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REZUMAT
Mai mult de jumătate din populaţia lumii trăiesc în zone rurale şi mai mult de 70 la
sută din populaţia săracă a lumii provin din zonele rurale, unde foame, de alfabetizare şi
şcoală mică realizare sunt comune. Educaţie pentru numărul mare de persoane în aceste zone
este de o importanţă crucială pentru realizarea dezvoltării durabile. Rapidă schimbare şi
tehnologii de creştere a globalizării, de asemenea, sugerează că o mai bună educaţie şi
formare profesională, au devenit esenţiale pentru o dezvoltare durabilă şi a mijloacelor de
existenţă rurală, competitivitate. Zonele rurale în întreaga lume sunt în situaţie dificilă, în
special în agricultură conduce. Ele se confruntă stagnare economică / declin, în creştere din
cauza problemelor de resurse umane pentru a-afară de migraţie a tinerilor, aprofundarea
problemelor de mediu, creşterea concurenţei internaţionale, şi creşterea culturale şi sociale de
izolare. Diferen ţ a între zonele rurale şi urbane este accentuată în Pakistan şi România.
Educaţia este una din cele mai importante componente ale dezvoltării umane şi se
dispune de un rol de bază în rezolvarea provocărilor fundamentale. Ca o componentă cheie a
dezvoltării umane educaţie determina o influenţă în rezolvarea reglementează un număr de
sociale, economice, politice şi umane de probleme. Pentru mulţi ani, la nivel global a fost
accent pe practică şi de formare profesională de calificare agricole prevăzute în principal, la
nivelurile secundar şi terţiar. De ţări care sunt striding spre o economie a cunoaşterii - cu o
solidă educaţie de bază, infrastructurii de informaţii dinamic, eficient sistem de inovare,
solide şi economice şi instituţionale regim - se face mai bine decât altele în intens
competitiva economiei mondiale. Raţiunea de această cercetare este de a oferi o investigaţie
sistematică a resurselor umane, relaţie cu dezvoltarea socio-economică. A fost de Cercetare a
recunoscut pe indicatori de dezvoltare umană ca şi în Rapoartele Dezvoltării Umane. A fost
considerat de a studia Pakistan şi România prima şi apoi executaţi o comparaţie între ambele
ţări, care a condus la o concluzie. Aceleaşi date a fost utilizată pentru a prognoza o serie de
variabile de dezvoltare din ambele ţări. Pe baza rezultatelor a relevat indici de dezvoltare şi
de alte indicii, modele pentru dezvoltarea resurselor umane sunt de formă pentru dezvoltare
accelerată a economiei şi indicatorii sociali.
De componentă cheie a unei economii de cunoştinţe este o mai mare încredere în
capacităţile intelectuale decât intrările de pe fizice sau resurselor naturale. Progresia rapidă în

informatică a făcut pasional impact asupra economiei de piaţă globală de abordare. Acum,
este nevoie de o oră pentru o economie pe termen mai lung este de a spori capacităţile
tehnologice

de

resurse

umane.

Este posibil

numai

prin

acordarea

de

calificare

corespunzătoare şi de cunoştinţe care să le este crucială pentru economia de piaţă eficiente.
Strategia în totalitate prezintă o oportunitate pentru mediul rural oamenii din ambele ţări
pentru dezvoltarea rurală durabilă de a-şi realiza propriile lor potenţial şi de a contribui pe
deplin la mai multe ţara lor de viitor.
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