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 الممخص
تمكين الريف اقتصاديا  تعد التنمية الريفية المستديمة جزءا ال يتجزء من التنمية المستديمة وان   

الخطط  أهداف أولوياتمن  أولويةمعه التنمية المكانية  لتصبح  ال بد منه تياواجتماعيا ومؤسسا
والمتوازنة لكل فئات المجتمع وبالتالي تحقيق التنمية الشاممة والبرامج والمبادرات الدولية والوطنية 

سكان العالم ويساهم القطاع الزراعي الذي هو  إجمالي% من 74حيث يشكل سكان الريف حوالي ،
.الناتج المحمي  إجمالي% من 06 نحو جوهر النشاط االقتصادي لسكان الريف  

% 23 حوحيث يشكل المجتمع الريفي ن ويعد القطاع الريفي من القطاعات المهمة في العراق    
 األوليةاالعتماد عميه في تأمين الغذاء وتوفير المواد  مكنوهو القطاع الذي ي من حجم السكان

فضال  األخضرلمصناعات المحمية وتوفير فرص العمل الخضراء وبالتالي يساهم في تحقيق النمو 
في  فضةمنخ والتي تكون مساهمة اإلجماليمحمي عن مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج ال

 إيراداتهط في ما يتميز به االقتصاد العراقي من ريعية واالعتماد عمى قطاع النففضال عن العراق 
والتصدي   المجتمع الريفي اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا ، لذلك ال بد من تنمية وتطوير العامة

 نمية الريفية المستديمةمن خالل تبني برامج واستراتيجيات التالمشكالت التي يعاني منها الريف  إلى
لالقتصاد العراقي والحد من  التنمية من اجل تعزيز صفة التنوع أقطابوجعل قطاع الزراعة قطب من 

توفير من خالل  المجتمع الريفيرفع مستوى معيشة و  خفض معدالت الفقر الريفي فضال عنه تريعي
  واإلنصافلتالي تحقيق العدالة ص الفجوة بين الحضر والريف وباوتقمي واألساسيةالخدمات العامة 
ومشاركة المجتمع الريفي في وضع وتنفيذ وتقييم  اإلداريةتطبيق مبدأ الالمركزية باالعتماد عمى 
لكل فئات  متوازنةالي تحقيق تنمية شاممة توبال اعرف بتحديد مشكالتهم ألنهمالخطط والبرامج 

وتحقيق الرفاهية لممجتمع ككل . المجتمع  
تحقيق التنمية  تواجهلذلك جاءت فرضية الدراسة " عمى الرغم من قوة المشاكل والتحديات التي   

صياغة برنامج وطني لتحقيق التنمية الريفية المستديمة ذات  إن إالالريفية المستديمة في العراق ، 
نه ان يعزز وخيارات تدخل كجزء ال يتجزأ في منظومة التفاعالت التنموية لالقتصاد من شا أهداف

والالمركزية ويدعم مسار التنمية المحمية المستديمة في العراق . واإلنصافالنمو المستدام    
النظري لمتنمية الريفية المستديمة  اإلطار،  األولثالثة فصول تناول الفصل  إلىتم تقسيم الدراسة 

" والذي تضمن معنى تحت عنوان ، " التنمية الريفية المستديمة .. مرجعيات المفهوم والمضمون
الفصل الثاني فقد تناول  أماالتنمية الريفية المستديمة . وأهمية ألمفاهيميومضمون الريف والتطور 

 3662بعد عام  عوامل الدفع والكبحاقي تحت عنوان "الريف العراقي .. خصوصية الدور و الريف العر 



نة الريف العراقي في الخطط ، ومكا كمبحث اول ، والذي شمل  بدايات استقرار الريف العراقي
.في .. مشكالت وتحديات كمبحث ثالث  3662والريف العراقي بعد عام   كمبحث ثاني  والسياسات

حين تناول الفصل الثالث  برنامج وطني مقترح لمتنمية الريفية المستديمة في العراق  ويضم هذا 
 األخذدول في تنمية ريفها مع  وخيارات التدخل مأخوذة من تجارب وأهدافالبرنامج رؤية ورسالة 

 بنظر االعتبار خصوصية الريف العراقي اقتصاديا واجتماعيا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


