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 روستایی در هند توسعه	راهبردهاي

اي در  هاي عمده در هند مورد توجه و تأکید قرار گرفت و طرح 1975توسعه روستایی یکپارچه، از سال 

هاي عمده اقتصادي ـ  ها، تقویت زیرساخت هدف از اجراي این طرح. اجرا گذاشته شداین راستا به مرحله 

ف بلندمدت زیر را اهدااین برنامه ها . اجتماعی در نواحی روستایی و کاهش فقر و محرومیت در این کشور بود

  :کردند دنبال می

  هاي وابسته به آن وري در بخش کشاورزي و بخش افزایش تولید و بهره .1

  سطح درآمد روستاییان افزایش .2

  هاي روستانشینان ها و توانمندي ارتقاي سطح مهارت .3

  هاي عمرانی و توسعه روستایی تخصیص اعتبار الزم براي اجراي برنامه .4

  هاي شغلی جدید ایجاد فرصت .5

  تأمین حداقل نیازهاي معیشتی روستاییان .6

 برداري بهینه از منابع محلی  بهره .7

  

برنامه توسعه نواحی در معرض خشکسالی و برنامه توسعه نواحی بیابانی، سه  برنامه توسعه روستایی یکپارچه،

اي بودند که در این راستا به اجرا درآمده و دستاوردهاي چشمگیري براي این کشور به ارمغان  طرح عمده

  . آوردند
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  امریکاروستایی در  توسعه راهبردهاي

 37این کشور در میان . جهان پیشتاز استهاي کارآفرینی در  آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیت

اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح  بررسی شده 2002کشوري که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 

سطح فعالیت کارآفرینی در  1998نسبت به سال  2002در سال . فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است

هاي موجود در  اندرکاران توسعه اقتصادي در رویارویی با چالش دست. تدرصد افزایش داشته اس 50آمریکا 

 :اند روستاهاي این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده

 هاي غیرکشاورزي توجه به بخش .1

 هاي جدید کید بر جذب و توسعه فناوريأت .2

 آموزش و تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمد .3

 وکارهاي موجود ظ و توسعه کسبحف .4

 کارهاي جدید و کسبایجاد  .5

  



ي توسعه روستاییراهبردها  

 

 4 صفحه 

 

 

 روستایی در چین توسعه راهبردهاي

 80. میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است 4/9چین کشوري پهناور با وسعت 

باید حدود   چین. ندا دهند که عمدتاً به شغل کشاورزي مشغول درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می

درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار  7را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها درصد جمعیت جهان  20

انقالب کشاورزي . اقتصاد چین تا حد زیادي متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزي است. دارد

هاي  و سیاست ناپذیري را بر اقتصاد چین وارد کرد سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران 30چین در طی 

  .نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادي و فقر روستاییان را به همراه آورد

 پس ها در این سال. حساب آورد چین به تاریخ در عطفی نقطه توان رامی 1979 و 1978  هاي سال

هاي اشتباه خود در توسعه سیاسی و  مقامات کشور متوجه سیاست کشاورزي، ازانقالب سال 30 ازگذشت

ها و  طرح. آورند ها به اجرا در اقتصادي چین شدند و اقدامات اصالحی جدیدي را جهت رفع مشکالت و چالش

 :هاي عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از برنامه

 »خانوادگی مزارع« به »اشتراکی مزارع«تبدیل  .1

 هاي زراعی دازه زمینافزایش ان .2

   برداري بهینه از منابع کشاورزي بهره .3

 ایجاد توازن در عرضه و تقاضاي غالت .4

 کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان .5

                                                        هاي جدید تولید کارگیري فناوري به .6

 کشاورزياجراي طرح تجدید ساختار استراتژیک  .7
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 روستایی در اتریش توسعهراهبردهاي 

سیاست توسعه روستایی در اتریش تحت مسئولیت وزارت فدرال کشاورزي، جنگلداري، محیط زیست و 

این سیاست در طرح استراتژي ملی اتریش براي توسعه روستایی و برنامه توسعه روستایی . مدیریت آب است

هدف این سیاست ارائه جنگلداري و کشاورزي رقابتی، . تعریف شده استواحد که کل کشور را پوشش می دهد 

  .چندمنظوره و پایدار در مناطق روستایی در حال رشد است

   :هاي توسعه روستایی خالصه اهداف سیاست .1

این اقدامات اساساً در جهت کاهش هزینه ها و (بهبود رقابت پذیري کشاورزي و جنگلداري  .2

 ورزي است؛بازسازي و نوسازي بخش کشا

کشاورزي، با توجه به سهم . فرهنگیاندارهاي  چشماستفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ  .3

توجهی که در کشاورزي ارگانیک، و جنگلداري دارد نقش برجسته اي در مدیریت مؤثر  قابل

 ؛کند ایفا میمنابع طبیعی 

اقتصادي و رفاه جوامع حفظ و توسعه مناطق روستایی پرجاذبه و مهم از طریق بهبود شرایط  .4

 .روستایی
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  روستایی در ترکیه توسعه راهبردهاي

تعداد  .دارند )سیستم هاي آب و فاضالب(کم توسعه یافته  یمناطق روستایی ترکیه زیرساخت های

است، درآمد بیشتر مزارع از محصوالت کشاورزي  66. 4: % خانوارهاي روستایی که به کشاورزي اشتغال دارند

است، درآمد کم و فقدان منابع درآمدي جایگزین مشاهده می شود، مهاجرت از روستاها قابل توجه است، 

براي گردشگري روستایی، نقش  میراث فرهنگی و طبیعی غنی، بخش صنایع دستی ارزشمند، پتانسیل عالی

  .چندمنظوره نواحی روستایی وجود دارد

  :ها استراتژي منتخب در ارتباط با این ویژگی

- MIPD (2007(در راستاي سند برنامه ریزي شناساگر چندساله ) IPARD(طرح ایپارد  .1

و همچنین بسته بزرگ و اسناد راهبردي دیگر درباره روند پیش از الحاق ترکیه به  2009

  :از این قرارندمهم آن اهداف سیاسی . حادیه اروپا قرار داردتا

از طریق سرمایه گذاري هاي هدف ) و همینطور روند آن(کمک به نوسازي بخش کشاورزي  .2

همزمان با افزایش پیشرفت امنیت غذایی، دامپزشکی، زیست محیطی مربوط به اتحادیه 

 گ مشخص شده است،اروپا یا دیگر استانداردها آنگونه که در بسته بزر

 .کمک به توسعه پایدار مناطق روستایی .3
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. است» توسعه اقتصاد روستایی«یکی از محورهاي اصلی در اهداف کلی برنامه ایپارد در کشور ترکیه 

اولویت هاي اصلی در این رابطه کمک به توسعه اقتصاد روستایی است که بر حسب فعالیت هاي درون مزرعی و 

دارد تا از شکل گیري شرکت هاي سرمایه گذاري خرد به منظور ایجاد مشاغل جدید و برون مزرعی تنوع 

  .همچنین حفظ مشاغل موجود در مناطق روستایی حمایت کند

  :تحت این محور این اقدامات باید انجام گیرد

 تنوع بخشی و توسعه فعالیت هاي اقتصادي روستایی؛ .1

  :می شوددراین رابطه از فعالیت هاي زیر حمایت که  .2

زنبورداري و تولید عسل، پرورش (تنوع بخشی و توسعه فعالیت هاي درون مزرعی  .3

 )گیاهان دارویی و معطر و زینتی

 توسعه شرکت هاي سرمایه گذاري خرد و محصوالت محلی .4

 گردشگري روستایی .5

  آبزي پروري .6


