصُاػح :
* خالل انؼمىد األخُشج  ،ػشفد انهُذ ذطىسا صُاػُا كثُشا  ،ظؼهها ئحذي انمىي االلرصادَح انصاػذج  ،و يكُها يٍ احرالل
انًشذثح انشاتؼح ػانًُا تانُغثح نهُاذط انذاخهٍ انخاو .
* يٍ تٍُ انصُاػاخ انرٍ شًهها هزا انرطىس صُاػح انصهة  ،و انغُاساخ و األدوَح و انُغُط  .فضال ػٍ انصُاػاخ
انؼانُح انركُىنىظُا .
* ذرًشكض انصُاػح انهُذَح فٍ انًذٌ انكثشي فٍ طهُؼرها  :كهكىذا – دنهٍ – تُكانىس – يذساط  -تىيثاٌ – أحًذ آتاد .
يظاهش انصىسج انركُىنىظُح :
* َغعم لطاع ذكُىنىظُا االذصال فٍ انهُذ ًَىا عُىَا ظذ يشذفغ  .و تانرانٍ فانهُذ ذحرم يكاَح يشيىلح فٍ انصُاػاخ
اإلنكرشوَُح و انًؼهىياذُح و األلًاس االصطُاػُح .
* ذصذس انهُذ يُرعاخ ذكُىنىظُا االذصال ئنً يخرهف يُاطك انؼانى وفٍ يمذيرها أيشَكا انشًانُح  ،أوستا انغشتُح  ،أيشَكا
انالذُُُح  ،و تهذاٌ ظُىب ششق آعُا .
* ذرًشكض انصُاػاخ انؼانُح انركُىنىظُح فٍ تؼض انًذٌ خاصح تُكانىس ( ذهمة عهُكىٌ فانٍ انهُذ ) .
ػىايم انرًُُح انهُذَح :
ػىايم ًَى انفالحح انهُذَح :
* يُز عُح  ، 1967ألشخ انذونح انهُذَح انصىسج انخضشاء انرٍ ذضًُد ئدخال تزوس ذرًُض تًماويرها نهعفاف و انرمهثاخ
انًُاخُح و تًشدودَح ػانُح  ،فضال ػٍ اعرخذاو االالخ و اِعًذج  ،و االهرًاو تًشاسَغ انشٌ  .و لذ أدخ انصىسج انخضشاء
ئنً ذحمُك اإلكرفاء انزاذٍ تانُغثح نهحثىب و انمطاٍَ  ،و ذصذَش فائض اإلَراض انضساػٍ  ،و ذحغٍ يغرىي ػُش انفالحٍُ
انهُىد خاصح فٍ والَح انثُعاب .
* ذشكم انغهىل و انهضاب انمغى األكثش يٍ يغاحح انهُذ  :انغهم انهُذٌ انغاَعٍ – انغهىل انغاحهُح انششلُح و انغشتُح –
هضثح انذكٍ  .فٍ انًماتم ذُحصش ظثال انهًالَا فٍ ألصً انشًال ػُذ انحذود انهُذَح انصُُُح .
* َغىد انًُاخ انًذاسٌ انًىعًٍ فٍ يؼظى ظهاخ انثالد  ،و تانرانٍ انشطىتح يشذفؼح ػهً انؼًىو  .فٍ حٍُ َرًشكض انًُاخ
انعاف فٍ انشًال انغشتٍ ( صحشاء طهاس ).
* ذرىفش انهُذ ػهً شثكح يٍ األَهاس انكثشي يٍ تُُها  :انغاَط – انهُذوط – كىدافُشٌ .
ػىايم انُهضح انصُاػُح :
* فٍ يُرصف انمشٌ  ، 20ذىند انذونح انهُذَح حشكح انرصُُغ يٍ خالل ئَشاء ششكاخ ذاتؼح نها  .و فٍ أواخش َفظ انمشٌ
،اَرمهد ئنً ذشعُغ انمطاع انخاص انىطٍُ ػهً االعرصًاس انصُاػٍ  ،و َهط عُاعح الرصادَح نُثشانُح  ،وئحذاز يُاطك
صُاػُح .و اعرمطاب سؤوط األيىال األظُثُح .

* ذرىفشانهُذ ػهً ششوج يهًح يٍ انًىاد األونُح انُثاذُح و انحُىاَُح و انًؼذَُح  ،ئنً ظاَة انفحى انحعشٌ .
* ذًرهك انهُذ شاٍَ أكثش ذعًغ عكاٍَ فٍ انؼانى  ،يًا َرُح وفشج انُذ انؼايهح انشخُصح و انغىق االعرهالكُح .
ػىايم انصىسج انركُىنىظُح :
* ذغرفُذ ذكُىنىظُا االذصال يٍ دػى انذونح تاحذاز انًؼاهذ و انعايؼاخ  ،وذأعُظ ئداسج ذكُىنىظُا اإلػالو  ،و خهك
انًُاطك انركُىنىظُح .
* َشذثظ ذهافد انًماوالخ األظُثُح ػهً انهُذ تؼىايم يرؼذدج يُها  :انـرأهُم انعُذ نهرمٍُُُ و انًهُذعٍُ انهُىد و ضؼف
أظىسهى  ،و انمذسج ػهً ذُفُز انثشايط و ذغهًُها تغشػح .
يشاكم انهُذ :
فٍ انًُذاٌ االلرصادٌ :
 االصدواظُح االلرصادَح تٍُ الرصاد ػصشٌ و الرصادٌ ذمهُذٌ . انرثؼُح االلرصادَح ئصاء انؼانى انغشتٍ . انرثاٍَ االلهًٍُ حُس َثذو انفشق شاعغ تٍُ انًُاطك  ،و أَضا تٍُ انًذٌ و انثىادٌ .فٍ انًُذاٌ االظرًاػٍ :
 اَرشاس يظاهش انثإط االظرًاػٍ يٍ تطانح و فمش و ذششد . شذج انفىاسق االظرًاػُح تٍُ األلهُح انغُُح انرٍ ذغرىنٍ ػهً وعائم االَراض  ،و األغهثُح انغاحمح انرٍ ذؼاٍَ يٍ ضؼفانذخم انفشدٌ .
 اعرًشاس تؼض انطمىط انهُذوعُح انًؼشلهح نهرًُُح االلرصادَح و االظرًاػُح يُها ذحشَى رتح األتماس و أكم نحىيها  .وحذوز يىاظهاخ تٍُ انطىائف انذَُُح خاصح تٍُ انهُذوط و انًغهًٍُ .
كىاسز طثُؼُح :
 انفُضاَاخ فٍ انًُاطك انغاحهُح  ،و انشًال انششلٍ . انعفاف فٍ انشًال انغشتٍ .خاذًح  :فٍ ظم انًشاكم انًرؼذدج  ،فاٌ يعهىداخ انرًُُح نى ذًكٍ انهُذ يٍ انخشوض يٍ يعال انرخهف االلرصادٌ و
االظرًاػٍ .

