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تا ّذف ووه تِ تَػؼِ وـَسّای خْاى ػَم، وـَسّای خْاى اٍل سا هلضم تِ اًتمال فٌآٍسی ّای سٍص خَد تِ  1985تاًه خْاًی اص ػال 

% اص خالق كادسات هحلَل ٍ خذهات خَد تِ ایي وـَسّا، ًوَدُ اػت .وـَسّای 1ٍ دسحال تَػؼِ تِ هیضاى  وـَسّای تَػؼِ ًیافتِ

اًی تَػؼِ یافتِ هلضم تِ اسائِ كَست ّضیٌِ ّای اًدام ؿذُ تشای اًتمال فٌآٍسی تِ وـَسّای هَسد اؿاسُ تا پایاى طاًَیِ ّشػال، تِ تاًه خْ

 هی تاؿٌذ.

تِ هٌظَس اًدام تىلیف «  JICAآطاًغ ّوىاسی ّای تیي الوللی طاپي »الذام تِ تأػیغ  1987م ایي هْن، اص ػال وـَس طاپي تِ هٌظَس اًدا

 همشسُ تاًه خْاًی ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص ایي فشكت تِ ًفغ كٌایغ خَد ًوَدُ اػت .

 ووه ّای خایىا تِ وـَسّای دس حال تَػؼِ دس دٍلالة كَست هی پزیشد:

 Official Development Assistances(ODA) «ووه ّای سػوی تَػؼِ ای»تالػَم تحت ػٌَاى الف( اخشای پشٍطُ ّا

 )ػوَهی / عشاحی خاف عثك ًیاص وـَسّا( ب( تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصؿی

 «هشوض آهَصؽ ػالئن الىتشیىی یضد»، اخشای پشٍطُ  1377تا  1373ؿشوت ساُ آّي دس عی ػال ّای  ODAدس ساػتای ووه ّای 

Yazd Signaling Training Center (YSTC)  تا ّوىاسی ٍ ػشهایِ گزاسی دالس دس ایؼتگاُ ساُ آّي یضد  652505000سا تِ هثلغ

پشٍطُ اًذاصُ  تْشاى ؿْشداسیٍ  دس اػتاى گیالىخایىا تِ اًدام سػاًذ. ّوچٌیي ٍصاست وـاٍسصی، پشٍطُ دفغ وشم ػالِ خَاس سیـِ تشًح 

 .سػاًیذُ اًذتا ّوىاسی ایي آصاًغ تِ اًدام گیشی ؿاخق ّای آلَدگی َّا سا 

دٍسُ ّای آهَصؿی هتؼذدی ّن تَػظ خایىا تغَس ػام تشای ّوِ وـَسّا عشاحی ؿذُ ٍ اصعشیك ػفاست ّای طاپي تِ ػاصهاى ّای ریشتظ 

اًتخاب هی ؿًَذ، تذٍى ّیچ ّضیٌِ ای اص وـَسؿاى تِ طاپي اًتمال یافتِ ٍ دس والع ّا ٍ  ػشضِ هی گشدد، افشادی وِ تشای ایي دٍسُ ّا

 ؿشوت هی وٌٌذ ٍ حؼة ًَع دٍسُ دس اسصیاتی ّایی ؿشوت وشدُ ٍ تِ وـَسؿاى تاص هی گشدًذ. ؿذُ تاصدیذّای تشًاهِ سیضی

عشاحی دٍسُ ّای خاف ٍ اػضام هذسع طاپٌی تِ وـَس ّوچٌیي تٌا تِ تماضای ػاصهاى ّای هختلف دس وـَسّای دس حال تَػؼِ، آهادگی 

تِ تماضای « تْشُ ٍس وشدى هٌاتغ اًؼاًی دسػاصهاى ّای دٍلتی » داسد. تِ ػٌَاى هثال، دٍسُ خاكی تحت ػٌَاى تَػظ خایىا ٍخَدهتماضی 

 تشگضاس ؿذ. 1383ال ؿشوت وٌٌذُ )هٌتخة خایىا( دس ػ 12ًفش هذسع تشای  8ػاصهاى اهَس اداسی ٍ اػتخذاهی وـَس عی ػِ هاُ تا اػضام 

ٍ آهَصؽ ّای ػوَهی یا ٍیظُ سا دس عی ّشػال هیالدی تِ تأییذ وـَس دسیافت  ODAپشٍطُ ّای خایىا ّضیٌِ ّای اًدام ؿذُ تشای اخشای 

 وٌٌذُ خذهات هی سػاًذ ٍ تِ تاًه خْاًی اسائِ هی وٌذ.

تـىیل هی گشدد. ایي « ت وٌٌذگاى دس دٍسُ ّای خایىااًدوي ؿشو» ّوچٌیي تَػظ ػفاست ّای طاپي دسوـَسّا، اًدوي ّائی تِ ًام 

ا لثل اص ّوِ ذ .ّوِ ػالِ )تٌاًدوي ّا ػْذُ داس تشلشاسی استثاط تا اػضا ٍ وؼة اعالع اص آخشیي ٍضؼیت ؿغلی ٍ هحل خذهت آًْا  هی تاؿ

طاپي ٍ ًوایٌذگاى ٍصاست اهَسخاسخِ  ئی ّائی تادػَت اص ّوِ ؿشوت وٌٌذگاى دس دٍسُ ّای خایىا تا حضَس ػفیشگیشی وشًٍا( گشد ّوا

ٍ ػاصهاى اهَس اداسی ٍ اػتخذاهی وـَسٍ كشف هشاػن ؿام دس یىی اص ّتل ّای تْشاى تشای تؼاهل تا اػضای اًدام ٍ حفظ استثاط تیي آًْا 

 ذ .تا ّضیٌِ ػفاست طاپي اًدام هی ؿ

وـَس تشای هؼشفی افشاد دػَت تِ ػول هی  16تا  15اص ، خایىا ّا دس دٍسُ گاىالصم تِ روش اػت وِ دس عی هشاحل اًتخاب ؿشوت وٌٌذ

ایي فشم ّا ّوِ ػالِ تَػظ چٌذ ًفش دس چٌذیي وـَس  ّؼتٌذ.«  Country Report»آٍسد. ایي افشاد هلضم تِ تىویل فشهْائی تحت ػٌَاى 

یىا تا اًتخاب چٌذ وـَس دس ّش تىویل ؿذُ ٍ آخشیي اعالػات دس خلَف ّش ػاصهاى ٍ ؿشوت تشای طاپي اسػال هی گشدد. تٌاتشایي خا

صهیٌِ دلخَاُ لادس خَاّذ تَد تا چٌذیي گضاسؽ سا تَػظ ؿاغلیي دس ػاصهاى ّای ّذف خوغ آٍسی ٍ اص آخشیي تغییشات دس داسائی ّا، 



تماضی دس طاپي لشاس ًیشٍی اًؼاًی، پشٍطُ ّای دس دػت اخشا یا دس هشحلِ عشاحی ٍ .... آگاُ ؿذُ ٍ ایي اعالػات سا دس اختیاس ػاصهاى ّای ه

 دّذ.

 دٍسُ ّای آهَصؿی ٍیظُ ساُ آّي، اعالػاتی اص لثیل : Country Reportتِ ػٌَاى هثال دس 

هـخلات خغَط)عَل خغَط اكلی، فشػی، تشلی، غیش تشلی، دٍخغِ، ته خغِ، ًَع صیش ػاصی ٍ سٍػاصی ّا، تشاٍسع ّای تتٌی، فلضی، 

،پشٍطُ ّای دس حال احذاث، هغالؼات آتی، ؿشوت ّای فؼال فشاصّا دس هحَسّای هختلف، حذاوثش ٍ حذالل ؿیة ٍ تشن چَتی، اػلة

ٍ .....( ، هـخلات ػالئن  ، ًلة ٍ ًگْذاسی خغَط،پشػٌل ؿاغل دس تخؾ ّای دٍتی ٍ غیش دٍلتی هشتثظ تاخظ ٍ اتٌیِادٍات دس تأهیي

افیه، ًحَُ تؼویش ٍ ًگْذاسی، عَل ػوش ػالئن الىتشیىی ) ًَع، ؿشوتْای ػاصًذُ تدْیضات، هحل اػتمشاس هشاوض وٌتشل تشؿاهل الىتشیىی

ًلة ؿذُ دس ّشهحَس،پشٍطُ ّای ػالئن اوتشیىی دس حال اخشا، پشٍطُ ّای آتی، هـخلات ؿشوت ّای داخلی فؼال دس صهیٌِ ػاخت، 

ٍ  .....(ٍالىتشیىی  ًلة ٍ ًگْذاسی ػیؼتن ّای ػالئن الىتشیىی، تؼذاد پشػٌل هـغَل دس تخؾ دٍلتی ٍ خلَكی هشتثظ تا ػالئن

ّوچٌیي استثاعات ، ًاٍگاى ، تْشُ تشداسی، ًیشٍی اًؼاًی، ػاختاس ػاصهاًی ٍ ًمـِ ّای ٍضغ هَخَد ٍ پشٍطُ ّای دسػت هغالؼِ، گشدؽ 

 هالی، هٌاتغ تأهیي اػتثاسات، تَدخِ ّای هلشفی دس پٌدؼال گزؿتِ ٍ .......

 تَػظ خایىا دسیافت هی ؿَد.

وـَس دػَت ؿذُ  16یا  15ضهاى تَػظ دٍ یا چٌذ ًفش دس یه وـَس تْیِ ٍ اسػال هی گشدد. ّوچٌیي ایي فشم ّا اص ایي اعالػات تغَس ّو

 خوغ آٍسی ٍ تاًه اعالػاتی غٌی ٍ تِ سٍص تشای خایىا فشاّن هی آٍسًذ.

ُ هی دّذ.تٌاتشایي تا ایي اػتشاتظی ًفش پزیشؽ لغؼی تشای ؿشوت دس دٍس 8یا  7الثتِ خایىا پغ اص گشدآٍسی اعالػات هزوَس دس ًْایت تِ 

تِ هَاصات اخشای تؼْذات تىلیفی تاًه خْاًی، اعالػات خاهؼی اص ٍضؼیت وـَسّائی وِ لثال آًْا سا اًتخاب وشدُ اػت ) خایىا ّش 

 ػٌَاى دٍسُ دس ّشػال سا فمظ تِ تؼضی اص وـَسّا اػالم هی ًوایذ( تذػت هی آٍسد .

سؿٌاػاى ػاصهاى ّای هختلف، دس صهاى حضَس ایـاى دس طاپي ًیض تِ دلت تشای ّشفشد اداهِ هی یاتذ .ایي گشدآٍسی ایي اعالػات دسهَسد وا

ؿشوت وٌٌذگاى اص دیگش  ی استثاط تا ػایشاساعالػات ؿاهل سٍاًـٌاػی افشاد، تؼْذ آًْا تِ حضَس دس والع ّا ٍ اًدام تىالیف، تشلش

ِ آداب اختواػی ٍ هؼائل هزّثی ّشؿخق، ًحَُ ّضیٌِ وشد هثالغی وِ دس حؼاب ّشفشد وـَسّا دس ّواى دٍسُ یا ػایش دٍسُ ّا، تمیذ ت

تَػظ خایىا ؿاسط هی ؿَد، خَسان افشاد، ػپشی ًوَدى اٍلات فشاغت، تحلیل سٍحیات ّشفشد دس هذت یه ؿثاًِ سٍص الاهت اخثاسی دس 

خضٍ  Home Stayَس دس یه خاًَادُ طاپٌی تحت ػٌَاى ػاػت الاهت اخثاسی ّشؿشوت وٌٌذُ اص ّش وـ 24یه خاًَادُ طاپٌی) دٍسُ 

تشًاهِ دسػی توام دٍسُ ّای آهَصؿی تَدُ ٍ دس كَست ػذم اًدام آى، تِ ؿشوت وٌٌذُ گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ اػغا ًخَاّذ ًـذ( ًحَُ 

اى، فیلن ّاٍ تشًاهِ ّائی وِ تَػظ ػپشی وشدى اٍلات فشاغت ٍ سٍصّای تؼغیل، تؼذاد ٍ عَل صهاى استثاط ؿشوت وٌٌذگاى تا خاًَادّای آً

یا اعاق ّای ّتل)دس ػفشّای خاسج اص  Tokyo International Center (TIC)ؿشوت وٌٌذگاى دس صهاى حضَس دس اتاق ّایـاى دس 

 تَویَ( هـاّذُ هی وٌٌذ، ٍضؼیت ًظافت ٍ هشتة تَدى اعالْای ّشفشد دس ّش ؿثاًِ سٍص ٍ ......هی تاؿذ .

تٌذی ایي اعالػات دس همایؼِ تا هثالغی وِ دٍلت طاپي تٌا تِ الضام تاًه خْاًی ّضیٌِ هی ًوایذ، تؼیاس التلادی ٍ تِ كشفِ ػاصهاًذّی ٍ دػتِ 

 اػت.

هاُ سا تشای  9سٍص تا  15دٍسُ آهَصؿی دس صهیٌِ ّای هختلف فٌی، اختواػی، پضؿىی ٍ .... دس دٍسُ ّای  176خایىا  1996دس ػال 

خایىا تا تَخِ تِ اسصیاتی وِ اص ًحَُ ػٌَاى اص دٍسُ ّا دس حَصُ ّای هختلف تا ساُ آّي تَد . 12هی ًوَد .وـَسّای هختلف تشگضاس 

تشخَسد وـَسّا تا دٍسُ ّای پیـٌْادی ٍ ّوچٌیي لاتلیت ٍ تَاًوٌذی افشاد هؼشفی ؿذُ تِ ایي دٍسُ ّا تِ ػول هی آٍسد، دس خلَف اداهِ 

 هَصؿی تلوین گیشی هی ًوایذ .ّوىاسی ٍ پزیشؽ داٍعلة دس آى دٍسُ آ

دس هتأػفاًِ تِ ػثة فشآیٌذ عَالًی ٍ صهاًثش غیش هٌغمی اػالم دٍسُ ّای آهَصؿی تِ ػاصهاًْا ٍ ؿشوت ّای ریشتظ، اوثش لشیة تِ اتفاق آًْا 

ٍ تحَیل آى تِ ػفاست طاپي گزؿتِ  Country Reportایشاى اص صهاى هداص تشای هؼشفی افشاد ٍاخذ ؿشایظ تِ ػفاست طاپي یا تىویل فشم 

 پیَػت اػت( -1996هغاتك ػال  –ٍ ػوال اهتیاص هؼشفی افشاد اصتیي هی سٍد . )فلَچاست ػشضِ دٍسُ ٍ اًتخاب ٍ اػضام افشاد دسایشاى 



سا وؼة ًٌوایٌذ،  100اص  75آهَصؿی آصهَى وتثی گشفتِ هی ؿَد ٍ افشادی وِ حذ ًلاب تیي ٍ پایاى دٍسُ ّای ّوچٌیي تا تَخِ تِ ایٌىِ دس

دٍسُ دس حَصُ ساُ  12اص  1375دستیي دٍسُ تِ وـَسّایـاى تاص گشداًذُ هی ؿًَذ ٍ دسپایاى دٍسُ تِ آًاى گَاّیٌاهِ دادُ ًویـَد، دس ػال 

ػَت تِ ػول هی اص ایشاى د« ػیؼتن ّای ػالئن الىتشیىی دس ساُ آّي» ٍ « هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ساُ آّي تشلی» آّي فمظ تشای دٍسُ ّای 

تا  1380آهذ، تشخَسد غیش فؼال دس هؼشفی افشاد تِ دٍسُ ّای هضتَس هَخة لغغ سًٍذ دػَت تشای دٍسُ ّای ٍیظُ ساُ آّي اص ایشاى اص ػال 

 وٌَى گشدیذُ اػت .

 


