 .2الصحة  :يداس كل مجتمع من المجتقمقعقات

 .4الخدمات البيطرية  :ان العناية بالثروة الحيوانية وتقدقديق

من خالل المستوى الصحي لكلا المجتمع حيق

الخدمات البيطرية سوف تساه مساهمة فعالة في تنقمقيقة

يتأثر المستوى الصحي للسكان بعوامل وراثقيقة

الريف فالمزارع من سكان المناطق الريفية يولقي اهقمقيقة

وأخرى بيئية اضافة الى تأثير الغقكا

والقكقسقا

لحيواناته ألنها تشكل مصدر الرزق له ولعائلتقه لقكلقا

قا

وطرق الوةاية والعالج كما يتأثر بقمقدى تقوفقر

االهتمام بتوفير الخدمات البيطرية وهكا يساه في تقنقمقيقة

الخدمات الصحية العامة كمياه الشقرب القنقدقيقة

الثروة الحيوانية والتي تساه في الدخل الفردي لقلقسقكقان

وشبكة المجاري وخدمات النظافة العامقة كقمقا

وهكا ينعكس تأثيره على الصحة الحيوانية والكي بدوره يؤثر

اتخك معدالت الوفيات كقمقدقيقاس لقلقمقسقتقوى

في انتاج الحيوان من الحليب ومشتداته واللحقوم بقأنقواعقهقا

الصحي وباألخص معدالت وفيات االطفال التقي

لكلا يجب توفير المستوصفات والعيادات البيطرية في الريف

القفقئقة

 .وهناك عدة مشاكل في البلدان النامية تؤدي القى عقرةقلقة

التي تمتاز بحساسية عالية مقن االمقراض وةقد

التنمية والتي تعتمد على الزراعة كثيرا

قدا مقنقهقا القفقدقر

كانت معظ الخدمات متركزة نحقو القمقنقاطقق

والجهل واألمية واألمراض والتي تشكل نسبقة كقبقيقرة فقي

ادركت بأن القدقدرة االنقتقا قيقة

اعاةة التنمية في المجتمعات النامية لكلا يجب عقلقى هقكه

تحددها حالته الصحية وبقكلقا يقتقأثقر االنقتقاج

المجتمعات ان تشن حربا ضد القفقدقر واألمقيقة واألمقراض

والدخل بحالة مواطنيه .

وإعطا االةتصاد الريفي والتنمية اال تماعية الدر ة الدصوى

تدل اعماره عن (  )21عام باعتباره

الحضرية حي

لتحسين االوضاع وللحصول على فوائد تقعقيقدهقا لقلقمقزارع
 .3الخدمات االمنية :من ا ل تحديق تنمية ريفقيقة

وللريف .

متكاملة لمراكز االستيطان يجب االهتمام وبشكقل
كبير بتوفير الخدمات االمنية للسكان فقاححسقاس
باالستدرار واألمان يولد الددرة علقى االسقتقدقرار
النفسي وبالتالي يساعد فقي مضقاعقفقة االنقتقاج
والحد من الهجرة من الريف الى المدينة .

اعداد
قسن تطوير الهرأة والفتاة الريفية
تصهين  :سمواو احهد يعكوب
( الىشرة االرشادية االولى لعان 2102ن )

فالتنمية تسعى الى تحديق اةصى ناتج ا مالقي مقمقكقن

ولما كان المزارعون يشكلون القدقسق

وبالتالي تهدف الى اعادة بنا العالةات االنتا ية القهقادفقة

سكان الريف فأن التنمية الريفية يجب ان تشكل ز

مفهوم التنمية  :تعني الوصول بالجقمقاهقيقر القى

الى تحديق العدالة اال تماعية حي

الددرة على تحليل المواةف وموا هة المشقكقالت

ليس انخفاض مستوى الدخل ومحدودية الموارد فدط بقل

واالتجاه نحو القعقمقل القجقمقاعقي مقن خقالل
المشروعات التعاونيقة لقلقوصقول القى عقمقلقيقة

ان ما يعانقيقه القريقف

يعاني طبيعة العالةات االنتا ية ولكن ينبغي االشارة هقنقا

االعقظق

مقن
ا

رئيسيا من استراتيجية التنمية  ....وهنا ينبغقي القتقأكقيقد
على ضرورة احتضان اي برنامج للتنمية الريفية يقهقدف
الى تحسين الصحة والتعلي وتطوير شقبقكقة القطقرق
والمواصالت واحسكان والما والمجقاري والقكقهقربقا

الى ان الدخل يبدى عامال مؤثرا فقي احقداث القتقنقمقيقة

اضافة الى المشروعات الهادفة الى تحسقيقن مسقتقوى

الرئيسة  .....فالتنمية يجب ان تسقتقهقدف االنسقان ةقبقل

االنتاج الزراعي  .هكه االنشقطقة تقخقتقلقف بقاخقتقالف

المتكاملة في الريف التي ترمي الى ارتدا متوازن

الموارد  ...وهكا ما يدعونا بقالضقرورة القى تقوفقيقر كقل

متطلبات الدرى  .ان تو يه هكه االنشطة والخدمات نحو

بالمجتمع الريفي من الخدمات الصحية والتعليميقة

الخدمات اال تماعية الضرورية  ....اضافة القى القمقرافقق

فدرا الريف سقوف يقنقعقكقس عقلقى زيقادة ةقدرة

والزراعية والندل واحسكان ولتحديق تنمية ريفقيقة

الثدافية ..واالةتصادية .

االنطالق الكاتي وهي الهدف النهائي للتنمية .
مفهوم التنمية الريفية  :هو تحديق التنمية الريفقيقة

متكاملة البد من تحسين مسقتقويقات القمقعقيقشقة

المزارعين ليكونوا اكثر انتا ا بدال من زيادة االنتاج فقدقد
اشير الى ان الفدرا في الريف اكثر ةسقوة وشقراسقة

للسكان وتحديد المصادر للوصقول القى القتقوازن

اهداف التنمية  :من ابرز اهداف التنمية هو تحديق زيقادة

في بعض الدول عنها في دول اخرى وسنشير هنا القى

المرغوب .

ثابتة في انتاج ودخل الفرد وتوسيع حج العمالة االنتا يقة

بعض المتغيرات االساسية التي يجقب االهقتقمقام بقهقا

وعدالة اكبر في توزيع منافع التنمية وبالتالي خفض حجق

الحداث التنمية الريفية المتكاملة واه هكه المتغيرات :

الفدر والجهل وذلا من خالل زيادة انتا ية الفدرا وتوفير
ةدر اكبر من السلع والخدمات ...

 .2التعلي  :يعتبر التعلي في المناطق القريقفقيقة احقد
المكونات االساسية في مجال التنمية الريفقيقة ويقجقب
التركيز على التعلي االبتدائي باعتباره الشرط االساسقي
التساع ةاعدة التعلي حي

يعتبقر مقن اهق

مقراحقل

التعلي بالنسبة للمناطق الريفية ويهدف هكا التعلي الى
ازالة الجهل بتعلي االطفال مقن سقن (  )21-6عقامقا"
الدرا ة والكتابة ومبادئ الحساب والقعقلقوم والصقحقة
العامة والعلوم اال تماعية فالثدافة العامة التي يكتسبها
الفرد من يل الى يل ل تعد ةادرة عقلقى مقواكقبقة
التطور الحاصل في المجتمع .

