
 

 

الهند أوجه متعددة للتنمية: ملف   
 :  ذدهُاخ انرًُُح انهُذَح 

  

 : يظاهز ًَى انفالحح 

ػزف اإلَراج انفالحٍ خالل انؼمىد األخُزج ذطىرا كثُزا خؼم انهُذ يٍ أهى دول انؼانى انًُردح نؼذج يشروػاخ فٍ * 

 .طهُؼرها انحثىب ، و انًشرػاخ انصُاػُح  انًذارَح، و تؼض انخضزو انفىاكه ، تاإلضافح لطُغ ضخى يٍ انًىاشٍ 

 .ذًكُد انهُذ يٍ ضًاٌ األيٍ انغذائٍ، و ذصذَز فائض اإلَراج انفالحٍ * 

 .ذحرم انفالحح انهُذَح انًزذثح انزاتؼح ػانًُا ، وذشغم حىانٍ َصف انُذ انؼايهح * 

  

 :  يظاهز ًَى انصُاػح 

خالل انؼمىد األخُزج ، ػزفد انهُذ ذطىرا صُاػُا كثُزا ، خؼهها ئحذي انمىي االلرصادَح انصاػذج ، و يكُها يٍ احرالل * 

 .انًزذثح انزاتؼح ػانًُا تانُظثح نهُاذح انذاخهٍ انخاو 

فضال ػٍ انصُاػاخ . يٍ تٍُ انصُاػاخ انرٍ شًهها هذا انرطىر صُاػح انصهة ، و انظُاراخ و األدوَح و انُظُح * 

 .انؼانُح انركُىنىخُا 

 .دنهٍ– كهكىذا : ذرًزكش انصُاػح انهُذَح فٍ  انًذٌ انكثزي  فٍ طهُؼرها * 

  

 : يظاهز انثىرج انركُىنىخُح 

 َظدم لطاع ذكُىنىخُا االذصال فٍ انهُذ  ًَىا طُىَا خذ يزذفغ * 

 ذصذر انهُذ يُرداخ ذكُىنىخُا االذصال ئنً يخرهف يُاطك انؼانى * 

 ذرًزكش انصُاػاخ انؼانُح انركُىنىخُح فٍ تؼض انًذٌ خاصح تُكانىر * 

  

 : ػىايم انرًُُح انهُذَح 

  

 :  ػىايم ًَى انفالحح انهُذَح 

 ، ألزخ انذونح انهُذَح انثىرج انخضزاء انرٍ ذضًُد ئدخال تذور ذرًُش تًماويرها نهدفاف و انرمهثاخ 1967يُذ طُح * 

 انًُاخُح و تًزدودَح ػانُح ، فضال ػٍ اطرخذاو االالخ و اِطًذج ، و االهرًاو تًشارَغ انزٌ 

 .ذشكم انظهىل و انهضاب انمظى األكثز يٍ يظاحح انهُذ* 

 . َظىد انًُاخ انًذارٌ انًىطًٍ فٍ يؼظى خهاخ انثالد ، و تانرانٍ انزطىتح يزذفؼح ػهً انؼًىو * 

 .ذرىفز انهُذ ػهً شثكح يٍ األَهار انكثزي* 

  

 :  ػىايم انُهضح انصُاػُح 

و فٍ أواخز َفض انمزٌ ،اَرمهد ئنً ذشدُغ انمطاع انخاص .  ، ذىند انذونح  انهُذَح حزكح انرصُُغ20فٍ يُرصف انمزٌ * 

و اطرمطاب رؤوص . انىطٍُ ػهً االطرثًار انصُاػٍ  ، و َهح طُاطح الرصادَح نُثزانُح  ، وئحذاز يُاطك صُاػُح

 .األيىال األخُثُح 

 ذرىفزانهُذ ػهً ثزوج  يهًح يٍ انًىاد األونُح * 

 .ذًرهك انهُذ ثاٍَ أكثز ذدًغ طكاٍَ فٍ انؼانى ، يًا َرُح وفزج انُذ انؼايهح انزخُصح و انظىق االطرهالكُح * 

  

 : ػىايم انثىرج انركُىنىخُح 

ذظرفُذ ذكُىنىخُا االذصال يٍ دػى انذونح تاحذاز انًؼاهذ و اندايؼاخ  ،  وذأطُض ئدارج ذكُىنىخُا اإلػالو ، و خهك * 

 .انًُاطك انركُىنىخُح 

انـرأهُم اندُذ نهرمٍُُُ و انًهُذطٍُ  انهُىد و ضؼف : َزذثظ ذهافد انًماوالخ األخُثُح ػهً انهُذ تؼىايم يرؼذدج يُها * 

 . أخىرهى 

  

 :  يشاكم انهُذ 

  

 : فٍ انًُذاٌ االلرصادٌ 

 .االسدواخُح االلرصادَح تٍُ الرصاد ػصزٌ و الرصادٌ ذمهُذٌ - 

 .انرثؼُح االلرصادَح ئساء انؼانى انغزتٍ - 

 ...انرثاٍَ االلهًٍُ  - 



 

 

  

 : فٍ انًُذاٌ االخرًاػٍ 

 .اَرشار يظاهز انثإص االخرًاػٍ- 

 شذج انفىارق االخرًاػُح - 

 .اطرًزار تؼض انطمىص انهُذوطُح انًؼزلهح نهرًُُح االلرصادَح و االخرًاػُح - 

  

 :  كىارز طثُؼُح 

 .انفُضاَاخ فٍ انًُاطك انظاحهُح  ، و انشًال انشزلٍ - 

 . اندفاف فٍ انشًال انغزتٍ - 
 


