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 22/06/1400ـ پصٗطـ:  18/02/1400زضٗبفت: 

 چك٘سُ

، ووڄر ڈو٨ـٳ  27/11/1380ڈٝوب  ياَ ڈٹٌٍاذ ڈاڄ يڇ تهٙيٸانوڊ زن٩ 77و ڈاوه  1380ٸانوڊ تووغه  ٤48ثٷ زثٍٝه 

خوڂ ڈؤوچ تـه ؤـسوٌاڄ٭ډڃ آڈاٌهـاي ڈـاڄي      ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت يٙنهاوينوو ٌا ڈ٥اتٷ ؤسوٌاڄ٭ډڃ خ يڈاڄ يأر آڈاٌها
ن يهـا و ٸـوان   يتنـى  ، ٤ثٹـه  ٳي، ز٭ـاٌ  ڇيڈٵاهاَ  يا وٌتٍواٌنىه ڈػډو٬ه ياڄډڅڅ نين ؤسوٌاڄ٭ډڃ تيڇ ټنى. ايزن٩ (GFS)ووڄر 

ڈثاني، ز٭ـاٌيٳ،   يتٍن يانػاچ ٘ىه أر، اَ نأاَڀاٌ يڅيزكڅ-يٹيز٥ث يٷ ټه تا ٌو٘ين زكٹيا يها اٴسهيأر.  يقٕاتىاٌ

ر واٌو. اين ؤسوٌاڄ٭ډڃ ٬ډىزا تا هـىٲ  يټٙوٌ قٽا يو أناو تاالؤس ينيو يها اهىاٲ و اڄُاڈاذ اين ؤسوٌاڄ٭ډڃ تا آڈوَه
٘ىڊ زن٩ـيڇ   هاي غهاني هاي ؾنى ڈڅيسي و ڀٕسٍٖ ٔيأر ٍ٘ټرڈنىي  اٴُايٗ ٘ٵاٴير تووغه ټٙوٌها وٌ ٌأساي تهٍه

هـايي   ٔاَ آٔية ٌيُي ټٙوٌ نه زنها تا٬ص تهثوو ٘ٵاٴير نٙىه، تڅٽه َڈينه ٘ىه أر. أسٵاوه اَ اين ؤسوٌاڄ٭ډڃ وٌ تووغه

 ي٫ وٌآڈـى ر وٌ اٸسٝـاو، ڈكـىوو ټـٍوڊ ڈنـات    يټٍوڊ ڈىانڅه قاټډ يها، قىاٸڅ يڀًاٌ  ډري٠ات٥ه ٸ يت يهډؿوڊ آَاؤاَ
هـاي ڈوغـوو وٌ    ووڄر تووه أر. زٍټية اڄُاڈاذ اين ٔـنى تـا تٍنـي ٌويـه     يټٍوها نهيووڄر و ٰڅثه نځاه ٔٽوالٌ وٌ هُ

٘ـىڊ ٴٍآينـى    ٌيُي ټٙوٌ، قسي ڈوغة انٵ٭اڂ وٌ قٕـاتىاٌي تووغـه، اٴـُايٗ خيؿيـىڀي ٔـنى تووغـه و ٤ـوالني        تووغه

 ٔاَو.   ٽٍو توڈي وٌ زن٩يڇ آڈاٌهاي ڈاڄي ووڄر ٌا ٠ٍوٌي ڈيٌيُي ٘ىه أر. ڈٙٽالذ ڈوغوو ڄُوچ زىوين ٌوي تووغه

ر ي، ٘ـٵاٴ GFSخوڂ، ؤسوٌ اڄ٭ډڃ آڈاٌهاي ڈاڄي ووڄـر   ياڄډڅڅ ني، زكوڂ ٔانساٌ تووغه، ٜنىوٶ تيُيٌ تووغه ّب: سٍاغُ٘كل
 تووغه. يتووغه، قٕاتىاٌ

  .JEL:  H60، H61،H83ثٌسٕ  عجقِ

Ma‗rifat-e Eghtesād-e Islāmī _____________________ Vol. 12, No. 2, Spring & Summer 2021    



212    ، 1400ؿتبى تبثٍ  ثْبض، 24، پ٘بپٖ زٍم، قوبضُ زٍاظزّنؾبل 

 هقسهِ

ُاڈاذ ٸ٥٭ يٽيوٌ هډه ټٙوٌها  يآڈاٌ يها اڈٍوَه واوه ًاٌ أرئ ياَ اڄ هـا   . ووڄـر ىيآ ي٘ډاٌ ڈ ته يُيٌ و تٍناڈه يڀ

 . آنهـا ټننـى  يڈٷ تووغه ا٬ډاڂ يٌا اَ ٤ٍ يټالڊ و ڈهاٌظ هنځٵس يوٌ غاڈ٭ه، ڈنات٫ وٌآڈى يٳ ڈس٭ىويٍٖ و٨ايتا خً

ٌا ته ُاٌ تووغه  ٍا يڈطاته ات ًاٌ أرئ يت اَ  يا٤ال٬ـاذ آڈـاٌ   يآوٌ غډـ٫  يٌو نيتى ؛ټننى يڈ ينوو زڅٹ يڈاڄ يها يڀ

ُاٌ يڈاڄ يها رين ٴ٭اڄيا ٔ    ن اڈٍ ڈٕسطنايُ اَ اياَ آڊ ن ي٘ځٍو نكوه ضثر و ڀ ًاٌ  أـر ينثـووه و هډـواٌه الَڈـه   يڀـ

ر. ي٘ٵاٲ ووڄر ڈ٭ٍٴ ييڀو ڈ٥څوب و خأم  ٘ىه ٔا

ـ ن ڈـاڄي ووڄـر  ي ته آڈاٌهـا  يٴهڇ تهسٍ ٌوات٣ اٸسٝاو يُ تٍاين يڅځٍاڊ اٸسٝاويزكڅ ،ځٍيو ياَ ٔو اَ ي

٘ـىه   ي٤ٍاق يتهٗ ٬ډوڈ يقٕاتىاٌ يتٍا يڈس٭ىو يها ٕسڇيڀً٘سه ٔ يها ٌو، وٌ ٤وڂ وهه نيواٌنى. اَا

ووڄر اٌائه  يا٤ال٬اذ ڈاڄ يضثر و نكوه ڀُاٌ٘ځٍ يؾځونځ يتٍا يوه ڈسٵاوزيناٚ، ٘ يٻ تا هىٴيټه هٍ

# GFS= Government Finance Statistics$ ووڄـر  يڈـاڄ  ين ؾـاٌؾوب، ن٩ـاچ آڈاٌهـا   يټٍوه أر. وٌ ا

ووڄـر   يازيـ ٬ډڅ يتنى ها، اَ غډڅه ٤ثٹه يتنى ٍ ٤ثٹهئو، تا ٔا ٻيأر ټه اَ يٙنهاويخ ين ن٩اچ آڈاٌيآنٍ

$COFOG = Classification of function of government  يڈڅـ  يهـا  # و ن٩ـاچ قٕـاب (SNA1993) يٙـنهاو يخ 

ر هډاهنٿٔاَڈاڊ ڈڅڃ  ُتوٌ .ٔا ٍا يزهٝٝ يٻ ن٩اچ آڈاٌي ن٩اچ ڈ  ٘وو. يووڄر ڈكٕوب ڈ يڈاڄ يضثر آڈاٌها يت

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄ ـ ٌ اَ تووغـه  ،ټٙوٌ يُيٌ ٽٍو تووغهيٍ ٌوييهډُڈاڊ تا زٱ 1380ووڄر اَ ٔاڂ  يؤسو ُا يُي  يٙـ ياٴ

ڀٍٴسـه ٘ـى ټـه تـا       ڇي٘ـى. وٌ آڊ َڈـاڊ زٝـډ    يڈاذ آڊ ڈ٭ٍٴااَ اُڄ يٽي٬نواڊ  ته يازي٬ډڅ يُيٌ # ته تووغهي$زٵا٠څ

ٌاڄ٭ډڃ وٌ ن٩اچيو وٌ ؾاٌؾوب تٍناڈه ؾهاٌچ زؤ٭ه اَ ا يتانٻ غهانټډٻ  ـسٵاوه ٘ـوو.     يُيٌ تووغه  ن ؤسو ټٙـوٌ ٔا

اْ نيتٍهډ ٌا اَ ٔـاڂ   يټنـون  يڈڅـ  يهـا  ووڄر ڈو٨ٳ ٘ى آڈاٌ قٕـاب  1380ٸانوڊ تووغه ٔاڂ  ٤48ثٷ زثٍٝه  ٔا

اْ ن 1381 ٍٔا  ن ټنى.يځُيغا (GFSM2001)خوڂ  ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت يٙنهاويٕهه خته ت٭ى ت

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄ ين اهىاٲ و ټاٌټٍوهاييزا ٠ډن زثټو٘ى  يڈن نو٘ساٌ يا  يا نأـاَڀاٌ يـ  يووڄر، ٔـاَڀاٌ  يؤسو

الڈ يها و اٌَٖ يآڊ تا ڈثان ـر:  نه ين َڈي. وٌ اټنى يٌا تٌٍٔ ياٸسٝاو ٔا ـ ا ڈٹاڄه ته ونثاڂ خأم ته ؾنى ٔـواڂ ٔا ن ي

ٍا يؾه ؤساوٌو يقٕاتىاٌ ياڄځو ر؟ آ يُيٌ ن٩اچ تووغه يت سه ٔا ـسٵاوه اَ ا يټٙوٌ و٘ا ـ ا ٔا ٌاڄ٭ډڃ  ي ڈوغـة  ن ؤـسو

ر يُيٌ ر وٌ تووغهي٘ٵاٴ ٍا ؟و تهثوو ٬ډڅٽٍو آڊ وٌ ټٙوٌ ٘ىه ٔا  ياغډـاڄ  يها ٠ـډن ڈ٭ٍٴـ   ٔؤاڂن يخأم ته ا يت

 .و٘و يڈ يتٌٍٔآڊ  يو ټاٌټٍوها ين٩ٍ ياڄ٭ډڃ، ڈثان ن ؤسوٌيا

 (GFS) زٍلت ٖزؾتَضالؼول آهبض هبل ٖاروبل ٖهؼطف

ٍا  (IMF)خوڂ  ياڄډڅڅ نيسه ڈوٸر ٜنىوٶ تيټډ ـ  يتـ ٍا  ٠ـوات٣ الَچ  1986ٌ وٌ ٔـاڂ  ن تـا ياوڄ ر يتـووڊ ٘ـٵاٴ   االغـ

اْ  يا تووغه ٍٔا ٍا  يتٕسٍ  (GFS) ووڄرن٩اچ آڈاٌهاي ڈاڄي ٌا ت زډـاچ  ا٬ـالچ و تـه    اي ٘ـٵاٴير تووغـه  ػـاو  يا يتـ

ٌا ټٍو  خيٙنهاو ١٬و يټٙوٌها اْ آڊ تووغه نوو  ٍٔا ُاٌٖ وهنـى. ا     زا ت ـ تـه ٜـوٌذ ٘ـٵاٲ ڀـ ٌاڄ٭ډڃ ي وٌ  ن ؤـسو

اْ زػٍته 2014و  2001 يها ٔاڂ ٍٔا ـ   تاَنځٍي ڀً٘سه  يها ڈػىواً ت اڄـٳ،   2001خـوڂ،   ياڄډڅڅـ  ني٘ـى $ٜـنىوٶ ت
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سانىاٌو قٕاتىاٌي. ا8#ٚ ٍا ياڄډڅڅ نيٻ ن٩اچ هډاهنٿ تي ين ٔا ٖ  يت ُاٌ ٌائـه    يڈـاڄ  يهـا  ريـ ٴ٭اڄ يوهـ  ڀـ ووڄـر ا

 يڅـ ين ؾـاٌؾوب زكڅ يـ ٌوو. ا ي٘ډاٌ ڈ آڊ ته ياٜڅ ياَ ټاٌټٍوها يٽئاالنه  يها تووغهن يزىو يوهى ټه ؾځونځ يڈ

ر و ين قٕاتىاٌيها و ٸوان يتنى ٳ، ٤ثٹهي، ز٭اٌ ڇيڈٵاهاَ  يا غاڈ٫ وٌتٍواٌنىه ڈػډو٬ه اْ آڊ ڈ ٔا ٍٔا ٌا   يت زواڊ آڈـاٌ 

ٍا٘ٽڃ و وٌ ټٍو نالٜه  ٌائه وا ها ٔراين ٔييو ز٭ يُيٌ ، تٍناڈه ڃيزكڅ  و  هيزػُ يڈنأة ت  و.ا
 : رسٍل ػول٘بت هبٖل زٍلت1رسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

ر ټه زډاچ ڈوغوو يڈاڄ يها َا ٜوٌذ يا ڈسٙٽڃ َا ڈػډو٬ه GFS يڅيؾاٌؾوب زكڅ  ياٸسٝـاو  يهـا  اڊيـ هـا و غٍ  ئا

ٌا تا هڇ زڅٵ ي٬ډوڈ تهٗ  ٍا يا ټنى و نالٜه يٷ ڈيووڄر  ٌا ټه ت ريٴهڇ ٔ يَا اٸىاڈاذ ووڄر  آڊ ڈهـڇ   يڈـاڄ  يهـا  ٔا

غٕسه ڈ يڈ يزڅٹ ٜڅ ي٘وو، ٍت ـ ا ين ٜوٌذ ڈاڄيٍز ئاَو. ا ٌاڄ٭ډڃ غـىوڂ ٬ډڅ  ي ـر ټـه نالٜـه      اذيـ ن ؤـسو ووڄـر ٔا

ٌا وٌ   يواوؤسىها ـاڊ ڈـ   يٻ ووٌه قٕـاتىاٌ يـ تهٗ ووڄـر  ٚ   يٙن # 1#. وٌ قـاڂ قا٠ـٍ غـىوڂ $   36وهـى $هډـاڊ، 

ٌائه ڈ يا ٔاالنه ټٙوٌ ـ ټه نالٜه  يها تووغه ٌا ا ٘ـوو.   يڇ ڈـ يزن٩ ين ٜوٌذ ڈاڄيوهى ـ ڈ٥اتٷ ا  يَا تووغه ټڃ ټٙوٌ 

 ټنى. ياڊ ڈيڃ تيٌا ته زٵٝ ين ٜوٌذ ڈاڄيڀوناڀوڊ ا يها ه تهٗٔاالن يها # تووغه4# و $3#، $2ن غىاوڂ $يهډؿن

  ٕثٌسٕ زضآهس : عجق2ِرسٍل 

 . هبل٘بت1

 ٖارتوبػ ّٕب . كوك2
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علجبًِ غ. 7  ثالػَو ّٕب ط اظ كوك٘اًتقبالت زٍا

ٌاڄ٭ډڃ ڈاڄي ووڄر  يها يّڀياَغډڅه و ـ # زٱGFSM2001$2001ٔاڂ وٌ ؤسو هډؿـوڊ   ه،يـ ڇ خايڈٵـاه  يٍ وٌ تٍنـ يي

ٌا»، «نهيهُ»، «وٌآڈى» ر. وٌ ا« يتىه»و « ييوا ٌاڄ٭ډڃ  ئا ٍاذ وٌ ييـ تـه ٜـوٌذ زٱ  « نـه يهُ»و « وٌآڈـى »ن ؤـسو

ر. ٘ىه  ٳي، ز٭ٍىيآ يته ؤر ڈىها ټه اَ واوؤس يا ّهياٌَٖ و ٍا ٔا ٌا يها ياٴسين وٌيتنات  يهـا  ييقاٜڃ اَ ٴٍوٖ وا

ٌا يا هئٍڈا ُ  يو ،تٍ نالٲ ڀً٘ـسه  يا هئٍڈا يها ييو ڈهاٌظ زډڅٻ وا تڅٽـه  ٘ـوو،   ينډـ  ينـه زڅٹـ  يځـٍ وٌآڈـى و ه

 زضآهس

 ّعٌِٗ

 تغ٘٘ط زض اضظـ ذبلم حبنل اظ زازٍؾتس
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 ّبٕ هبلٖزازٍؾتس زض زاضاٖٗ

 ّبزازٍؾتس زض ثسّٖ

 تغ٘٘ط زض اضظـ ذبلم حبنل اظ زازٍؾتسّب
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ٌايهډؿوڊ  ٍاٌ ڈ يڈٕسٹڅ يتنى وٌ ٤ثٹه يٍڈاڄيٰ ييٻ وا ٍا يڀ يٸ ـاْ ٤ثٹـه   نيٍو. تـ  ياَ وٌآڈـىها  يىيـ غى يتنـى  ٔا

ر. ا يووڄر ڈ٭ٍٴ ُا يوٌآڈى ياڈڃ هٵر ڈنث٫ اٜڅ# 2٘ $غىوڂ يتنى ن ٤ثٹهي٘ىه ٔا أـر. وٌ  آنه ٻ اَيـ هٍ يو اغ

اْ ڈاوه يٍاڊ نيا ٍٔا ٌاذ ڈاڄ يڇ تهٙيٸانوڊ زن٩ 77ُ ت ى ڈثنـا  يـ ٳ غىين ز٭اٌيا 27/11/1380ڈٝوب  ،ووڄر ياَ ڈٹٍ

ٍاٌ ڀٍٴر و ٌا ؤسه ئاالنه ټٙوٌ ټه وٌآڈىها يها تووغه# 5ن تهٗ اوڂ اَ غىوڂ $يوٌ زىو ٸ ټنـى،   يڈـ  يتنى ووڄر 

سٵاوه ٘ى. يٙنهاويخ يتنى ن ٤ثٹهياَ ا  ٔا

ٍا ييها نهين هُيهډؿن  يو ٬ډڅٽـٍو  يټنـى، وٌ وو غـىوڂ اٸسٝـاو    يٳ نوو ٜـٍٲ ڈـ  يانػاچ و٨ا يټه ووڄر ت

 يهـا  ٘ـوو ټـه ؤـسځاه    يضثـر ڈـ   ييها نهياذ اٸالچ هُي#، غُئ3 $غىوڂ ياٸسٝاو يتنى ٘وو. وٌ ٤ثٹه يڈ يتنى ٤ثٹه

ٍا ٍا يياغ ټـه  ـ   ٔـاالنه ټٙـوٌ   يهـا  # تووغـه 7-2ن ٜوٌذ غـىوڂ $ يټننى. ته هډ يٳ نوو ڈٍٝٲ ڈيانػاچ و٨ا يت

ٌاذ هُ ٍا يها ؤسځاه يا نهيا٬سثا ر. يتنى ن ٤ثٹهيڈ٥اتٷ اـ  ټنى يڈ يتنى نه ؤسهيٌا تٍ قٕة ٴٝوڂ هُ يياغ  ٔا

 (ٕ)حؿبثساض ٕاقتهبز ٕثٌس : عجق3ِرسٍل 

 ّٕب زؾتگبُ

 ٖٗارطا

رجطاى 

ذسهت 

 كبضكٌبى

اؾتهبزُ اظ 

كبالّب ٍ 

 ذسهبت

ههطف 

 ِٗؾطهب

 حبثت

 ّب بضاًِٗ ثْطُ
 ّٕب كوك

 ثال ػَو

ضفبُ 

 ٖارتوبػ

 طٗؾب

 ّب ٌِّٗع

         

 ّب ٌِّٗع ٕػولكطز ٕثٌس : عجق4ِرسٍل 

 ٖ. ثرف ذسهبت ػوَه1

 ٖثرف زفبػ .2

 ٖت ػوَه٘. ثرف ًظن ٍ اه3ٌ

 ٕاهَض اقتهبز. ثرف 4

 ؿتٗظ ظ٘. ثرف حهبظت هح5

 ٕالت قْط٘ثرف هؿكي ٍ تؿْ .6

 . ثرف ؾالهت7

 يٗح، فطٌّگ ٍ زٗ. ثرف تهط8

 . ثرف آهَظـ9

 ٖت ارتوبػٗ. ثرف حوب10

ٍا نهين هُيټه ا ياهىاٴتاٌه ٌا وٌ يُ ا٤ال٬ازي# ن4 $غىوڂ ي٬ډڅٽٍو يتنى ٤ثٹه ٌائـه     آنها  يها ت ـر، ا ڈٝـٍٲ ٘ـىه ٔا

ٍاهڇ ي، اڈُتوٌ يتنى ٤ثٹهوهى. ٌوٖ  يڈ ٌا ٴ ٍا  يها نهيټه ٌونى هُآوٌو  يڈن اڈٽاڊ  ا اهـىاٲ  يـ ٬ډڅٽٍوهـا   يووڄر تـ

ٌا GFSوٌ  يازي٬ډڅ يتنى ٤ثٹه .٘وو يناٚ وٌ ٤وڂ َڈاڊ تٌٍٔ و « هـا  ڀـٍوه » #2، $«هـا  تهٗ» #1ٔه ٥ٔف $ يوا

ر. « ٤ثٹاذ» $3# ر، وٌقاڄيت« ها تهٗ»ٔا ـ   وٌ واٸـ٫ ـ   «٤ثٹـاذ »و « هـا  ڀـٍوه »ټـه   يانځٍ اهىاٲ ٬ډىه ووڄر ٔا

ـ  ها# ؤـر  اهىاٲ ٬ډىه ووڄر $تهٗآنها  ٷ زكٹٷيها تووه و اَ ٤ٍ ڃ هډاڊ تهٗيزٵٝ $هډـاڊ،  نواهـى تـوو    ياٴسني

ٌاذ هُ 6انسالٲ وٌ غىوڂ $ يتا انىټ يتنى ن ٤ثٹهيٍاڊ ايوٌ ٔنى تووغه ا #.75-79ٚ  يا نـه ي# تا ٬نواڊ تٍآوٌو ا٬سثـا

ر:تٍ قٕة اڈوٌ و ٴٝوڂ آڈىه   ٔا
 ٖطهبل٘غ ّٕب ٖٗزاضا ٕثٌس : عجق5ِرسٍل 

 ٖطهبل٘غ ّٕب ٖٗزاضا

 ثْب . اقالم گطاى3                    حبثت ّٕب ٖٗ. زاضا1                  

 س ًكسُ٘تَل ّٕب ٖٗ. زاضا4                        اًجبض ٕهَرَز .2                  
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ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄي ووڄر  ٌا اڊيتا ت GFSؤسو ٌا يها و تىه ييقىوو و ضٱوٌ وا ـ ي ،ييها، وو نو٪ ٬ډىه وا ٌا» ي٭ن  يـي وا

ٌا»و  «يڈاڄ ٍا ٌا تياڊ ڈي «يٍڈاڄيٰ ييوا اْ ٤ثٹه نيټنى. ت ٍاَناڈه غى يتنى ٔا ٌا يىيو ز ووڄـر   يها يها و تىه يياَ وا

ٌا يتنى ُ ٤ثٹهيوٌ ٔنى تووغه ټٙوٌ ن#. 115$هډاڊ، ٚ ٘وو يڇ ڈي# ز6ٍٔ و 5$غىوڂ  ـ   يڈـاڄ ٍ يـ و ٰ يڈـاڄ  يها ييوا

ٌا»ن يتا ٬ناوـ ة  يته زٍز ٌا يڈاڄ يها ييوا ن يـ ن ٔنى ڈنـات٫ قاٜـڃ اَ ا  ي٘وو. وٌ ا ي٘نانسه ڈ« يا هئٍڈا يها ييو وا

ٌا ًاٌ » يها ٳية وٌ ٌوي# ته زٍز5ها وٌ اواڈه غىوڂ $ ييوا ٌا يڈنات٫ قاٜڃ اَ واڀـ ڈنـات٫  »و « يا هئـٍڈا  يهـا  يـي وا

ًاٌ ٌا يقاٜڃ اَ واڀ ٌاذ هُ يتنى ؤسه« يڈاڄ يها ييوا ر. ا٬سثا ٌا يا نهي٘ىه ٔا ـ ُ  يـ ن يو ڈـاڄ  يا هئـٍڈا  يهـا  ييوا

ٌا»# ٔنى تووغه تا ٬نواڊ 7وٌ تهٗ ووچ اَ غىوڂ $ـ ة  يزٍز ته # ٔـنى تووغـه   8و غىوڂ $« يا هئٍڈا يها ييزډڅٻ وا

ٌا»تا ٬نواڊ   .آيى ڈي« يڈاڄ يها ييتٍآوٌو زډڅٻ وا

 ٖهبل ّٕبٖ ثسّّب ٍ  ٖٗزاضا ٕثٌس : عجق6ِرسٍل 

 ّب ٖٗزاضا

 ٖ. زاذل1

 . اؾكٌبؼ ٍ ؾپطز1-1ُ

ضاق ثْبزاض غ1-2  ط اظ ؾْبم٘. ٍا

 . ٍام1-3

 طاٍضاق ثْبزاضٗ. ؾْبم ٍ ؾب1-4

 وِ٘ث ٖطُ فٌ٘. شذ1-5

 ٖ. هكتقبت هبل1-6

 ٖبفتٗزض ّٕب ط حؿبةٗ.ؾب1-7

 ٖ. ذبضر2

 ّب . اضظ ٍ ؾپطز2-1ُ

ضاق ثْبزاض غ2-2  ط اظ ؾْبم٘. ٍا

 . ٍام3-2

ضاق ثْبزاضٗ. ؾْبم ٍ ؾب4-2  ط ٍا

 وِ٘ث ٖطُ فٌ٘شذ .5-2

 ٖ. هكتقبت هبل6-2

 ٖبفتٗزض ّٕب گط حؿبةٗ. ز7-2

 SDRٍ  ٖپَل ٕعال .3

 ّبٖ ثسّ

 ٖ. زاذل1

 . اؾكٌبؼ ٍ ؾپطز1-1ُ

ضاق ثْبزاض غ1-2  ط اظ ؾْبم٘. ٍا

 ٍام .1-3

ضاق ثْبزاضٗ. ؾْبم ٍ ؾب1-4  ط ٍا

 وِ٘ث ٖطُ فٌ٘. شذ1-5

 ٖهكتقبت هبل -.1-6

 ٖبفتٗزض ّٕب ط حؿبةٗ.ؾب1-7

 ٖ. ذبضر2

 . اضظ ٍ ؾپطزّب2-1

ضاق ثْبزاض غ2-2  ط اظ ؾْبم٘. ٍا

 . ٍام2-3

ضاق ثْبزاضٗ. ؾْبم ٍ ؾب2-4  ط ٍا

 وِ٘ث ٖطُ فٌ٘. شذ2-5

 ٖ. هكتقبت هبل2-6

 ٖبفتٗزض ّٕب گط حؿبةٗ. ز2-7

ٌايازډاچ ټنى  يه ڈيزوٜ GFSن يهډؿن اْ اٌَٖ  يها و تىه يين وا ٍٔا َاٌ  يټنونها ت ًاٌ  اٌَٖآنهـا   يتـا ٘ـوو.   يڀـ

ٌا ًاٌ اٌَٖ يناٌغ يټه تا اٌَها ييها يها و تىه يياٌَٖ وا ر ن يڀ َاٌ وٌ زـاٌ يُ تاي٘ىه ٔا ټـه   يهيى ٤ثٷ نٍل اٌَ تا

ٍاَناڈه ته آڊ ز٭څٷ واٌو، ته خوڂ ڈڅ ـ ٍاڊ ٨هـوٌ و تـٍوَ ٬ډـىه ا   يوٌ ٔنى تووغه ا$هډاڊ#. ڃ ٘وو يزثى يز ه وٌ ين زوٜـ ي

ر ټه ته ڈو٠و٪ ز٭ ييها زثٍٝه و  ي٭انـاذ ڀـاَ  يقاٜـڃ اَ ٴـٍوٖ نٵـر، ڀـاَ، ڈ     ياٌَ يٍ وٌآڈىهاين نٍل زٕ٭يئا

ر، ڈ يټه اَ ڈكڃ ڈنات٫ ٜنىوٶ زؤ٭ه ڈڅ يڈنات٭زډاچ ن يهډؿن ٍاٞ ٘ىه ٔا سٹ  خٍواَو. ئا
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ا٬ـالچ ټـٍوه    يا ر تووغـه يػاو ٘ـٵاٴ يووڄر ٌا ا يائه ؤسوٌاڄ٭ډڃ ن٩اچ آڈاٌ ڈاڄخوڂ هىٲ اَ اٌ ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت

ـ  ين٩اچ آڈاٌها ئاَ ن ؤسوٌاڄ٭ډڃ ـ ته ٨اهٍ ـ هډاهنٿ  يا ييأر. هىٲ نها زـا   أـر اڄډڅـڃ   نيټالڊ اٸسٝاو ت

ـ  يو تهٗ ٬ډوڈ ي٬ډڅٽٍو تهٗ ووڄس ياتيٕه و اٌَياڈٽاڊ ڈٹا ټٙـوٌ ١٬ـو ٔـاَڈاڊ ڈڅـڃ ڈسكـى       190ن يوٌ ت

، يٙـسٍ وٌ اڈـوٌ ڈـاڄ   ير تيو ٘ـٵاٴ  ييڀو وٌ غهر خأم ياَ ٌونى غهان يى تهٙين ؤسوٌاڄ٭ډڃ ٌا تايٴٍاهڇ ٘وو. ا

ـ آ يووڄر ته ؤر ڈـ  ين و اٌائه آڈاٌ ڈاڄي، زىويٷ أسانىاٌؤاَيټٍو ټه اَ ٤ٍ يها زڅٹ ووڄر يو ن٩اٌز يازي٬ډڅ  ىي

  #.8اڄٳ، ٚ  2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت

 يٷ اٌزٹـا يټٙوٌها اَ ٤ٍ يا ٲ زؤ٭هته ڈن٩وٌ زكٹٷ اهىا يتا ټډٻ تانٻ غهان خوڂ ياڄډڅڅ نيتٜنىوٶ  ،وٌواٸ٫

سانىاٌوها يا ن ڈػډو٬هير، زىوي٘ٵاٴ ٌا وٌ   يو ڈـاڄ  ياٸسٝـاو  ي٬ډڅٽـٍو  يو ټىها ياڄډڅڅ نيت ياَ ٔا اَوه يـ ڈنأـة 

ر. ا7 ڈو٠و٪ $ڈ٥اتٷ غىوڂ ٍاٌ واوه ٔا سانىاٌوها ني# وٌ ؤسوٌ ټاٌ نوو ٸ  ڈ٭ډـوالً  ڈو٠ـو٬اذ  اَ يا ڀٕـسٍوه  ٳي٤ ٔا

ٍاٌا  ينوت يها ٌوٖ و ٘وو يڈ  ٘اڈڃ ٌا واتٕسه و هډدو٘اڊ  ياٸسٝـاو  ياه واوه و ها أرئ ي٬څن انسٙاٌ و نيزىو يت

   #.2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ټاٌټناڊ ٜنىوٶ تټنى يڈ ڈٙهٛ
 ٖرْبً ثبًك ٍ پَل ٖالولل ي٘ث نٌسٍق ٖبت٘ػول س٘هه ٕكسّب ٍ اؾتبًساضزّب: 7رسٍل 

 ّسف اؾتبًساضّب ٍ كسّب فٗضز

 ككَضّب ؾطاؾط زض حبثت فٗتؼبض ثب كالى اقتهبز ّٕب زازُ ق٘زق ٍ هَقغ ثِ اًتكبض قٗتكَ  اًتكبض اعالػبت 1

 ٖت هبل٘قهبف ّٕب ضٍـ 2
 اّساف ،زٍلت ٕكبضكطزّب ٍ ؾبذتبض ّب ثِ قهبف ػول كطزى زض ثطاثط هطزم زض ظهٌِ٘ تكَٗق زٍلت

 ٖهبل ّٕبٖ ٌ٘ث ف٘پ ٍ ٖزٍلت ثرف ٕحؿبثساض ،ٖهبل بؾت٘ؾ

3 
 ٍ ٖپَل ّٕب بؾت٘ؾ ت٘قهبف

 ٖهبل

 ٖٗپبؾرگَ تقَٗت ٍ ٖهبل ٍ   ٖپَل ّٕب بؾت٘ؾ ٕاثعاضّب ٍ اّساف هَضز زض اعالػبت اًتكبض قٗتكَ

 ٖثبًك حجبت ٕاضتقب ٍ ٖثبًك ّٕب ؿتن٘ؾ ثط ًظبضت تٗتقَ ٖثبًك ًظبضت 4

 وِ٘ث ّٕب ت٘فؼبل تٌظ٘ن ٍ ًظبضت ثط ّٕب ؿتن٘ؾ ٕكوك ثِ اضتقب ٕا وًِ٘ظبضت ث 5

ضاق ثبظاض ن٘تٌظ 6 ضاق ٕثبظاضّب ثط ًظبضت ثْجَز ثْبزاض ٍا  ثْبزاض ٍا

 پطزاذت ّٕب ؿتن٘ؾ 7
 ِٗتؿَ ًظبم ٖٗكبضا ٍ ٖوٌٗثطإ ثْجَز ا ٖالولل ي٘ث ّٕب ؾبظهبى ٍ ٕهطكع ّٕب ثبًك كوك ثِ

 حؿبة

 ٖقطكت ت٘حبكو ٕثطا ًٖظبضت ٍ ًْٕبز ،ٖقبًًَ چبضچَة ثْجَز ٖقطكت ت٘حبكو 8

 ٕحؿبثساض 9
 وبت٘تهو ثْجَز ٍ ٕككَض ي٘ث ؿِٗهقب ٕثطا هٌبؾت ٕحؿبثساض ٕاؾتبًساضزّب ٕاضتقب

 ٕگصاضِ ٗؾطهب

 ٖهبل ط٘غ ّٕب قطكت ٍ ّب ثبًك زض ٖذبضر ٖحؿبثطؾ ٕاؾتبًساضزّب ثْجَز  ٖحؿبثطؾ 10

 ثؿتبًكبض - ثسّكبض يٍ٘ قَاً ٍٖضقكؿتگ ّٕبِ ٗضٍ ثْجَز  ٖي ٍضقكؿتگ٘قَاً 11

ٍا#7$ټىهاي غىوڂ  ٌاڄ٭ډڃ ٘ـٵاٴ  »تـا ٬نـواڊ    يا وٌ ټساتؿه 1998ن تاٌ وٌ ٔاڂ ياوڄ ي، ت « اذ ووڄـر يـ ر ٬ډڅيؤـسو

ـسانىاٌوها و ټـىها   ريغاڈ٫ اَ اٸىاڈاذ ٘ٵاٴ يا ن ټساتؿه ڈػډو٬هين ٘ى. ايزىو نـوب   يهـا  هيـ الَچ اَ ٌو ئاَ و ٔا

ٍاوٌتٍ واٌو ټه ٌا  ير ڈاڄيوٌتاٌه ٘ٵاٴ ٍا ته ټٙوٌها زوٜ يت رياغ  #.7، ٚ 2007خـوڂ،   ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ه ٘ىه ٔا
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ٌاڄ٭ډڃ يا و ڀٕسٍوه نٕـثر تـه ٔـانساٌ و ٬ډڅٽـٍو ووڄـر، اهـىاٲ        ي٬ډوڈ يؤسٍٔ يٌا ته ڈ٭نا« ري٘ٵاٴ»ن ؤسو

ر  ٳ ټٍوهيها ز٭ٍ ينيتٗ يو خ يتهٗ ٬ډوڈ يها ، قٕابيڈاڄ يها أرئ ٌاڄ٭ډڃ ڈُتؤٌا هډؿـوڊ   اهـىاٴي  . ؤسو

 ،ووڄـر  يهـا  ريـ ٴ٭اڄتـاٌه  وٌ  ياڄډڅڅـ  نيٕه تيته ا٤ال٬اذ ٸاتڃ ا٬سډاو، غاڈ٫، ته ڈوٸ٫، ٸاتڃ ٴهڇ و ٸاتڃ ڈٹا يؤسٍٔ

 .ټنى ، ونثاڂ ڈيڀٍوو يتهٗ ووڄر انػاچ ڈاَ ا ناٌظ يټه وانڃ  ييها ريا٬ڇ اَ ٴ٭اڄ

ٌاڄ٭ډڃ ن٩اچ ڈاڄي ووڄر، ٌا ير وٌ ٬ډڅي٘ٵاٴوٌ ؾاٌؾوب ؤسو ٌزٹا واو:زواڊ  ڈيـ وٌ ٔه ٥ٔف  ټڇ ؤرـ اذ ووڄر   ا

ٌائه ا٤ال٬ازير ني٥ٔف اوڂ ٘ٵاٴ ر ينيتٗ يخ يڈاڄ يها أرياهىاٲ و ٔتاٌه ضٷ وٌوڈ ياَڈنى ا  .٘ىه ووڄر ٔا

ناو غاڈ٫ تووغه  ،يٹيو ا٤ال٬اذ وٸ يغُئ يها ٘اڈڃ واوه ووچ٥ٔف  ر هډؿوڊ انسٙاٌ ٔا  يهـا  يتنى ټه ٤ثٹهٔا

 ٍو.يڀ يٌا وٌتٍ ڈووڄر  يڈاڄٍ يو ٰ ياذ ڈاڄيڈنأة وٌتاٌه ٬ډڅ

َاو  يهډؿـوڊ ٸـوان   ،يٌٴسـاٌ  يهـا  ُ ٬ډىزاً غنثهينٔوچ ٥ٔف  ُاڈـاذ ٸـانون    ين ز١ـاو ڈنـاٴ٫، آ  و يا٤ال٬ـاذ، اڄ

ٌا وٌتٍ ڈ ين٩اٌز يها ؾاٌؾوب    #.1، ٚ 1998خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت  ٍويڀ ي٘ٵاٲ 

ٌاهنډا يوٌ تاَنځٍ ٌاڄ٭ډڃ اوڄ  ياٜـڅ اهـىاٲ  تـٍ   ىيزإټ٠ډن سٝنىوٶ ي٘ٵاٴ يټساتؿه  ـ ٌا تـا ت   آڊ،ه يـ ؤـسو  ياني

ـر  زٍ  غاڈ٫ ـ   تياڊ ټـٍوه ٔا ـسانىاٌوها #. 1ب، ٚ  2001خـوڂ،   ياڄډڅڅـ  ني$ٜـنىوٶ ت ـ ا ئا ځـٍ  يهـا تـا و   ن ټساتؿـه ي

سانىاٌوها سانىاٌو آڈاٌ ڈـاڄ  ،خوڂ ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت ياتسٽاٌ ئا $هډـاڊ، ٚ  ڈ٥اتٹـر واٌو   (GFS)ووڄـر   ياَغډڅه ٔا

ٌاڄ٭ډڃ ٘ـٵاٴ   ياٌيوٌ تٕ ځٍ،ي#. ته ٬ثاٌذ و8ـ3 ٍا   يُيـ اذ ووڄـر ؾ يـ ٬ډڅ ير ڈـاڄ ياَ ڈواٌو، زكٹٷ ؤـسو  يغـُ اغـ

ٌاڄ٭ډڃ  سانىاٌوهايو و GFSؤسو ـسانىاٌو و »هډؿـوڊ   ،ياڄډڅڅ نيت يځٍ ٔا ـ ٔا ن٩ـاچ  »و  (SDDS)« هـا  ّه انسٙـاٌ واوه ي

ٍاين (GDDS)« ها انسٙاٌ واوه ي٬ډوڈ ٌاڄ٭ډڃ ٘ـٵاٴ   يٕر. ت  ئـانساٌ و ټاٌټٍوهـا   فيزو٠ـ ر تووغـه  يڈطاڂ، ؤـسو

ٌا ته يتهٗ ٬ډوڈ أ يها ٢ٍ٘ٗ ياَ خ يٽي٬نواڊ  ووڄر  ٍا    يڈ ير ڈ٭ٍٴي٘ٵاٴ ئا ٍ   يټنـى؛ اڈـا تـ ٍا تـه ز٭ ـ اغـ ٳ ي

ٌاهنډـا  (SNA 1993) (UN)ٔـاَڈاڊ ڈڅـڃ    يڈڅـ  يهـا  ٕسڇ قٕـاب يڈوغوو وٌ ٔ ووڄـر   يآڈـاٌ ڈـاڄ   ي، و ټساتؿـه 

(GFSM) 9$هډاڊ، ٚوهى  اٌغا٪ ڈي.# 

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄي ووڄر  ُا يٌا تايى تهٙ# GFS$ؤسو ٍاق يٌهااَ ات ٍا ي٤  ير ڈـاڄ ي٘ـٵاٴ  يأر اٌزٹـا ئ ي٘ىه ت

ٍان»ته آٌڈاڊ  ياتيخوڂ وٌ غهر ؤس ياڄډڅڅ نيوانٕر ټه ٜنىوٶ ت ياڄډڅڅ نيت ـ   تـه  «نـوب  يقٽډ ٘ـ٢ٍ  ٗ ي٬نـواڊ خ

ر. وٌ اي١٬و زوٜ يىاٌ ته ټٙوٌهايزكٹٷ زؤ٭ه خا ٍا  ير ڈاڄي٘ٵاٴ ن ؾاٌؾوب،يه ټٍوه ٔا أـر  ئ ي٢ٍ٘ الَچ تـ

ر؛  ئاڄڇ زڅٹ ياٸسٝاو ٌا تـه ووڄـر      يا ن نهاو انسٙاٌ ته ڈوٸ٫ ٔنى تووغهي٬َڇ ا ته ٍايَ٘ىه ٔا ٘ٵاٲ، ا٬سډـاو ڈـٍوچ 

ُا ٍا ياتيٗ واوه و اٌَياٴ ٌا ت َاٌ آٔاڊ ياهىاٲ ووڄر  َاٌ ته ايوٌ نس .زٍ نواهى ٔانر تا ٻ ن٩ڇ ٔـاَنىه  يػاو يػه نوو تا

ٍا َايووڄر زٙو يت ټـه   يثـ يوانى ټه وٌ هٍ غا و ته هٍ زٍز يٵه نوو ڈيخوڂ و٨ ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت ،ٌو نيٷ نواهى ٘ى. ا

ٌا زٍويزوانى ٘ٵاٴ يڈ ُاٌ ووڄر ن نهاو تهيع ټنى. اير  ټنى ا٤ال٬اذ ڈٍتو٢ تـه   يٷ ڈيٌا زٙوآنها  ١٬و، يها ٬نواڊ ټاٌڀ

ٍا ٌا وٌ ؤسٍْ هډه ي يها أريها و ٔنىيٴ ٍاٌ وهنى. اٌت٥ ينوو  ر اٸسٝـاو  يٍيوٌ ڈـى  يځٍ اٜـڅ يتاَټه ن نهاو ياڊ ٸ

ر يغهان ُاٌهاوانى ټه  يڈٌا ڈڅُچ نوو ، ٔا سٵاوه اَ ات ٌاڄ٭ډڃ هډؿوڊ ييَا ري٘ٵاٴ ئا ټـه  نـى  ټع يٌا زٍو GFS ؤسو

ٍانياب قٽوڈر غهانيزوانى وٌ ٰ يڈ  #.36، 2000ٚ، يني$ٴڅوٌټډٻ ټنى  يغهان ي، ته قٽډ
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 (GFS)زٍلت  ٖهبل زؾتَضالؼول آهبض  ًٕظط ٖهجبً

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄ ٖ ين ٘يا .ٕريڈكٟ ن يٻ ؾاٌؾوب قٕاتىاٌيووڄر زنها  يؤسو ُاٌ  يتـٍ ڈثـان   يڈثسنـ  يوهـ  وه ڀـ

ر.يٳ و انسيٳ ووڄر، و٨اياَغډڅه ز٭ٍ ،ناٚ نوو ٌاذ آڊ ٔا  ا

 «دٔنث»ف يجؼش

ٌاڄ٭ډڃ اَ ن٩ٍ ر ټـه ٔـه و  يو نډا ياَ ڈٹاڈاذ ٬ډوڈ يا ٻ ټٙوٌ ڈػډو٬هي «ووڄر» ،GFS ؤسو  يّڀـ ينىڀانٙاڊ ٔا

ٌا تا٘نى:ڃ يي  ٌا وا

ٌا  ؛تا٘نى  يڈٕسٹڅ ينهاوها ياڄٳ. وا

ٍاٻ يٷ يب. اَ ٤ٍ  ؛ونىػاو ٘يا يأينى ٔيٴ

ـ   نى٘ات  ينيٻ ڈكىووه ٍَٔڈيوٌ  يي، ٸ١اوذ و اغٍايڀًاٌ ٸىٌذ ٸانوڊ يظ. واٌا خـوڂ،   ياڄډڅڅـ  ني$ٜـنىوٶ ت

   #.6اڄٳ، ٚ 2001

ٌاڄ٭ډڃ ته ڈػډو٬هيوٌ ا« ووڄر»ا٥ٜالـ  ځٍ،يته ٬ثاٌذ و ٷ يـ ٘ـوو ټـه اَ ٤ٍ   ياَ نهاوها ا٤ـالٶ ڈـ   يا ن ؤسو

ٍاٻ ي ٌا ػاويا يأينى ٔيٴ ًاٌ  ٸىٌذ ٸانوڊ ي٘ىه و وا ٍا يڀـ  تا٘ـنى  ينيٻ ڈكـىووه ٔـٍَڈ  يـ وٌ  يـي ، ٸ١ـاوذ و اغ

 #.6$هډاڊ، ٚ

 دٔنث ياسات الحقاديف ٔ اخحئظا

ٌاڄ٭ډڃ اَ نځاه  تٍ ٬هىه واٌو: ياٸسٝاو يٵه اٜڅيووڄر وو و٨ GFS ؤسو

ٌائه ټاالها و نىڈاذ ته غاڈ٭ه تٍ َاٌيٰ يڈثنا اڄٳ. ا  وٌ وو قوَه: يٍتا

ٍا  ي، وٴـا٬ ي٘ـاڈڃ اڈـوٌ ٬ډـوڈ    ؛#ي٬ډوڈ يواٌو $ټاالها يټه ڈٍٝٲ غډ٭ ييټاالها# 1 ٸـانوڊ. ٤ثـٷ    يو اغـ

ٌاين نىڈاذ هډيٳ، ايز٭ٍ ٌائه ڈيٙه   ٘وو. يځاڊ ا

سي٘اڈڃ نىڈاذ آڈوَ٘؛ واٌو يټه ڈٍٝٲ ٴٍو يټاالها و نىڈاز# 2 ـ . او ڈٕٽن يٴٍهنځ ،يكي، زٵٍي، تهى٘ا ن ي

ٌا ر  ٌائه ٘وو ينىڈاذ ڈډٽن ٔا  اٴر ټنى.يټننىڀاڊ وٌ ٌا اَ ڈٍٝٲ يانىټ  نهيا ووڄر هُيځاڊ ا

 .يانسٹاڄ يها ٷ خٍوانري٫ ڈػىو وٌآڈى و ضٍوذ اَ ٤ٍيب. زوَ

ٌا وٌ وٌغه اوڂ اَ ٤ٍين و٨اياٌ واٌو ټه ايووڄر انس ن ټنى. اڄثسه ووڄـر  يزإڈ يٍ انسٹاالذ اغثاٌيا ٔاياذ يڈاڄٷ يٳ 

ٌا اَ ٤ٍياَ و٨ا يٻ ووٌه ناٚ تهٙيزوانى وٌ  ڈي ڈاننـى  ـ   يٍ اَ انسٹـاالذ اغثـاٌ  يـ ٰ يا ڈنـات٭ يـ ٷ واچ ڀٍٴسن يٵٗ 

ٌايوٌآڈى تهٍه، ٴٍوٖ ټاال و نىڈاذ   $هډاڊ#. ټنى ين ڈاڄيُ زإڈينـ  ينيٍَڈيَ يها ييا اغاٌه وا

 َظاو آياس يانی دٔنث ًمدعحٕسانؼ گغحشِ

ٌاڄ٭ډڃ ن٩اچ ڈاڄي اْ ؤسو ٍٔا ًاٌنـى    يڈاڄ يها أريټه ته ٜوٌذ ٬ډىه تٍ ٔ يينهاوهازډاچ ووڄر،  آڈاٌ ت ووڄـر اضٍڀ

سانىاٌو يڈاڄ يتايى آڈاٌها ٌا ڈ٥اتٷ ٔا ُاٌٖ ٍوهټ يآوٌ غډ٫ GFS نوو  ٌا ٬ډـىزاً ڈـ   يوهنى. ا  و ڀ زـواڊ وٌ   ين نهاوهـا 

 ټٍو: يتنى ؤسهڃ يئه تهٗ 
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َاٌزهانه يينهاوها اڄٳ. ٌا تٍ يٳ اٸسٝاويها ټه انػاچ و٨ا هډؿوڊ و  .٬هىه واٌنى  ووڄر 

ٍاٌ واٌنى.ير يوهنى، اڈا زكر ڈاڄٽ يانػاچ ڈ ير زػاٌيؾنى ٴ٭اڄټه هٍ ييها ب. ٍ٘ټر  ا ټنسٍڂ ووڄر ٸ

ٍي يهډؿوڊ تانٻ ڈٍټُ ي٬ډوڈ يها ظ. ٍ٘ټر ٍٔا ٌاه آهن ٔ ووڄـر   اَ يتهٙ ]ټٙوٌها يوٌ تٍن[هٍؾنى  ،يا 

 #.7-6$هډاڊ، ٚ  ٘وو يآوٌ ُ غډ٫ينآنها  يى آڈاٌ ڈاڄياڈا تا ،٘ونى يڈكٕوب نډ

 شاٌيا يضيس دس تٕدخّ َظاو آياس يانی دٔنث کشدْا دستاسِ دعحٕسانؼًميسٔ

ٌاڄ٭ډڃ ن٩اچ آڈاٌ ٍاٌ واو:ن٩ٍ  غنثه ڈ٥ډفزواڊ اَ وو  يٌا ڈ (GFS)ووڄر   يڈاڄ  ؤسو  ٸ

ٌاڄ٭ډڃ ٍٜٴاً ي. ا1 ُاٌ ټډ٘ٻ ين ؤسو ن يهـا و ٸـوان   يتنى ٳ، ٤ثٹهياَ ز٭اٌ يا ٘ىه ټه وٌتٍواٌنىه ڈػډو٬ه يزڅٹ يات

ر ټه ٜنىوٶ  يقٕاتىاٌ ٍا ياڄډڅڅ نيتٔا ـ    ئـاَ  ڃ اڈوٌ ټٙوٌها و هډاهنـٿ يزٕه يخوڂ ت اڄډڅـڃ   نيآنهـا وٌ ن٩ـاچ ت

اْ آڊ ڈ ٍٔا ٍاهڇ ٔانسه و ت ٍا٘ٽڃ و وٌ ټٍو ٌا نالٜه ووڄر  يڈاڄزواڊ آڈاٌ  يٴ ن يـي و ز٭  ڃيـ زكڅ و هيُزػ يڈنأة ت

سٵاوه ټٍو ها أرئ ٌاڄ٭ډڃي. وٌ أا ٍاق ي٭نيننطأر؛  اٌَٖ GFS  ن نځاه، ؤسو ـر ټـه ڈثـان    يا ڀونه آڊ ته ي٤ ، ئا

ٌا واٌو ټه تـه ين ٸاتڅيو انىاٌو ر يوٌ آڊ ڈكوٌ يناٜ يها و اهىاٲ ڈٽسة اٸسٝاو ٴٍٞٗ يخ ٻ نٕـهه  يـ ٬نـواڊ   ر 

ٍا ياڄډڅڅ نيت ټـاٌ ڀٍٴسـه     قاټڇ تٍ آنها، ته يتا وغوو انسالٲ ڈٽازة اٸسٝاو يها وٌ هٍ ټٙوٌ ووڄر يضثر آڈاٌ ڈاڄ يت

ٌاڄ٭ډڃ تـه  يه ٘ىه وٌ ايزوٜ يها يتنى و ٤ثٹه ي٘وو؛ ڈطالً قٕاتىاٌ ـر ټـه    يا ڀونـه  ن ؤـسو زنـو٪ ڈنـات٫   تـاوغوو  ٔا

ٌا وٌ   ياٸسٝـاو  يها اڊيغٍزډاچ زواننى  يڈهسڅٳ ڈ ي، ټٙوٌهايها و ڈثاوالذ اٸسٝاو نهيهُ ي، ڀٕسٍوڀيوٌآڈى نـوو 

ٌا تا٘نى يغاڈ٭ يتنى و ٤ثٹهټننى ضثر  يٻ ووٌه قٕاتىاٌي ـسٵاوه اَ    ين ٌويوٌ ا .ٌا وا ر ټـه تـا ٔا ٽٍو زالٖ تٍ آڊ ٔا

ٌاڄ٭ډڃ  سا ڇ ڀٍوو ټه ٠ډن هڇيه و زن٩يزه يا ، ٔنى تووغه ټڃ ټٙوٌ ته ڀونهGFSؤسو  يټڅـ  يهـا  أـر يتا ٔ يئٌا

ـ ٌ تووغه يها يّڀئاڄه، اَ و ٕريانىاَ ت وٌ ٔنى ؾٙڇ ٘ىه ّه ڈالق٩اذ ڈ٥ٍـيو ته ،ن٩اچ ڈ٥څـوب و هډاهنـٿ تـا     يُي

سانىاٌوها  #.35، 1391ٚ نوتهر،: تٍنوٌواٌ تا٘ى $ٌ.ٺ يغهان ئا

ٌاڄ٭ډڃ2 ُاٌ ټډ٘ ينو٬ (GFS)ووڄر  يآڈاٌ ڈاڄ . ڀٍؾه ؤسو ر ټه اَ زكڅ يات ټنى، اڈـا   يڈ يثانيخٙس يڈاڄ يها ڃئا

سواٌ  يناٜ يها ، اٜوڂ و اٌَٖيڈثان تٍ ر ٔا ٌاڄ٭ډڃ  يـ ټنـى. وٌ ا  يٌا ونثـاڂ ڈـ   ينـ يو اهىاٲ ڈ٭ٔا  ن نځـٍٖ، ؤـسو

اْ ڈثان ٍٔا ٍا يها و اهىاٲ ڈٽسة اٸسٝاو ٴٍٞٗ ي، خيڈوٌون٩ٍ ت ٍاڂ زن٩ينلوڄ يينهاوڀ ر. ٔـاوه يث ٌانـه   ڇ ٘ىه ٔا انځا

ر ټه زٝوٌ ټن ٍا ياڄډڅڅ نيڇ ٜنىوٶ تئا  ، وٌتـاٌه ټنـى  ڈـي ٌٜـى  وٸر  ٌا تهآنها  ريټٙوٌها و٠٭ يڈناٴ٫ ڈڅ يخوڂ ت

ًاٌ أري، ٔٙىيانى يآنها ڈ ٌاڄ٭ډڃ ٜاوٌ وټنى  يڈ يڀ ٌا  و ؤسو  .ټنى ڈي يٍيڀ يخآڊ 

 ٖكطز اؾالهٗزض ضٍ GFSزؾتَضالؼول  ًٖقس ٍ ثطضؾ

ٌاڄ٭ډڃ تٌٍٔي الڈي ڈـي  ؤسو اَ  يتٍنـ  . وٌ اواڈـه زوانـى تـه اٌَيـاتي آڊ ټډـٻ ټنـى     ن٩اچ ڈاڄي ووڄر وٌ ٌويٽٍو ٔا

ٽاالذيزٍ ڈهڇ ٌائه ن ٘ا ٌاڄ٭ډڃ ا  ٘وو: يڈ اين ؤسو
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 يعاص ياعث خٓاَياتضاس جحمك عانف. 

ـر ټـه    ٽڇي و ٕريتٸٍڊ  يياتسىا يها ٕسڇ و ٔاڂيٸٍڊ ت يانيخا يها وهه ياٜڅ يها يّڀياَ و ئاَ يىه غهانيخى ٔا

ر. وٌ اين ڈٕيٍ، ڈى ئاَ هډٕاڊ ٍاٌ واوه ٔا ٌا هىٲ ٸ ُاٌهـا و    يٍيټٙوٌها  ـسٵاوه اَ ات تـه  ــ   ينهاوهـا ر وانٗ تـا ٔا

هأـر. وٌ ايـن ڈٕـيٍ،     ٹهيها و ٔڅ يىئوڄوِيها، ا اٌَٖ ئاَ ٽٕاڊئاَ قٍټر ته ٔډر  َڈينه ياڄډڅڅ نيتـ ا٥ٜالـ  

ُايٗ واتٕسځ  ٘وو. ڈي ير ڈڅيټاهٗ قاټډڈوغة ، يڈسٹاتڃ غهان ياٴ

ر ټـه  # Economic Integration« $ياٸسٝاو يٽداٌؾځي»ىه يڃ خىيزٽډ يالَڈه اٜڅ ٍاآڊ ٔا و  يڈـاڄ  يهانـى يٴ

ها ټنسٍڂ نوو تـٍ   ػه ووڄريوٌ نس .تا٘ى يڈڅ يها ووڄر يزوانى ٍٜٴاً زات٫ ٔاَوټاٌها يځٍ نډيو يوٌ ٥ٔف ڈڅ ياٸسٝاو

ٍان يـ ٘ـونى. وٌ ا  يڈـ  يغهان يو ڈاڄ ياٸسٝاو يها أريو خيٍو ٔوهنى  يڈؤر   ٗ اَياَ خٗ يٌا ت ياٸسٝاو ڈڅ  نـى يٴ

ٌا زات٫ ووڄريها و اَ ٍ٘ټر ياٌيتٕ َاٌهاي يڈڅ يها ځٍ نوو  ٌا ـ   اٜالـ تهـ و  واننى  ينډواقى  يا تا « ووڄـر  يتـ »نوو 

ٌانه و  يه اڈٽاناذ و ڈنات٫ ڈاڄيټننى. وٌ ٔا يڈ يزڅٹ و  ٍويـ ڀ يڈ ٘ٽڃ يىيغى ياڄډڅڅ نيڇ ټاٌ تيها، زٹٕ ن ٍ٘ټرياٴناو

َاٌ و ڈ ٍ غهاڊ ته تا ٍٔا ـ   نيـ ٘ـوو. وٌ ا  ڃ ڈـي يزثـى آنها  ىاڊ ٬ډڅٽٍوئ ـ ن٩ٍ ،نيت ٍاڄينلوڄ»ه ي ٍا »ا يـ « ٕـڇ يث  يينهـاوڀ

ٍاڂينلوڄ ٍاڈڅ ير نهاوهاير اهډيتا غى« ث ر ا :٘ى يٌا ڈ٥ٍـ ټٍو و ڈى٬ ياڄډڅڅ نيت يها ڇيو ٌِ يٴ ن نهاوهـا  يالَچ ٔا

ًاٌيهڇ ته ڄكا٦ زإض ،ياڄډڅڅ نيت يها و ٔاَڈاڊ ٍ  يٍڀ ـ تٍ ڈنات٫ ٸىٌذ و هڇ ته ڄكا٦ ٘ٽڃ واوڊ تـه ز٭ هـا اَ   ٳ ووڄـر ي

ـ  يىڀاه ٔاَڈاڊ ڈڅڃ، تانٻ غهـان ين ويوٌ ا ا ټننى.ٵيا يڈناٴ٫ نوو، نٹٗ خٌٍنځ خـوڂ و ٔـاَڈاڊ    ياڄډڅڅـ  ني، ٜـنىوٶ ت

ٍاڊ ٔين تاَيزٍ ڈهڇاَغډڅه  يزػاٌذ غهان ًاٌ  أريځ ـ   يڀـ َاوه،  ي$ٜـاوٸ  ٘ـونى  يڈكٕـوب ڈـ   ياڄډڅڅـ  نيوٌ ٔـ٥ف ت

ٖ  ياڄډڅڅ نيت ينٹٗ نهاوهاؾوڊ #. 1393  ىه،يـ ڀٍو يڈٙـسٍٺ زڅٹـ   يهـا و هنػاٌهـا   ټډٻ ته زؤ٭ه غواڈ٫ تـا اٌَ

ر خًيٍٴسه ٘ىه  ـ وهډؿوڊ وڈ يڈٙسٍټ يو هنػاٌهاٌواظ وهنى ٌا  ينيڈ٭ يها ن نهاوها اٌَٖيټه أا ٍٔا ، قٹـوٶ  يټ

ٌا زٹو يتٍٙ ٴٍو  #.134، 1384ٚٓ، ير ټننى $خيو وناڄر ڈكىوو ووڄر 

ـ  يهـا  ين نځاه هډٽـاٌ يوٌ ا ـ  نيت ـ َاتـى؛  ي ئـاڈاڊ ڈـ   يسيؾنـىڈڅ  يهـا  قـوڂ ٘ـٍټر   ياڄډڅڅ ىه يـ اٜـوالً خى ٍا ي

ٍا ڈ يسيؾنىڈڅ يها ٍ٘ټر ياَ ٔو ئاَ ٽداٌؾهي  غواڈـ٫  ټـه  انى يڈػاَ ئوَن و نم ڈطاته ته ها ن ٍ٘ټري٘وو. ا ياغ

َاٌ ٻي واوڊ ٘ٽڃ ٷي٤ٍ اَ ٌا ٫ ي٘ـٱڃ، ٜـنا   ،ن ٍ٘ټريا يها ريوٌ اضٍ ٴ٭اڄ .وهنى يڈ ونىيخ هڇ  ته يغهان ڈٙسٍٺ تا

 #.135$هډاڊ، ٚ ٘وو  يػاو ڈيوٌ غواڈ٫ ا يٴناوٌو  يسيٍيڈى يها و ڈهاٌذ

ن يـ ڇ ايوٌ زن٩ـ  يڈكـوٌ  ياَ نهاوهـا  يٽـ يڈطاتـه   ُ تـه ينخوڂ  ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت يها ريٴ٭اڄن ؾاٌؾوب يوٌ هډ

 و ياڄډڅڅـ  نيڃ زػاٌذ تي، زٕهين ضثاذ ڈاڄي، زإڈيغهان يخوڄ يها ير هډٽاٌيهډؿوڊ زٹو يها، تٍ ڈو٠و٬از يهډٽاٌ

ر.يزٍو ٍ غهاڊ ڈسډٍټُ ٘ىه ٔا ٍٔا سٱاڂ تاال وٌ ٔ  يڈـاڄ  ين٩اچ آڈاٌهـا  ئاَ هډاهنٿتا ټو٘ى  يڈ ن ٜنىوٶيا ع ٘ا

ٌا      ټ 190ن يوٌ ت يو ٬ډوڈ ي٬ډڅٽٍو تهٗ ووڄس ياتيٕه و اٌَيها، اڈٽاڊ ڈٹا ووڄر ٙـوٌ ١٬ـو ٔـاَڈاڊ ڈڅـڃ ڈسكـى 

ٍاهڇ آوٌو  ٍا     نـه يهُ ،ػهيوٌنسو  #8اڄٳ، ٚ 2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ تٴ ٌا تـ  يهـا  ٘ـٍټر  يټٕـة ا٤ال٬ـاذ 

ُا ياڄډڅڅ نيت يها يهډٽاٌو  ټاهٗ يسيؾنىڈڅ ـ تاڃ ين وڄيوهى. ته هډٗ يٌا اٴ ٍاقـ ى ي ٌاڄ٭ډڃ   ي٤ ـ ٌا ن GFSؤـسو ُ ي

ُاٌ ته ٍا يـ ڃ ن٩ٍيـ و وٌ ي ياڄډڅڅ نيت يڃ ٌوات٣ ڈاڄيزٕهڈن٩وٌ  ته ي٬نواڊ ات ٍاڂ و وٌ ينلـوڄ  ييه نهـاوڀ أـر  ئغهـر  ث
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َاٌها ن اٜالقاذ ٔثة نواهىياَ ن٩ٍ ٜنىوٶ انػاچ اٍا يٍَ ټٍو؛ يزٵٕ ئاَ يغهان ٍاو و تا ـ اَ ڈوٸ٭ يڈـاڄ  ي٘ى اٴ ر ي

سه  يٹيوٸ ياتيآڊ اٌَ يها نهيووڄر و هُ يڈاڄ ووڄـر   يڈـاڄ  يها ريٴ٭اڄ يو اغسډا٬ ياٸسٝاو ياڈىهايو اَ ختا٘نى و٘ا

 #.  1، 1998ٚخوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت اتنىي يآڀاه

ٍا ـر  يغهـان  يو اٸسٝـاو  يٕـسڇ ڈـاڄ  يوٌ قاڂ زؤ٭ه وٌ ٔ يزٍ ټٙوٌها اوٰاچ ټاڈڃ ياَ ن٩ٍ ٜنىوٶ ت ، الَچ ٔا

ٍايٕٻ و ٬ىچ ا٤ډيٌ ًاٌ هئٍڈا يناڊ ت ـ اتـى و ا يټاهٗ  يڀ ـسانىاٌوها     ين ڈهـڇ وٌ ٜـوٌز  ي ـر ټـه ٔا  يڈډٽـن ٔا

سه تا٘ىوغوو ن ټٙوٌها يوٌ ت يڈٙسٍټ  #.2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ټاٌټناڊ ٜنىوٶ ت و٘ا

 ف دٔنثيف ٔ ٔظايث، جؼشيدس ياْ يَاعاصگاسب. 

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌ ڈاڄ ٌا (GFS)ووڄر  يؤسو ٌائه ټاالهـا و نـىڈاذ   »ټنى ټه وو هىٲ  يٸڅډىاو ڈ يأيٻ نهاو ٔي، ووڄر  ا

َاٌيٰ يڈثنا ته غاڈ٭ه تٍ ټنـى. وٌ   يٌا ونثـاڂ ڈـ   «يانسٹـاڄ  يها ٷ خٍوانري٫ ڈػىو وٌآڈى و ضٍوذ اَ ٤ٍيزوَ»و  «يٍتا

ر ټه زنها و٨ ڈٍوچ يٽٍو، ووڄر نهاوين ٌويا ٍاٌ  يڈاون ٌٴاه و زؤ٭ه يٵه زإڈئاالٌ ٔا ٌا  ي٬ـىاڄر اغسډـا٬   يو تٍٸـ

 $ووڄر ٌٴاه#. وٌ غاڈ٭ه تٍ ٬هىه واٌو

الڈ ياين وٌ قاڄ ر ټه ووڄر ٔا ر« نياٸاڈه و»، ووڄر ئا ٌائـه ټاالهـا و     ټو٘ـى   يڈـ اين نهـاو   .ٔا ٬ـالوه تـٍ ا

ٍاهڇ ټنـى  يڃ و ټډاالذ انٕانيٴ١ا ي، تٕسٍ ٌ٘ى و تاڄنىڀينىڈاذ ڈاو ٍا  .ٌا ٴ ن٩ـاچ  ووڄـر وٌ   يين هـىٲ نهـا  يتنـات

الڈ ٍاهڇ ټٍوڊ ٌٴاه ڈسواَڊ ڈاو ئا ر. يوٌ غهر ز٭اڄ يٴ  و ٔ٭اوذ غاووانه غاڈ٭ه ٔا

 نيآنـاڊ وٌ َڈـ  اڀـٍ تـه   ټه  تا٘نى ڈيټٕانى » ى:يٴٍڈا يقٽوڈر ٜاڄكاڊ ڈ يڈ٭نو يډايڇ ٔيڇ وٌ زٍٔيٸٍآڊ ټٍ

و اَ ټٍواٌهاى ناخٕـنى  ټننى  يڈاڈٍ  ىهيوهنى و ته ټاٌهاى خٕنى و َټاذ ڈى نىواٌ خا ڈى تهٌا نډاَ  ڇيوه ىيٸىٌذ و زوانا

ر ڈىتاَ  .#14: $قع «واٌنى، و ٴٍغاچ هډه ټاٌها اَ آڊ نىٔا

الڈ ٌات٥ه ٸؤثة ته  ياڄثسه ووڄر وٌ ن٩اچ ٔا ـداٌ    يغاڈ٭ـه و ڈـٍوچ، ڈـ    ين وڄيت يڈ٭نو يوغوو   يزوانـى تـا ؤا

ٍ  يڀٍ ريٵه هىايٳ ته ڈٍوچ زنها و٨ين و٨اياَ ا ياٌيتٕ ٌا تـ ـسه     و ن٩اٌذ  ٍ  يو زٝـى ٘ـى  تا٬هـىه و٘ا ٌا ټنـاٌ   يڀـ

ًاٌو ٍاتځ الڈي. تنات ر، ڈ ياٸڅقى يٽه ووڄسنين ايوٌ ٬ ين ووڄر ٔا  ٌا وٌ غاڈ٭ه ونثاڂ ټنى. يقىاټطٍ ٳيزوانى و٨ا ئا

ٌاذ قٽوڈر ويٍه انسيوا ٍا ينيا ٌازياَ انس ٗيتُ يٳ ڀٕسٍوه نين و٨ايانػاچ ا يت ٌاڄ٭ډڃ    يا ر ټـه ؤـسو  GFSٔا

ٍا ٌاڄ٭ډڃ  ووڄر يت ر. ٤ثٷ ؤسو ٍاي انػـاچ  اٌ واٌو ټه يووڄر انسڈُتوٌ ها وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه ٔا ٳ نـوو  يو٨ـا ڈنات٫ ڈاڄي ت

 يٻ ووٌه نـاٚ تهٙـ  يزوانى وٌ  ن ټنى. اڄثسه ووڄر ڈييزإڈ يٍ انسٹاالذ اغثاٌيا ٔاياذ يٷ ڈاڄيٌا وٌ وٌغه اوڂ اَ ٤ٍ

ٌا اَ ٤ٍياَ و٨ا ا يـ ٴـٍوٖ ټـاال و نـىڈاذ     ڈاننى وٌآڈى تهـٍه، ـ   يٹاالذ اغثاٌٍ اَ انسيٰ يا ڈنات٭يٷ واچ ڀٍٴسن يٵٗ 

ٌا  #.6اڄٳ، ٚ 2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ټنى ين ڈاڄيُ زإڈيـ ن ينيٍَڈيَ يها يياغاٌه وا

ٌا ٘ـاڈڃ   يء و انٵاڂ ټه اٸالچ ڈس٭ىويهډؿوڊ ٴ ياَ ڈنات٭ يڈنى ٬الوه تٍ تهٍه ياڈا ووڄر وٌ ن٩اچ أالڈ

ـ   يـ هډؿوڊ نډٓ، َټاذ، ڈوٸوٴاذ ٬اچ و نـٍاظ ن  يڈس٭ىو ي٘وو، اَ وٌآڈىها يڈ ن يُ تٍنـوٌواٌ أـر. هډؿن

ـ ، تـا ٬ٌا يووڄر أـالڈ  يها نهين هُيزإڈ ياٌ واٌو ټه تٍايانس يقاټڇ أالڈ هـا، انـوا٪    ريـ ر ڈٝـاڄف و اوڄو ي

اَ  يڈسنـو٬   ڈػډو٬ـه  يتـا ٤ٍاقـ   ينٽـه ن٩ـاچ أـالڈ   ينها تاالزٍ ايٌا و٫٠ ټنى. اَ هډه ا يقٽوڈس يها اذيڈاڄ
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ووڄـر، ڈـٍوچ ٌا وٌ انػـاچ     يهـا  نـه يټو٘ى ٠ډن ټاهٗ هُ يانٵاٸاذ واو٤څثانه ـ هډؿوڊ وٸٳ و ٜىٸاذ ـ ڈ  

 ڈٙاٌټر وهى. ياغسډا٬ يها رياَ ڈٕلوڄ ي٭يٳ ؤي٤

 يافشاط ييکشد تاصاسگشايث سٔيحاکًج. 

ر زالٖ وٌ خوڂ هډواٌه  ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت ًاٌ أريوٌ ٔٔا وٌ ٌويٽٍو ڈٕـڅ٣ تـٍ   . ٵا ټنىيا يټٙوٌها، نٹٗ اٜڅ يڀ

ٍا ، نو٬ياڄډڅڅي اين نهاو تين َاٌڀ ٍا٤ ييتا . ٘ـوو  ها وٌ اڈوٌ اٸسٝـاوي زـٍويع ڈـي    و ٤ٍٴىاٌي اَ ٬ىچ ڈىانڅه ووڄر ياٴ

ٌا تا ا يٙاڊ تٍ اٸسٝاو ټٙوٌ ټاٌيها أريڈىذ ٔ ٍ ټوزاهيٜنىوٶ ته زإضن يااٸسٝاوواناڊ   يٌا٠ـ  ن تـاوٌ ينىاٌنى و نوو 

اْ اين ويـىڀ  ڈىذ و٫٠ټننى ټه وٌ تڅنى يڈ ٍٔا َاٌ تهسٍ نواهى ٘ى. ت اه، ټٙوٌها تىوڊ ڈىانڅه ووڄر و وٌ اضٍ ټاٌټٍو تا

ٍان يـ ٘ـوو ټـه زكډـڃ آڊ وٌ ا    يزڅٹـ  ي٬نواڊ َقډس ى تهيڈىذ تا هٍڀونه اضٍ ناڈ٥څوب وٌ ټوزاه ـر  ي٠ـٍوٌ  نـى يٴ  ٔا

س  #.59، ٚ 1382سُ، يځڅي$ٔا

ٌاڄ٭ډڃ ي٠ډن يها هيزوٜ اَ يتٍن ـ  نيتـ ٜـنىوٶ   يهـا  أـر ئ هډاهنٿ تا GFS ؤسو وٌ زـٍويع   خـوڂ  ياڄډڅڅ

ٍا َاٌڀ ٍا٤ ييتا ٍا هتىوڊ زوغه ته آضاٌ ټوزا ياٴ ر. ت ُاچ ته ٸ يڈىذ آڊ ٔا ًاٌ ډرينډونه اڄ ٌا يڀ هـا   يها و تـىه  ييزډاچ وا

َاٌ يغاٌ يها ډريتا ٸ ٍ وٌآڈـى  يّه وٌ نٝـوٚ نـٍل زٕـ٭   يو ته #،111اڄٳ، ٚ  2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت يتا

ٌاقاٜڃ اَ ٴٍوٖ  ًاٌ ډريٸ يناٌغ يټه تا اٌَها ييها يها و تىه ييوا ه يتـا زوٜـ  ٰاڄثاً  #،115$هډاڊ، ٚ انى ٘ىه يڀ

َاؤاَ  يٌاهثٍوهـا ټـه اَغډڅـه   ـ   #16، ٚ 2018خـوڂ،   ياڄډڅڅـ  ني$ٜنىوٶ ت نٍل اٌَ ئاَ ٽٕاڊيها و  ډريٸ يته آ

ر ـ  يڃ اٸسٝاويأر ز٭ىئ   #.113 ، 1992ٚخوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ڈ٥اتٹر واٌؤا

ًاٌ ډريٸ هياڈاڈ يهٍؾنى ڈٙهوٌ ٴٹها الڈ يڀ َاٌ زو٣ٔ قاټڇ ٔا ٍاچ ڈي ٌا يټاالها وٌ تا ـ   ق ، ٶ1419، يواننـى $قڅ

ًاٌ ډرين ٸيقٍڈر ااڈا  ،515#ٚ  ٍاڈكىوو  يڀ ر ټه وٌ آڊ ٸ ي٭ي٣ ٤ثيته ٘ اْ ٠ٍ٬ـه و زٹا٠ـا   ډرئا ٍٔا  يها ت

َاٌ ز٭ ي٬او ٍا ين ڈييتا ٵـه  يټننىڀاڊ تٍ غاڈ٭ه تا٘ى، و٨ و اغكاٲ ٠ٍ٬ه انكٝاٌزكر ها  ډريټه ٸ ي٥ي٘وو. اڈا وٌ ٘

ر ټه ٠ٍ٬ه ٌا ته ٸ قٽوڈر آڊ ٔا ُاچ ټنى $ڈنس٩ٍ يها ډريټننىڀاڊ   #.67، ٚ 1364، ي٬اوالنه اڄ

ُاٌها ين اڀٍ زٹا٠اهايهډؿن ر ووڄر تا ات َاٌ ٘ٽڃ ڀٍٴسه تا٘ى، الَچ ٔا ٍانه وٌ تا ن زٹا٠ـاها  ياَ ا يډسيٸ ئوواڀ

َاٌ ټنى  يٍيغڅوڀ ٌا  يـ ٔوٶ وهى. اڈـا اڀـٍ ووڄـر ن    ي٭يٌا ته قاڄر ٤ثو تا ٍاٌ تا٘ـى وا َاٌ   يهـا  يـي ُ ٸـ ٌا وٌ تـا  ينـوو 

ًاٌ ډريٸ ر، ا٘ٽڃ ڀٍ ي٭ي٤ٍثيټه وٌ آڊ ٠ٍ٬ه و زٹا٠ا ته ٜوٌذ ٰنى ټ يڀ ٽـه تـه   نين ڈو٠و٪ ٬الوه تـٍ ا يٴسه ٔا

َاٌيٍٖ ؾنيخً يڈ٭نا ر ين تا ڃ نواهـى  يـ ٳ زكډي٭ٙـر اٸٙـاٌ ٠ـ   يغاڈ٭ـه و ڈ٭  ٌٍا ت ييزوٌچ تاال ،زو٣ٔ ووڄر ٔا

َايٹر اي. وٌ قٹٔانر ُاچ ٍٜٴاً تا وٌآڈى ٍا يين اڄ ٍا  يٙـس يڈ٭ يػـاو زنځنـا  يووڄر، ته ا يت وٌآڈـى و   ٤ثٹـاذ ټـڇ   يتـ

ُا  ى.يوٌ غاڈ٭ه نواهى انػاڈ يٗ ٘ٽاٲ ٤ثٹازيڈسو٣ٔ و اٴ

 يحذٔد کشدٌ َحِٕ يذاخهّ دٔنث دس الحقادد. 

ُاڈاذ ٠ډن يځٍينډونه و ٌاڄ٭ډڃ ياَ اڄ ـر. اَ ن٩ـٍ ا     نكوه ڈىانڅه GFS ؤسو ٌاڄ٭ډڃ يـ ووڄـر وٌ اٸسٝـاو ٔا  ،ن ؤـسو

ر ڇ يٍڈٕسٹيڈىانڅه ووڄر وٌ اٸسٝاو ٍٜٴاً ٰ ٌائه ټـاال و نـىڈر# و   ي$نٍ «ها نهيٍٜٲ هُ»ٷ يو زنها اَ وو ٤ٍٔا ى و ا
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ٚ  2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ٍويڀ يٜوٌذ ڈ «يانسٹاڄ يها ها و خٍوانر اذياٴر ڈاڄيوٌ» ـ  تـه  #.6اڄـٳ،  اٌذ ٬ث

ٌاڄ٭ډڃ  ځٍيو ًاٌ  أرئټه ٍو يخً يڈ يته ٜوٌذ ٠ډن GFSؤسو ى تـه  يـ و ڈىانڅـه ووڄـر وٌ اٸسٝـاو ٜـٍٴاً تا     يڀـ

ـ انػـاچ ڀ  يانسٹـاڄ  يها ها و خٍوانر نهيٍ وٌ هُييووڄر و زٱ يٳ اٸسٝاويٷ انػاچ و٨ايڇ و اَ ٤ٍيٍڈٕسٹيٜوٌذ ٰ . ٍوي

ٍا ٌاڄ٭ډڃ ڀٕسٍه نيتنات ٳ ووڄـر وٌ  يٷ انػـاچ و٨ـا  ي٘وو ټه اَ ٤ٍ يٌا ٘اڈڃ ڈ ييها نهاوها و ؤسځاه زډاچ GFS ؤسو

 $هډاڊ#. ووڄر ڈؤضٍنى يڈاڄ يها أرئ

ًاٌ أرين نځاه وٌ ٔيا اٸسٝـاوها   ڈىاٌ وانٕـر ټـه   هئٍڈا يها ن٩اچ يها يّڀيزواڊ اَ و يٌا ڈ ياٸسٝاو يها يڀ

ـر  ياٸسٝاو يُيٌ ن اٸسٝاوها، تٍناڈهي. وٌ ؾاٌؾوب اانى ڃ ٘ىهيزٙٽ ينٝوٜ يها ٬ډىزاً اَ ٍ٘ټر  ڈ٭ډوالً ٬ثاٌذ ٔا

ٍا :اَ ٍاه  ي٫ اٸسٝاويىڊ ته ٌ٘ى ٍٔئٌ يزالٖ آڀاهانه ووڄر ت سٱاڂ ووڄـر و ٸ هډ ـ ضاتـر اَ ٤ٍ  يهـا  ډـر يتا ٘ا ٷ ي

ُاٌهاي. هډؿنيو خوڄ يڈس٭ىو ڈاڄ يها أريا٬ډاڂ ٔ ٍا ين ات ـر. يٍڈٕـسٹ يٰ يوڄ ،ن نځاه، ٴ٭اڂيأر وٌ ائ ياغ  ڇ ٔا

ٌا وٌ غهر ڈوٌون٩ٍ ٔوٶ ڈن ڄكا٦ ٴ٭اڄنى ټه اٸسيتىآنها  ٍا  ڇيٍڈٕسٹين ڈ٭نا ٰيو ته ا ،وهنى يٝاو  تـه   يانى ټه ٍٜٴاً تـ

ٍا ٍاٌ وهنـى زـا تـه نكـو      يٌا زكر زإض يٍاڊ نٝوٜيڀ ڇيانى ټه زٝډ وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه ٘ىه ي٣ ڈ٥څوتيوغوو آوٌوڊ ٘ ٍ ٸـ

ـ ا. #18-17 ، 1370ٚ $زـوواٌو،  قٍټـر ټننـى   يٌ٘ى تا ضثاذ اٸسٝاو يډيوٌ غهر زكٹٷ وا يا ٔاَنىه  ين وٌ قـاڄ ي

أ اْ ٸانوڊ ٔا ٍٔا ر ټه ت الڈ يغډهوٌ ئا ر ټه ٍٜٴاً تـا ٌوٖ   اٌ ڀٕسٍوهيٳ ووڄر تٕيٍاڊ، و٨ايا ئا زٍ اَ آڊ ٔا

 ڇ ووڄر ڈكٹٷ ٘وو.يٍڈٕسٹيڈىانڅه ٰ

أ ـالڈ  يغډهـوٌ  ياَ نځاه ٸانوڊ ٔا ـ ا ئا ـالڈ  يٍاڊ، ڀٕـسٍه و٨ـا  ي وٌ آنهـا   انكٝـاٌ  ياتـه ڈ٭نـ   يٳ ووڄـر ٔا

ٍاٺ وٌ زٽڅ»ٸا٬ىه  يتڅٽه تٍ ڈثنا ،ٕرين يسقٽوڈ يها ؤسځاه س ڃ و يُ ڄـُوچ ڈٕـا٬ىذ ڈـٍوچ وٌ زٙـٽ    يـ و ن «ٳي٘ا

الڈ ـالڈ  تا٘ى. ڈيُ ي٬هىه آقاو ڈٍوچ ن ٍن اڈوٌ تي، انػاچ اياواٌه ن٩اچ ٔا ـ تا يووڄر ٔا ٍ  يى ٬ـالوه تـٍ زٝـى   ي وٌ  يڀـ

ٍا  ياٌيٍو زا تا ي٬هىه ڀ نه تٍين َڈيُ وٌ ايٌا ن يو ٌهثٍ يڀٍ ريٳ، نٹٗ هىايو٨ا يٵايا ـ ا يڈٍوچ ته اغـ ٳ ين و٨ـا ي

 #.5، 1393ٚ، يتدٍواَو $ټ٭ث

ٍا ٍا ير و ٌهثٍياڈوٌ، هىا يووڄر وٌ انػاچ تٍن يڀٍ يتٍ زٝى ن ٬الوهيتنات ُ اَ يـ ٳ نيزكٹـٷ آڊ و٨ـا   يڈٍوچ ت

أ يها ٘انٝه الڈ يغډهوٌ ينځاه ٸانوڊ ٔا ر. اڄثسه وٌ زٝىيا ئا ذ ٕـر ڈـىانال  يُ الَچ نيووڄر ن يڀٍ يٍاڊ ٔا

ـ انػـاچ ڀ  يانسٹـاڄ  يهـا  ا خٍوانريووڄر  يها نهيٍ وٌ هُييٷ زٱيڇ و اَ ٤ٍيٍڈٕسٹيقسډاً ته ٜوٌذ ٰ تڅٽـه ووڄـر    ،ٍوي

الڈ ٍاڊ و آتاونټنى ڇ وٌ اٸسٝاو ڈىانڅه ير ڈٝاڄف غاڈ٭ه ته ٜوٌذ ڈٕسٹيزوانى تا ٬ٌا يڈ ئا ټٙـوٌ و ٌٴـ٫    يو ته ٬ډ

ٍا .آڊ تدٍواَو يها يناهنػاٌ  ي، ن٩اٌذ و ڈثاٌَه تا انـسالالذ اٸسٝـاو  ياٸسٝاو يو ن٩اٌذ تٍ نهاوها ين ٔاڈانىهيتنات

ًاٌ و نٍل ٌا ڈيڈٕسٹ يڀ الڈ يٳ ن٩اٌزيزواڊ اَ و٨ا يڇ ټاالها   #.51ٚ تٍ٘ډٍو $هډاڊ، يوٌ ات٭او اٸسٝاو يووڄر ٔا

 ييُاتغ دسآيذ يايکاٌ اعحفادِ اص تشخْـ . َثٕد 

أـاْ   ٍا تٍي؛ َ٘وو يووڄر أالڈ يڈنات٫ وٌآڈى ر وٌيڈكىووزوانى تا٬ص  ڈي GFSٍٖ ؤسوٌاڄ٭ډڃ يخً

ڃ يزٙـٽ  يهـا ٌا هٵـر ڈنثـ٫ وٌآڈـى     ووڄـر  يڈنات٫ وٌآڈـى  ياين ؤسوٌاڄ٭ډڃ، اغُا يوٌآڈى يتنى ٤ثٹه



224    ، 1400ؿتبى تبثٍ  ثْبض، 24، پ٘بپٖ زٍم، قوبضُ زٍاظزّنؾبل 

 ن ټساتؿه ٌاهنډأـر يوٌ ا يٳ و قىوو و ضٱوٌ ڈٙهٝيز٭ٍ يُ واٌاين ين ڈنات٫ وٌآڈىيٻ اَ ايوهى. هٍ يڈ

 #.61-47اڄٳ، ٚ  2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت

ٳ و ؾه تـه ڄكـا٦ ڈٝـىاٶ، اَ آڊ    يؾه ته ڄكا٦ ز٭ٍ ،يتنى ن ٤ثٹهيوٌ ا ين ڈنات٫ وٌآڈىيى ائٌى زكى يته ن٩ٍ ڈ

ٍان٩ٍ  ٌايخوڂ اهډ ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت يت ر ټه هىٲ نهـا ير واٌو ټه زنها و ـ ا يين ٜوٌذ ٔا ٌاڄ٭ډڃ ي  ي٭نـ ي ،ن ؤـسو

ُا يو تهٗ ٬ډوڈ ي٬ډڅٽٍو تهٗ ووڄس ياتيٕه و اٌَيڈٹا ً  تـا هـڇ اڈٽـاڊ    ټٙوٌها يڈنات٫ وٌآڈى يوٌ تهٗ اغ ٍ يخـ

ر؛  ـسانىاٌو ٤ثٹـه   يٻ اَ ز٭اٌيٍ وٌ هٍييا زٱيى يغى يڀونه ڈنث٫ وٌآڈىٍا وٌوو هٍئَا  يوٌآڈـى  يتنـى  ٳ آنها، ن٩ـڇ ٔا

GFS  ٌا ٬ډالً ٰيو ڈٹاټنى  يڈٌا ڈهسڃ  .ٔاَو يڈٍڈډٽن يٕه 

ر ټه وا ين وٌ قاڄيا الڈ ي٫ ڈاڄٷ ڈناتيٍه ڈٝاوئا ـ   ٫ياٌ ؤيتٕ يوٌ ن٩اچ ٔا ـ يتٗ يزٍ اَ ڈكـىووه خ  ٘ـىه وٌ  ين

ٌاڄ٭ډڃ ٍا GFS ؤسو ر. ت ٍاظ ،نډونه ئا ٍه يـ ؾنـى اَ وا  ټه هٍ تا٘نى ڈي  يٹياَ ڈٝاوڈوٸوٴاذ ٬اڈه  و نډٓ، َټاذ، ن

الڈ ،انى ناٌظ GFS يوٌآڈى يتنى ٤ثٹه ْ ټنـى  ر يٍيڈـى  يٌا تـه نـوت  آنهـا   زوانـى  يڈ ياڈا ووڄر ٔا ـا ٍٔا ڈٝـاڄف   و ت

ـالڈ   ين ڈنـات٫ وٌآڈـى  يـ ٳ اين، ز٭ـاٌ ي#. ٬الوه تٍ ا40، 1393ٚ، ينى $ټ٭ثټڈٍوچ ڈٍٝٲ  ي٬ډوڈ تـه   يوٌ ٴٹـه ٔا

ر يا ڀونه ٌاڄ٭ډڃ يتا ز٭اٌآنها  ئاَ ټه ټډسٍ اڈٽاڊ هډٕاڊ ٔا  وغوو واٌو. GFSٳ ڈوغوو وٌ ؤسو

وڈيقاڂ ا ر ټه ؾه ُڄ الڈ يواٌو ووڄر غډهوٌ ين ٔؤاڂ ڈ٥ٍـ ٔا ـاْ ا    يڈنات٫ ڈاڄ ئا ٍٔا ٌا ٜـٍٴاً ت ن يـ نـوو 

ٌا اَ و ټٍوهُ يزػه يتنى ٤ثٹه الڈ ينيتٗ يځٍ ڈنات٫ خيو نوو   ڈكٍوچ ټنى. ي٘ىه وٌ ٴٹه ٔا

ٍانځځٍ، يو ئواَ  ر ټه وٌ قاڂ قا٠ٍ وٌ زىوينٽسه زإڈڃ ت  51ټٙـوٌ، زنهـا اٜـڃ     يا ن ڈنـات٫ تووغـه  يُ آڊ ٔا

أ ٍاٌ واوهيٻ تنى وٌآڈىيتا  يٸانوڊ ٔا ٍا ٘ىه و ، ڈالٺ ٸ ـ  ت ن يتنـى و غـُء وٌ ٍٔٴٝـڃ ٸـوان     30ٗ اَ ئـاْ آڊ ت

ر؛ اڈا وٌ ڈٹاتڃىه يڀٍوٳ يز٭ٍ ئنواز يها ووڄر وٌ تووغه ي٬نواڊ وٌآڈى ٬ډوڈ ته يازيڈاڄ ځٍ اٜـوڂ ٸـانوڊ   ياَ و ،ٔا

أ ر. وٌ ا يتٽڅ 49و اٜڃ  45هډؿوڊ اٜڃ  ئا وغـوو واٌو   يڈس٭ـىو  يوٌآڈى يُ تنىهاين اٜوڂ نيٰٵڅر ٘ىه ٔا

اْ  يټه ڈ ٍٔا ًاٌ آنها ٸانوڊزواڊ ت ٌا ټـاهٗ واو    ياَ ټٍٕ ياويو تهٗ َ ټٍو يڀ اڈـا ڈسإٔـٵانه وٌ    .تووغـه ټٙـوٌ 

ٌاڄ٭ډڃ  يها هيټٙوٌ ټه ڈسإضٍ اَ زوٜ يتووغه ٔنواز يوٌآڈى يتنى ٤ثٹه  ٻ تنـى اَ يـ  ي، قسـ ٘ٽڃ ڀٍٴسـه  GFSؤسو

ر.آنها   ڄكا٦ نٙىه ٔا

 ّتٕدخ يا ُّيْض يْا يتُذ َگاِ عکٕالس دس طثمّٔ. 

ٌاڄ٭ډڃ  ٍا «ي٬ډڅٽٍو»و  «ياٸسٝاو» يتنى وو ٤ثٹه GFSؤسو ُاٌٖ هُض يٌا ت ٙـنهاو  يخ ټٍو ووڄر ته ا١٬ا نهيثر ڀ

ر. وٌ ا واوه ٍا ييها نهي، انوا٪ هُيتنى ن وو ٤ثٹهئا ـ تـه اهـىاٲ    ياتيؤـس  يټه ووڄر ت ـ   ياٸسٝـاو  يا ٬ډڅٽٍوهـا ي

ر. هىٲ اَ  يانػاچ ڈ يڈس٭ىو ياغسډا٬ ٌائه اوهى، ڈٙهٛ ٘ىه ٔا ـر ټـه اَ     نـه يهُ يتنـى  ن نكوه ٤ثٹهيا هـا آڊ ٔا

 يټٍو ووڄر، ڈٙهٛ ٘وو ټه وٌ ٤وڂ َڈاڊ، ټىاچ هىٲ و ٬ډڅٽٍو ناٚ اٸسٝـاو  نهيٌونى هُ يٷ ٌٜى و تٌٍٔي٤ٍ

ـر. تـاڄسث٫   يٍيڀ تٍنوٌواٌ تووه و غهر ير تاالزٍياَ اوڄو يا اغسډا٬ي ٍاڀ  ،ووڄر ټىاچ ٔا ن يـ ٍ ٘ـىڊ ا يـ وٌ ٜـوٌذ ٴ

ٍا ټٍو ا١٬ا نهيٕه هُياڊ ڈٹاها اڈٽ يتنى ٤ثٹه ٍاهڇ نواهى ٘ى.يٻ اَ آڊ اهىاٲ و ٬ډڅٽٍوها نيهٍ يت  ُ ٴ



  225 ٔيىڈكډى٬څي ڈؤوي /(GFS)… اضظٗبثٖ زؾتَضالؼول آهبضّبٕ هبلٖ زٍلت 

ر ټه   يها قاټ نهيهُ ياٸسٝاو يتنى ٳ ڈوغوو وٌ ٤ثٹهيٷ و ز٭اٌيڈٝاو ياغډاڄ يتٌٍٔ وٌ ټـڇ ـ    ـ ؤراَ آڊ ٔا

الڈ  ين٩اچ غډهوٌ يو ٸانون ين ٬ٍ٘يها تا ٸوان نهين هُيٳ ايا ز٭اٌيٷ يڈٝاو غاها يتٍن ٍا  ئا ر. تـ  يوٌ ز٭اٌٞ ٔا

هـا،   هـا، ٔـدٍوه   ياَ تـىه  يتاتر انوا٪ ناٜـ  يووڄس يزو٣ٔ واقىها ياٸسٝاو يتنى ټه وٌ ٤ثٹه يا نه تهٍهيهُ ،نډونه

ٌاٶ تهاواٌ ٰ ڈٝـىاٶ   #68اڄـٳ، ٚ   2001خـوڂ،   ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ٘وو يخٍوانر ڈ ڈاننى آڊ ها و ٍ اَ ٔهاچ، واچياو

ٍا يا ن اغاٌهيهډؿن أر.ڇ ٌتڈٕڅ ٍا يټه ووڄر ت ٌا يه تٍنـ يټ ٌا يو و ينـ يٍَڈيَ يهـا  يـي وا  ي٭ـ ي٤ث يهـا  يـي ځـٍ وا

ٌا يـ أـر ټـه ا  ن ڈثنيـ ٍٖ ايڈسوٸٳ تٍ خً #.74$هډاڊ، ٚ ټنى يخٍوانر ڈ ر تهـٗ  يـ هـا وٌ ڈاڄٽ  يـي ن ؤـسه اَ وا

ر هُ ينٝوٜ سٵاوه و تهٍهيتووه و ووڄر ڈو٨ٳ ٔا ټـه   يٜـوٌز . وٌتدٍواَو يٌا ته تهٗ نٝوٜآنها  اَ يتٍواٌ نه ٔا

الڈ اْ ٴٹه ٔا ٍٔا أـ   45# و اٜـڃ  437ٚ ،1 ، ظٶ1413، يضـان  ىي$٘ـه  يت اٌ يـ ر انٵـاڂ وٌ انس يـ ڈاڄٽ يٸـانوڊ ٔا

الڈ ر زا تٍ ٤ثٷ ڈٝاڄف ٬اڈه نٕثر ته يقٽوڈر ٔا  ټنى.٬ډڃ آنها  ٔا

ٍا ها نهيهُ يازي٬ډڅ يتنى وٌ ٤ثٹه ر ڈٍوچ ت وٌ ؾـاٌؾوب   ووڄـر  ين اهـىاٲ و ٬ډڅٽٍوهـا  يـي ز٭ ي٬الٸه و نؤا

ٍايي اغسډا٬ينو ٍاٌواڀ ڈُتـوٌ، اڈـٍ    يتنـى  وٌ ٤ثٹـه  #.76اڄٳ، ٚ  2001خوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ر واٌويڈكوٌ ٬ي ٸ

ٍاٌ ڀيهډؿوڊ زٵٍ يوٌ ټناٌ اڈوٌ« نيو»هډؿوڊ  يڈهډ رف و ٴٍهنٿ ٸ ٚ  ٍٴسه ٔا ٌاڄ٭ډڃ  #. 102$هډـاڊ،  وٌ ؤـسو

GFS سٵاوه وٌ زىوين ځـٍ  يڊ و وااي ته ٌوقاني هاي تيډه ټٙوٌ، ڈهاٌغي هډؿوڊ ټډٻ هُينه يتووغه ٔنواز ڈوٌو ٔا

ٸـانوڊ   7هاي ٬څډيه $غىوڂ  وٌ قوَه هاي تٍناڈه آڈوَٖ  ا ټډٻ ته هُينهي #103$هډاڊ، ٚ ينياڊ ڈؤٕٔاذ ويڈػٍ

 ،وٌ ڈٹاتـڃ  . ٘ـوو  ڈـي  يتنـى  ٤ثٹـه  «ن وٌ غاڈ٭ـه يـ ع ويزـٍو »ُ زكـر ٬نـواڊ   يـ # ن1701026000، ټى1399تووغه 

 ٘وو. تنىي نډي ڀونه ٤ثٹه ها اين هاي ڈٙاته ته وانٙځاه خٍوانر

 ،ٕـر ين ووٌ اَ يهـن ن يته و يا هين نځاه قا٘ي، وغوو ؾنياڈٍوَ يايُچ وٌ وني٥ٍه زٵٽٍ ٔٽوالٌيوغوو ٔ اڄثسه تا

ر، زن٩يانځ ٍذياڈا آنؿه ق ـر ټـه وٌ ون   يټٙوٌ يازي٬ډڅ يها نهيڇ هُيُ ٔا ـ ٔا ـ ا وا٬ي ـ واٌ ڈكوٌ هي ن وٌ زډـاچ  يـ ر وي

ر.  يقٽوڈس يها ٬ٍٜه ـ   ي٬ډڅٽٍو يها نهيهُ يتنى ٘وو وٌ ن٩اچ ٤ثٹه يه ڈيزوٜ، يٌو نيتىآڊ ٔا  يغـا  هڈوغـوو، ت

ٍاٌ واوڊ ٴٝڃ  ٷ و يـ زكٹ»هډاننـى ٴٝـڃ    ،«يو ڀٍو٘ـځٍ  ير تـىن يـ ٴٍهنـٿ، زٍت »ڃ اڈٍ يوٌ ي« ن و ڈًهةيو»ٸ

ٍاٌ واٌو، ٴ ي٬ډڅٽٍو يها نهيڀانه غىوڂ هُ ڃ زډاچ اڈوٌ وهيټه وٌ ي« زؤ٭ه وٌ « ن و ڈـًهة يـ و»تـا ٬نـواڊ    يٝـڅ ٸ

ٍاٌ ڀيڃ زډاچ ايي ٍاين اڈوٌ ؾه ڈٹىاٌ هُيٻ اَ ايػه ڈٙهٛ ٘وو ټه وٌ هٍيٍو و وٌ نسين اڈوٌ ٸ ن يـ ڀٕسٍٖ و ينه ت

ر.ـ  ٫ آڊيؤ يته ڈ٭ناـ و ڈًهة   ٍٜٲ ٘ىه ٔا

تـه   GFSهـا وٌ ؤـسوٌاڄ٭ډڃ    نـه يهُ يازي٬ډڅ يتنى ها و ٤ثٹاذ ڈوغوو وٌ ٤ثٹه ٍٴر ټه ڀٍوهيى خًياڄثسه تا

ٳ ووڄر يټٍ ٘ىه أر، ي٬نواڊ و٨ا ته يٌا ټه وٌ اٜڃ ٔوچ ٸانوڊ أأ ييها ٍٔٴٝڃ يٕر ټه قسين يا ڀونه

تنىي تووغـه   خو٘ٗ وهى. تٍاي نډونه، و٨يٵه قډايسي ووڄر وٌ تاَزوَي٫ وٌآڈىها تايى تهٙي ڈكوٌي وٌ ٤ثٹه

ن و يغاڈ٭ـه، ٸـوان   ياَهـا ي٣ و نيها ڈ٥اتٷ ٘ـٍا  نهيهُ ي٬ډڅٽٍو و ياٸسٝاو يتنى ٌو، اٜالـ ٤ثٹه نيتا٘ى. اَا

زـواڊ، اڄځـويي    وٌ ايـن ٌأـسا ڈـي    ټٙوٌ أـر.   اذ اٜالـ ٔانساٌ ٔنى تووغهيټٙوٌ اَ ٠ٍوٌ يأناو تاالؤس
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٬نـواڊ يٽـي اَ    تهٙي وٌ زىوين تووغه ونثاڂ ټٍو ټه وٌ ټناٌ تووغه غاٌي و ٬ډٍاني، تووغـه قډـايسي تـه    ٔه

 ٌيُي ووڄر أالڈي ڈ٭ٍٴي ٘وو. ي تووغهڈكوٌهاي أأ

 «فذالث»ٔ افم  يتذٌٔ جٕخّ تّ يشص يحشياَگ« ثيؽفاف»ث يطهك افم يحاکًص. 

ٌاڄ٭ډڃ آڈاٌهاي ڈاڄي ووڄر  خوڂ وٌ غهـر   ياڄډڅڅ ني٘ىه اَ ٔوي ٜنىوٶ ت زوٜيه «ري٘ٵاٴ»أر ي، GFSٔوٌ ؤسو

ٍان»ته آٌڈاڊ  ياتيؤس ر. تا وغوو ايزؤ٭ه خا٢ٍ٘ زكٹٷ ٗ ي٬نواڊ خ ته «نوب يقٽډ ؾنـى نٽسـه   ن زوغـه تـه   يىاٌ ٔا

ر:  وٌ ڈٕيٍ زٹوير ٘ٵاٴير تووغه ٠ٍوٌي ٔا

ر ټه ڈ  وو ڄثه ييڈطاته ؾاٸو ته ين ڀٕسٍوڀيتا ا ير ڈاڄيع ٘ٵاٴياڄٳ. زٍو ته ڈـٍَ   يزوغه يتزوانى وٌ ٜوٌذ  ئا

ٍا يتاٌ ڈس٭ىو اڊيع َيٳ آڊ، نسايوٌ ز٭ٍ يڈكٍڈانځ ڈوغـة  زوانـى   ڈيغاها  يتٍن٘ٵاٴير وٌ  ػاو ټنى.يټڃ اٸسٝاو ا يت

ٍاي تٍن انالڂ وٌ ٔيأر ٌانر ت ٍا  .نـاٚ ٘ـوو   يهـا  ڀٍوه يهاي اٸسٝاوي و ايػاو  نډونـه، انسٙـاٌ َووهنځـاچ     يتـ

ٌانهيأر يٻ ٔيا٤ال٬اذ  ڃ تووغـه  يـ نـاٚ و زكډ  يهـا  ڀـٍوه  يتٍن يزوانى ڈنػٍ ته ٔوو ناڀهان ڈي يازيا ڈاڄي يا ا

ُايا٬الچ ټاهٗ ـ ڈطالً  ـ ا ي .ته ووڄر ٘وو ياويَ ي٠ٍٍوٌيٰ ـ ز٭وڈوغـة   يڀډٍټـ  يها ٗ ز٭ٍٴهيا اٴ ٍ يـ ٷ ي ٫ يا زٕـ

َاين َڈيأر ڈنأة ازهاي ٘ىه وٌ اين ٔيا يػه ناټاٌآڈىيو وٌ نسم ڈؤضٍ آڊ يواٌواذ ٸثڃ اَ زاٌ ـ  ،ٌو نيـ نه ٘وو. ا  يقس

ً  يڈـ  يٜـوٌذ ٠ـډن  ، تـه  «ير ڈاڄي٘ٵاٴ»أر ينځاه ڈطثر ته ٔتا وغوو ُ يخوڂ ن ياڄډڅڅ نينوو ٜنىوٶ ت ٍو ټـه  يخـ

ٌانه وٌ ازهاي ٔ ڈالق٩اذ ڈكاٴ٩ه يتٍن ٌائه خ ڇ ويوٌ زن٩ يټالڊ اٸسٝاو يها أريټا ـ تا يا ٓ تووغـه ينوٗ يا ى وٌ ي

   #.4-3، 1998ٚخوڂ،  ياڄډڅڅ ني$ٜنىوٶ ت ن٩ٍ ڀٍٴسه ٘وو

ـ اَ اٸـىاڈاذ، ٴ٭اڄ  يٍيآڊ و غڅـوڀ  ئـاَ  اٸسٝاو و ٔـاڄڇ  ئاَ ب. ڀٍؾه ٘ٵاٲ َا وٌ   ياهـ  نـه يهـا و َڈ  ري ٴٕـاو

وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه ٘ـىه   ياٸسٝاو ڈٹاوڈس يټڅ يها أرئ ين٥و٢ اٜڅغډڅه اَو ڈاننى آڊ  ي، اٌَي، زػاٌيخوڄ يها قوَه

ر $ٔ  يـى تـا  هـا تا  أـر ين ٔيوٌ ا ير ن٩اچ ڈاڄياڈا اٜالـ و زٹو ،#18 ، تنى1392، ياٸسٝاو ڈٹاوڈس يټڅ يها أرئا

ٍاٌ، ياٸسٝاو ڈڅ ياَهايته ن ييڀو هىٲ خأم ـ  يـ وٌ زٹو يٙـځاڈ يو خ يضثاذ اٸسٝاو ڈڅ يتٍٸ ٜـوٌذ   ير تهـٗ وانڅ

ر ټـه   ين وٌ قاڄيا#؛ 8 $هډاڊ، تنىٍو يڀ  ـسانىاٌوها يوٌ زـىو  يوٰىٰـه اٜـڅ  ٔا ٌاڄ٭ډڃ    يين ٔا  GFSهډؿـوڊ ؤـسو

ٍاق ٍا يازي٬ډڅ يا نٕهه ي٤ ـر  يسيؾنـىڈڅ  يهـا  و انسٵا٪ ٘ـٍټر  ئاَ يزكٹٷ هىٲ غهان يت ٍا  .ٔا ن يزـىو ن يتنـات

ٍا يتوڈ يا نٕهه ٍاي٘ٵاٴ ياٌزٹا يت قاټڇ تـٍ اٸسٝـاو    يٴٍهنځ يها و اٌَٖ ي٥ي٣ ڈكير وٌ اٸسٝاو ټه وٌ آڊ ته ٘

 ٌٔى. يٍاڊ زوغه ٘ىه تا٘ى، الَچ ته ن٩ٍ ڈيا

أـر و   يهٍ ټٙـوٌ  يٍٙٴر اٸسٝاوينوب و خ ياَ اٜوڂ و اڄُاڈاذ قٽډٍان يٽي« ري٘ٵاٴ»ى يزٍو يظ. ت

#؛ اڈـا  50، ناڈـه  1384 اڄثالٰـه،  ف ٘ىه أـر $نهـع  ين اٜڃ زٍٝيه اُ تين اڈيٍڈؤڈناڊ ٬څي يوٌ قٽډٍان يقس

ٍ يو« يواٌ اڈانـر »و « ٜىاٸر»هډؿوڊ  يځٍيالَچ أر ته ڈواَاذ آڊ، اٜوڂ و ٍ   تـه  ځـ اڄُاڈـاذ   ڈطاتـه ويځـ

ٶ، 1410، يآڈـى  يډـ ي$زډٳ ٬ىاڄر يوٌ ٌو يواٌ اذٕ ٜىاٸر و اڈانريٍا وٌ ٌوايع ٘وو؛ َينوب ، زٍو يقٽډٍان

 #.104، 2ٚٶ، ظ1407، يني$ټڅاڈثٍاڊ وانٕسه ٘ىه أر يت٭طر خو ٢ٍ٘ # 27ٚ
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ٌا يى تسواڊ زن٩ي٘ا ٍ  ڈهڇڇ ٔنى تووغه ووڄر  ٌاڄ٭ډڃ   يزـ ـ تـا وغـوو ا   وانٕـر.  GFSن ټـاٌټٍو ؤـسو ُاٌ٘ـځٍ  ،ني  يڀ

اْ ا يا تووغه ٍٔا ٍا يڈٙٽالز ياڄډڅڅ نين نٕهه تيت ر: يووڄر وٌ خ يڈاڄ ين٩اچ آڈاٌها يت سه ٔا  و٘ا

 ياَفؼال دس حغاتذاس. 1

ُاٌ٘ځٍيوٌ ا اْ زٱييٍ اَ نٕـهه   يڈاڄ يآڈاٌها يٍاڊ ٔانساٌ ڀ ٍٔا ٘ـٽڃ ڀٍٴسـه    GFS2001تـه   GFS1986ووڄر ت

اْ نٕهه  ٍٔا ر ت ٍاٌ ٔا ر. هډؿنين ٸ ٍاذ غىيىي وٌ اين ٔانساٌ ٜوٌذ ڀيـٍو  GFS2014ٔا ُ   زٱيي ، ي$تانـٻ ڈٍټـ

ر اياڈا تا .2#، 1398ٚ ُاٌ٘ځٍ ين تٍنوٌو انٵ٭اڄيى زوغه و٘ا ٌاڄ٭ډڃ  يهـا  ٍ وٌ نٕههييتا زٱ يڈاڄ يوٌ ڀ  GFS ؤـسو

ُاڈاذ ڈس٭ىو ٌاڄ٭ډڃيٻ اَ ايټه هٍ يتىوڊ زوغه ته اڄ ٍا  ياٌيتٕـ واٌو، ڈٙـٽالذ   يوٌ خـ  يواٌوازـ  يها ن ؤسو  يٌا تـ

ٍاټٙوٌ ته وغوو نواهى آوٌو يُيٌ ن٩اچ تووغه ـ زٍتنډونه،  ي. ت ٛ  يانٕـان  يٍويـ ر ني نـه آڊ نـو٪   يټـه وٌ َڈ  ڈسهٝـ

سه تا٘ى يا٤ال٬اذ ټاٴ يووڄس يناٚ قٕاتىاٌ ٻ اَ يـ هٍ يهـا  هيټٙوٌ تـا زوٜـ   ين ڈاڄين ڈ٥اتٹر ٸوانيهډؿن ،و٘ا

ُاڈاذ زكٹٷ ټاڈڃ ن٩اچـ ټه  ياڄډڅڅ نيت يها ن نٕههيا ر GFS  اَ اڄ  تٍ نواهى توو. َڈاڊ يـ ٔاَوټأٌا

ـر و    ين ڈـاڄ يٍ ٸـوان يڈٱـا  ٰاڄثـاً هـا   ن نٕههيٻ اَ ايهٍ يها هيٳ و زوٜيز٭اٌڇ، يڈٵاهځٍ يو ئواَ  ڈوغـوو ٔا

ر، خٍيٰ ينٽه ڀاهي٘اڊ ـ ٬الوه تٍ ا  يٷ آنها ـ تا زوغه ته ڀٕسٍوڀ ياٜالـ و ز٥ث ٌا  يڈس٭ـىو  يهـا  يىڀيؿيڈډٽن ٔا

ر. قاڂ اڀٍ   يوٌ خُ ين ٍاـ ته ٴٍٞ ـ  نواهى و٘ا ٍاهڇ تا٘ى، خًيين زٱي٣ ايزډاچ ٘ ن قاڄـر  يٍ وٌ تهسٍييٱهٍ ز ٍٖيٍ ٴ

ًاٌ، آڈاٌهايأر ټه وٌ ن ڈ٭نيته ا ـ   يثـ يو زٍټ يٻ نٕـهه اڄسٹـا٤  يـ ټٙوٌ ٤ثٷ  يڈاڄ يٻ ووٌه ڀ و  ياَ نٕـهه ٸثڅ

ُاٌٖ ٘وويغى ڇ ية زن٩ـ يٕر ٔـاڂ اَ زٝـو  يتة يٸٍټه ت٭ى اَ ڀً٘ر  ٔنى تووغه ټٙوٌ يټنونر يهډاننى و٠٭ ؛ى ڀ

ٍا ، هنوَ ته ٜوٌذGFS2001تٍ قٕة  يڈاڄ يآڈاٌها ر. ييټاڈڃ اغ  نٙىه ٔا

 ثئ ػذو جحمك ؽفاف يذگيچيپ. 2

ىه أر؛ يڀٍو يا تووغه يڀُاٌ٘ځٍر وٌ يوٌ ٬ډڃ ڈوغة ٬ىچ ٘ٵاٴ GFSر ڈوٌون٩ٍ ؤسوٌاڄ٭ډڃ ي٘ٵاٴ

و  تا٘ـنى  ڈـي ٸـاوٌ تـه ٴهـڇ آڊ     يُيـ ٌ ىه ٘ىه ټه زنها ڈسهٝٝاڊ تووغهيؿيخ يتووغه ته ٸىٌٔنى ٍا يَ

 يهـا  أـر يټډسٍ اَ ٔ #يتهٗ نٝوٜ :ي٭ني$ GFSوٌ ؤسوٌاڄ٭ډڃ  يي٘ىه او٬ا يڀًاٌ نٵ٭اڊِ هىٲ يي

ر ين تٍنـىه ٘ـٵاٴ  ينوو اَ ت GFSون٩ٍ ٌر ڈوي٘ٵاٴ ځٍ،يو . ته ٬ثاٌذ٘ونى ڈيووڄر وٌ تووغه آڀاه  يڈاڄ

 يخـوڂ تـه ٔـانساٌ اٸسٝـاو     ياڄډڅڅـ  نيٜنىوٶ ت يزوغه ين ڈو٠و٪ تئٌى ٬څر ا يته ن٩ٍ ڈ٘ىه أر. 

ـ  يـ ١٬ـو ا  يزډاچ ټٙوٌها يٽٕاڊ تٍائاَ  ُ نٕهه ٘ٵاٲيټٙوٌها و زػو أـر. وٌ   ياڄډڅڅـ  نين نهـاو ت

ُاڊ وناڄـر  يـ وهـى و ڈ  يڃ ڈـ يزٙٽ ينٝوٜ يها آنها ٌا ٬ډىزاً ٍ٘ټر يټه ٔانساٌ اٸسٝاو ييټٙوٌها

واٌو؛ اڈا وٌ آڊ  ييتاال يير، ټاٌاي٘ٵاٴ ين نٕهه تٍايټڇ أر، ټاٌټٍو ا ياٸسٝاو ينىهايووڄر وٌ ٴٍا

٬ډڃ  ،وٌ اٸسٝاو واٌو يا ڈالق٩ه وٌ آنها تاالٔر و ووڄر نٵوي ٸاتڃ ير ٬ډوڈيؤسه اَ ټٙوٌها ټه ڈاڄٽ
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ن ي٘وو. وٌ ا ية ٔنى تووغه ڈنػٍ ڈين و زٝويىه ٘ىڊ زىويؿير و خين ؤسوٌاڄ٭ډڃ ته ټاهٗ ٘ٵاٴيته ا

نواهى ٘ى ټه  يسوٌاڄ٭ډڃ تٕسٍ ڈنأثن ؤير نىا٘سه تا٘ى اي٘ٵاٴ يتٍا يٜوٌذ، اڀٍ ووڄر هڇ ٬ُچ غى

ىه ين ٌوٖ اَ ايڇ ڀٍوو. ايتٍ ٤ثٷ آڊ زن٩ يڈاڄ يها ن ڀُاٌٖيزٍ ٍ٘ٵاٲي، ٰ«يا ر تووغهي٘ٵاٴ»تا ٘٭اٌ 

ّه وٌ يـ و خوڂ تىوڊ زوغه ته ڈٙٽالذ آڊ، تـه  ياڄډڅڅ ني٘وو ټه ٜنىوٶ ت يڈ ينا٘« هډه يٻ ٸثا تٍاي»

، وٌ يواٌ هيوٌ قاڂ انسٹاڂ ته ٍٔڈا يٕسيټډون يوٌ قاڂ زؤ٭ه و اٸسٝاوها يټٙوٌها يها ٌات٥ه تا ؾاڄٗ

 #.57، 1382ٚسُ، يځڅيأر $أسيون يوٌ زډاچ ټٙوٌها ئاَ اوهيقاڂ خ

ٔـاَڈاڊ  »غهاڊ ټه هٍ ٔاڄه زؤـ٣   يټٙوٌها يا ر تووغهي٘ٵاٴ يتنى ن نٽسه ٌا وٌ ٌزثهيزواڊ ا يو٠وـ ڈ ته

ـ  يٍانسٵا٬يٰ ٘ـوو،   يڈنسٙـٍ ڈـ   (IBP= International Budget Partnership)« يا غـه توو ياڄډڅڅـ  نيڈٙاٌټر ت

ٍ يوَيهډؿوڊ ن ييټٙوٌها، 2019ن ٔاَڈاڊ وٌ ٔاڂ يتنا تٍ ڀُاٌٖ ا اٴر.يوٌ ، ٔـوئى، نـٍوِ،   يغنـوت  يٹـا يڅنـى، آٴ

انـى؛ اڈـا وٌ    تٍنـوٌواٌ تـووه   يا ر تووغـه ين وٌغه ٘ٵاٴياَ تاالزٍ 87زا  75ن يت ياَياالذ ڈسكىه تا اڈسيا و ايأسٍاڄ

ٍ  نيي، خـا 19زـا   5ن يت ياَي، ڄثناڊ، ٔوواڊ و ونُوئال، تا اڈسيوين، ٬ٍتٕساڊ، توڄيهډؿوڊ ؾ ييڈٹاتڃ ټٙوٌها ن يزـ

ـ     وا٘سه يووڄس يڈاڄ ير ٌا وٌ ڀُاٌ٘ځٍي٘ٵاٴ ـ  نيانـى $ٔـاَڈاڊ ڈٙـاٌټر ت  #.21-20، 2019ٚ، يا تووغـه  ياڄډڅڅ

ـ اَ آڊ أر ټه وٌغه ڈاڄٽ ين ټٙوٌها قاټيا يته ٔانساٌ اٸسٝاو ياغډاڄ ينځاه وٌ ڀـٍوه اوڂ تـه    ير نٝوٜـ ي

 يها اَ ٔسوڊ يٽيڈطاته  ته ئاَ يأر نٝوٜئٌى زكٹٷ ٔ ين ته ن٩ٍ ڈيو٠وـ اَ ڀٍوه ووچ تاالزٍ أر. تناتٍا

ـ # ٌا تا79، 1382ٚسُ، يځڅيخوڂ $أـس  ياڄډڅڅ نيٜنىوٶ ت يها هيزوٜ ياٜڅ ـ ي  يټاٌآڈـى  ي٘ـ٢ٍ الَچ تـٍا  ٗ يى خ

 .ٸٍاٌ واو GFSڈىن٩ٍ ؤسوٌاڄ٭ډڃ  يا ر تووغهي٘ٵاٴ

ٍانيهډؿوڊ زٽو يقاڂ اڀٍ ته ڈٙٽالذ تاال ڈو٠و٬از ڀً٘ـسه و   يهـا  ٍاڊ وٌ ٤ـوڂ وهـه  يڈسډٍټُ وٌ ا ين قٽډ

ٍانيوٌ ا يڈكڅ ينٹٗ نهاوها و ٔانساٌها ينٵ ٍا ين قٽډ ٍ ي، قاټڇ ٘ىڊ ٘ـ ٍذ يڇ ٨اڄډانـه تـٍ اٸسٝـاو و ڈٱـا    ي٣ زكـ

ُاڈاذ ايُ ا٠اٴه ټنيٌا ن GFS ټٙوٌ تا ن٩اچ ين ڈاڄياَ ٸوان ياٌيتٕ ـ يڇ، ٬ډالً اڈٽاڊ زكٹٷ هډه اڄ  ياڄډڅڅـ  نين نٕهه ت

ٍاهڇ يوٌ ا ٍإر ينٍاڊ ٴ ٌاڄ٭ډڃ نواهياَ ا ياڄسٹا٤ يا ڈػثوٌ ته ازهاي نٕهه ي٣ ټنونيو هډاننى ٘  ڇ ٘ى.ين ؤسو

 يضيس تٕدخّ فشايُذؽذٌ  يطٕالَ. 3

ٌاڄ٭ډڃ ټٙوٌ ټه قاٜڃ ٬ يا اٌ ٔنى تووغهيقػڇ تٕ ر، ڈٍقڅه زن٩ GFSډڃ ته ؤسو ٌا ٤والنئا ة يو زٝـو  يڇ آڊ 

ٌايآڊ زو٣ٔ نډا ال ينىڀاڊ ڈػڅٓ ٘و ـر. تـه ٬ثـاٌذ    يڈٔا تـووڊ   يزهٝٝـ  ٔـثة تـه   ځـٍ، يو ٌا و٘واٌ ٔانسه ٔا

ُاٌ٘ځٍؾاٌؾوب  ٌاڄ٭ډڃ    يڈثسن يا تووغه يڀ ٷ آڊ آڀـاه  يـ وٸ ينـىڀاڊ اَ ڈكسـوا  ينډااَ  يز٭ـىاو ټډـ   GFSتـٍ ؤـسو

ر ية و اٜالـ آڊ قىاٸڅينىڀاڊ وٌ زٝوي٬ډڃ ڈٙاٌټر نډاو وٌ ٘ونى  يڈ ٍان يهډؿن .ٔا ُ وٌ يـ ة تووغه نيزٝو نىيٴ

ر. ا ها َڈاڊ يىڀيؿين خيوغوو أثة ڈػڅٓ ته  ٌا تـه نـوو     ياويـ ن ڈو٠و٪ ٬الوه تٍ آنٽه وٸر َيتٍ ٔا اَ ڈػڅـٓ 

ٌا ته زإنيو واٌ ريف اوڄويها و ڄوا ٤ٍـ ي، تٌٍٔوهى يڈانسٝاٚ   انر.ٍ نواهى انىيځٍ 
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 گ٘طٕ ٘زًِت

تا ؤـسوٌاڄ٭ډڃ آڈـاٌ    يأالڈ يڈ٥څوب وٌ ن٩اچ غډهوٌ يُيٌ ٘ىه تٍ ڈن٥ثٷ تووڊ تووغه ڈ٥ٍـ يتا وغوو او٬ا

ـ تووغـه وٌ تٕـسٍ ا   يانػـاچ اٜـالقاذ ٔـانساٌ    يو زالٖ تـٍا  (GFS)ووڄر  يڈاڄ ن ؤـسوٌاڄ٭ډڃِ ٜـنىوٶ   ي

ـ ا ياَ آڊ أر ټـه وٌ ٤ٍاقـ   يؤسوٌاڄ٭ډڃ قاټن يو اٜوڂ ا ياهىاٲ، ڈثان  ي، تٌٍٔ (IMF)خوڂ  ياڄډڅڅ نيت ن ي

ـ ي، «ٕـڇ يثٍاڄينلوڄ»ڈٽسة  ي، زكٹٷ هىٲ آٌڈانياڄډڅڅ نيأسانىاٌو ت ر واٌو. تـه  يـ ڈكوٌ« ئـاَ  يغهـان » ي٭ن

 يٌاهثٍوهـا  يتٍنـ  يأر ټه ٬الوه تٍ آنٽه ته ٜـوٌذ ٠ـډن   يڈطاته اتُاٌ ته GFSؤسوٌاڄ٭ډڃ ځٍ، ي٬ثاٌذ و

ټنـى،   يها ـ ٌا ونثاڂ ڈ  ډريٸ ينٍل اٌَ و آَاؤاَ ئاَ ٽٕاڊيـ هډؿوڊ   ياٸسٝاو يٽداٌؾځي ين ڈٽسة تٍايا

 ٬نـواڊ  تـه  يسيؾنـىڈڅ  يهـا  ٘ـٍټر  ينه ټٕـة ا٤ال٬ـاذ ٌا تـٍا   يټٙوٌها، هُ يتا ٘ٵاٲ ټٍوڊ ا٤ال٬اذ ڈاڄ

ٔ    يأناو تاالؤساين ٌويٽٍو تا ڈٹس١اي . ټنى ټډينه ڈي ئاَ يغهان يها ٍٙاڊيخ  يهـا  أـر ين٩ـاچ ـ ڈاننـى 

 ٌٔى. يته ن٩ٍ نډهډاهنٿ ـ  44و اٜڃ  يٝاو ڈٹاوڈساٸس يټڅ

ُاڊ ڈىانڅـه ووڄـر وٌ   يـ ٍاڊ و ڈيـ وٌ ا يوهـى ټـه انـىاَه تهـٗ ٬ډـوڈ      يها نٙاڊ ڈ ين، تٌٍٔي٬الوه تٍ ا

ووڄـر   يڈاڄ يآڈاٌها ئاَ ٘ٵاٲ ينوو ٌا تٍا يين نٕهه ټاٌايأر ټه ا يټٙوٌ ته قى ياٸسٝاو ينىهايٴٍا

 يٍيـ ڀ ټٙوٌ ٌا اٌزٹا وهى، تڅٽه ڈوغة ٘ـٽڃ  يا ر تووغهيزنها نسوانٕسه ٘ٵاٴ نهن نٕهه ياَ ؤر واوه أر. ا

ن يىه أر. تنـاتٍا ية آڊ ڀٍوين و زٝوي٘ىڊ ڈٍاقڃ زىو يػه، ٤والنيىه ٔنى تووغه و وٌ نسيؿياو و خيقػڇ َ

ـ ٌ تووغـه  ئـاَ  ٘ـٵاٲ  يالَچ تـٍا  ييټـاٌا  ياڄډڅڅ نين نٕهه أسانىاٌو تيوٌ ا يياو٬ا ئاَ ر ٘ٵاٲيٸاتڅ  يُي

هـا،   ٍٔـانر يٻ ټڃ ڈنٕػڇ أر و ؾنانؿـه َ ي GFSڈوغوو وٌ ټٙوٌ ٌا نىاٌو. ؤسوٌاڄ٭ډڃ  ئانساٌ اٸسٝاو

 يهـا  وٌ ڈٹاتـڃ ازهـاي نٕـهه    ؛وهـى  يٗ ڈـ يٌا اٴُا يا ر تووغهين و اڄُاڈاذ ڈن٩وٌ آڊ ٴٍاهڇ ٘وو ٘ٵاٴيٸوان

ى زوغه وا٘ر ټـه  ينهواهى وا٘ر. تا وغوو اين، تا يزٍ ٘ىڊ ٔنى تووغه وٌ خ ىهيؿيغُ خ يا ػهياَ آڊ نس ياڄسٹاز

 يا ن نٕـهه ير ٌا واٌو ټـه وٌ زـىو  يـ ن ٨ٍٴيُ اين GFS ياڄډڅڅ نيڈنىٌظ وٌ ؤسوٌاڄ٭ډڃ ت يها هياَ زوٜ يتٍن

  ٍو.يووڄر، ڈوٌو أسٵاوه ٸٍاٌ ڀ يڈاڄ يڀٍ ڀُاٌٖ يتٍا يتوڈ

  _____________________________________________________  نوشت پي

.  َڀٍٴسه ا و تـا قډايـر ڈـاڄي ڈٍټـُ زكٹيٹـاذ أـالڈي       « ٸىٌ»أر ټه وٌ ڈٍټُ « ٤ٍـ زكوڂ ٔانساٌي تووغه ظ.ا.ا.»اين ڈٹاڄه ٍت
 ڈػڅٓ ٘وٌاي أالڈي وٌقاڂ انػاچ أر.
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