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 الواقع والفرص المتاحة :التنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير

 

 1جميلة عمر إبراهيم مدني
 

ان التنمية الريفية هي ذلك النوع من التنمية الذي يتعامل مع مشككت ا الريم مع الترزيز بشككتل ي ككا ككي  ملخص:ال

على حاجاا السكككتان يجميع جوانل الةياي اي الريمت يبعتار التنمية الزراعية جزن من التنمية الريفيةت بل هي يحد 

جوانل التي بسكككاهي اي بةقيق ا. منطقة عسكككير بعتار من المنارا الزراعية ال امة اي جنوا مرا المملتة العربية ال

السككعوةية لما بتميز بم من ميزاا مناةية بسككاعد على  ياز الزراعة اي ات زذلك ب ا بعس السككتان الذين يعيشككون اي 

التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسكككيرم يماهي الفر   بتمثل مشكككتلة الاةي ايما هو يا عيالمنارا الريفية ب ا. 

ز( الذي يرلقتم 2025-1018التي يمتن ان بجدها منطقة عسكككير  كككمن برنامم التنمية الريفية الزراعية المسكككتدامة  

ات يزاري الايئة يالمياه يالزراعةم ي دف الاةي الى ةرا ككة ي ككع التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسككير يبةليل 

ثي ا تنتاج الفر  المتاحة ل  تفاةي من برنامم التنمية الريفية المستدامة لوزاري الزراعةت يبةديد اهي الارامم التي 

يتنا ل بطايق ا مع منطقة عسير يذاا اائدي زايري للتنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير. يلتةقيا اهداف الاةي بي 

بوصل الاةي الى  يبةليل يا ع التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسير. ا تخداز المن م الوصفي التةليلي لوصم

هناك ار  اي مجاالا متنوعة من برنامم التنمية الزراعية الريفيةت يمتن للسككككككتان الريفيين اي منطقة عسككككككير 

 اال تفاةي من ا يعارها يتي بةقيا التنمية المستدامة ل ي.
 منطقة عسير -الزراعية التنمية   -الريفية التنمية  الكلمات المفتاحية:

 

Agricultural Rural Development in Asir Region: Reality and Opportunities 

 

Gamila Omer Ibrahim Medani 

 

Abstract: Rural development is the kind of development that deals with the problems 

of rural areas with a primary focus on the needs of the population and all aspects of rural 

life. Agricultural development is part of rural development and is one of the aspects that 

contribute to its achievement. Asir region is considered one of the important agricultural 

areas in the southwest of Saudi Arabia because of its climatic features that help to 

establish agriculture, as well as some people living in rural areas. The research problem 

is what is the reality of rural agricultural development in the Asir region? What 

opportunities can be found in the Asir region within the Sustainable Rural Agricultural 

Development Program (1018-2025) launched by the Ministry of Environment, Water and 

Agriculture? The research aims to study and analyze the situation of rural agricultural 

development in the Asir region, and then to explore the opportunities available to benefit 

from the sustainable rural development program of the Ministry of Agriculture, and 

identify the most important programs that are suitable for the application of the Asir 

region and which is of great benefit to rural agricultural development in Asir region. To 

achieve the objectives of the research, a descriptive analytical approach was used to 

describe and analyze the reality of rural agricultural development in the Asir region. The 

research found opportunities in various areas of the rural agricultural development 

program, which rural people in the Asir region could benefit from and through which 

sustainable development could be achieved 
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 Keywords: Rural Development - Agricultural Development - Asir Region. 
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 مقدمة:

بغييراا جوهرية اي التتوين اال تصككككككاةي ياالجتماعي للمجتمع الريفيت  إحداثالتنمية الريفية هي 

يم امم الوظيفيةت يبةسككين مسككتوم المعيشككة لواراة يالجماعاا الموجوةي اي بلك المنارا الريفية. 

التنمية الريفية بتعامل مع مشككت ا الريم مع الترزيز بشككتل ي ككا ككي على حاجاا السككتان يجميع 

نل الةياي اي الر يةت بل هي يحد الجوانل جوا يمت يبعتار التنمية الزراعية جزن من التنمية الريف

التي بسككككككاهي اي بةقيق ا. التنمية الزراعية هي يحد مةاير التنمية اال تصككككككاةيةت يهي بعني الزياةي 

الةقيقيككة يالمخططككة اي اإلنتككاج الزراعي من ة ا التككدابير التي بتخككذهككا الككديلككة إليجككاة ال ريف 

 لتةقيا المتطلااا الزراعية يبواير اإلمتانياا الزراعية ال زمة.الم ئمة 

 

 مشكلة البحث: 

 بتمثل مشتلة الاةي اي االبي:

 هو يا ع التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسيرم ما /1

ماهي الفر  التي يمتن ان بجدها منطقة عسككككككير  ككككككمن برنامم التنمية الزراعية المسككككككتدامة  /2

 ذي يرلقتم يزاري الايئة يالمياه يالزراعةمز( ال2018-2025 

 

 أهمية البحث:

من الغذائي الذي بعاة م مة اي التنمية الريفية ياألينم بنايا مو ككككككوع ذي يبأبي يهمية الاةي من 

يتةقا عار التنمية الزراعيةت حيي يارز الاةي يا ع التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسككككككيرت 

متانياا المتواري يالفر  المتاحة بمنطقة عسيرت يمدي يبسليط الضون على اإلمتانياب ات إيإبراز 

  ككككككتفاةي المنطقة من برنامم التنمية الريفية الزراعية الذي ارلقتم يزاري الايئة يالمياه يالزراعةإ

ز(ت حيي بسككككككاعد نتائم الاةي المخططين ياإلةاريين اي ابخاذ القراراا السككككككليمة 2018-2025 

 هداف الارنامم المختلفة اي بةقيا التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسير.ين م ل  تفاةي

 

 اهداف البحث:

 ي دف الاةي الى بةقيا األهداف االبية:

 ةرا ة ي ع التنمية الريفية الزراعية اي منطقة عسير يبةليل ا. /1

-2018ة المسككككككتدامة  ا ككككككتنتاج الفر  المتاحة ل  ككككككتفاةي من برنامم التنمية الريفية الزراعي /2

 ز(.2025

هي  طاعاا برنامم التنمية الريفية المسككككككتدامة التي يتنا ككككككل بطايق ا مع الميز النسككككككاية يبةديد  /3

 لمنطقة عسير يبساهي اي بةقيا التنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير.

 

 منهجية البحث:

 لتةقيا اهداف الدرا ة بي ا تخداز المن م الوصفي التةليلي.

 

 جغرافية منطقة عسير:

 :الموقع والحدود

 57ت20 -23ت17بين ةطى عرض  بقع منطقة عسكككير اي ي كككط الجزن الجنوبي الغربي من المملتة

شر اً. يبةدها ةمس منارا اةارية هي منطقة الرياض  44.30ي 41.19ةرجة شماالً. يةطى روا 

 زت1984  الشككككككريمت يمنطقككة متككة المترمككة يمنطقككة الاككاحككة يمنطقككة نجران يمنطقككة جككازان

بمتد منطقة عسكككير من حدية الدرا يالشكككقيا يبيق  منطقة جازان( اي الجنوا الغربي  (.277 

إلى حدية اليمن اي الجنوا الشككككككر ي ينجران اي الشككككككرو. يمن حدية ياةي الديا ككككككر  منطقة 
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منطقة إلى رينة يالقنفذي ي ككككككاحل الاةر األحمر  منطقة متة المترمة( إلى   الشككككككمااالرياض( اي 

 (.1الااحة( اي الغرا.  ةريطة ر ي 

 مو ع منطقة عسير بالنساة للمملتة العربية السعوةية: (1ةريطة ر ي  

 
 ز2019المصدر/ مصلةة المساحة 

 

 :المساحة

لن از المنارا الذي صكككككدر اي العاز  (، وتبعازيلومتر مربع يلم 81بالغ مسكككككاحة منطقة عسكككككير   

 –النما   –مةايل  -بيشة -هي: ةميس مشيط مةاا ة 11هـكككككك اقن منطقة عسير بتتون من 1412

بثليي( باإل كككااة الى  –رجاا يلمع  –المجارةي– كككراه عايده  –بلقرن  -ظ ران الجنوا –يحد رايدي

 مدينة اب ا مقر اماري المنطقة يعاصمة منطقة عسير االةارية.

 التضاريس:

  بنقسي التضاريس اي ا إلى  سمين:و ،يالمتنوعةبتميز منطقة عسير بطايعت ا الجغرااية الوعري  

التي بقع بين جااا السكككككراه الشكككككاهقة ي كككككاحل الاةر األحمر يبوجد ب ا بعس  منطقة تهامة: :أولا 

  الجااا التي يطلا علي ا جااا ب امة يهي جااا مير مربفعة يفصل بين ا عدة من األيةية.
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اليمن جنوبا يبنةدر هذه الجااا بشككككدي نةو ب امة  إلى: المربفعة يالممتدي منطقه جبال السرررررا ثانياً: 

ام بخط بقسككيي المياه بين األيةية التي بنةدر إلي ب امة ياأليةية التي بنةدر إلى الربع مما يجعل ا يشكك

 (2 ةريطة ر ي  الخالي

 التضاريس اي منطقة عسير: (2ةريطة ر ي  

 
 ز2012المصدر / مصلةة المساحة العسترية 

 

 المناخ:

ريسكك ا بين جااا السككراي بتميز منطقة عسككير بمناة ا المعتدا رواا العاز يذلك نسككاة النقسككاز بضككا

افي اصككل الصككيم يعتدا مناة ا يبتلاد السككمان بالغيوز يينزا المطر با ككتمرار اي  ب امةتيمنطقم 

ةرجة مئوية بينما بتون يجوان  25إلى  20المنارا الجالية من ا يبترايح ةرجاا الةراري ما بين 

اري اي المربفعاا يبعتدا اي ياي اصككل الشككتان بنخفس ةرجاا الةر ب امة السككاحلية  ليلة المطر.

ب امة. يب طل األمطار اي عسكككير رواا العاز يبزةاة اي اصكككل الصكككيم يبخاصكككة اي المربفعاا 

يشكككتان بةدث ظاهري صكككعوة الضكككااا من ييةية ب امة يبجمعم اي يعالي الجااا. حيي يمو  من ات

   (.284   ت1984ت الجو يبتعذر الرؤية حتى على بعد يمتار  ليلة  الشريم

يتسككككي المناال باالعتداا يالثااا بعيداً عن التقلااا المو ككككمية ياليوميةت  سررررلسررررلة جبال الحجا : -1

ةرجة مئوية يب طل األمطار على مدار السككنةت  20إلى  18يمتو ككط السككنوي لدرجاا الةراري من 

ي اي بعس مل 500مليت يبلغ  200ياي اصكككلي الربيع يالصكككيم يزيد معدا  كككقور ا السكككنوي إلى 

المربفعاا يالمنةدراا الغربيةت ياي اصل الشتان بتون الةراري منخفضة جدا لدرجة نزيا الثلوج 

نارات ي د بنخفس  ما  يميرها من الم ثل يب ا يالسككككككوةي يالن ية م عال نارا ال ااا يالم على الج

 ةرجاا بةت الصككككككفر ت يبربفع الرروبة 10ةرجاا بةت الصككككككفر يي ا ل إلى من 5الةراري إلى 

 النساية ة ا يش ر ةيسمارت يينايرت يااراير.
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بتفايا ةرجة الةراري ل ربفاع يي الاعد يالقرا من  كككلسكككلة جااا الةجازت  الهضررربة الشررررقية: -2

ةرجة مئويةت يما األمطار صككيفية مالااً  24إلى  20ييترايح المتو ككط السككنوي لدرجة الةراري من 

 لي.م 350إلى  120ييترايح متو ط ا السنوي من 

يتميز المناال اي ا بشككدي ةرجة الةراري صككيفاً يالميل إلى االعتداا نسككاياً اي  :سررهول إقليم تهامة -3

إلى  28الشتانت يبقل ةرجة الةراري اي المنةدراا الغربيةت يالمتو ط السنوي لدرجة الةراري من 

 معدالا يبربفع مليت 300ةرجة مئويةت يما األمطار ات طل اي مو ككككككي الصككككككيم بمتو ككككككط  36

 .السنة يي اا بعس اي الرملية للعواصم بتعرض زما الساحلت على لمو ع ا النساية الرروبة

  عسير منطقة في السكان

مةتلة % من  كككتان المملتةت 12نسكككمةت يي ما يقارا 2.211.875يالغ عدة  كككتان منطقة عسكككير  

% من  ككككككتان 62حيي يعيق بذلك المرزز الرابع من بين منارا المملتة من حيي عدة السككككككتان. 

يتوزعون اي مةاا اا منطقة  % من ي اي القرمت38منطقم عسككككككير اي مدن المنطقةت بينما يعيق 

 (3عسير يمراززها اإلةارية ةريطة ر ي  

يي حظ ين ما يقارا من نصم  تان منطقة عسير يترززين اي منطقة يب ا الةضرية التي بشمل 

الستان يعملون اي نشاراا ا تصاةية مختلفة بشتل حراة  يب ا يةميس مشيط ياحد رايدي. يهؤالن

 الزراعة القطاع األهي ل يت ييشتلون  وي عمل يعتمد علي ا القطاع الزراعي.

سي القرم  7760بجمعاً ا ا ياًت يبضي  915مدينة(ت ي20اي منطقة عسير يوجد  بجمعاً  ريياً. يبت

شخصت  500سير عدة  تان ا ا ل من اي منطقة عسير بصغر حجم ات يمع ي القرم اي منطقة ع

% من اجمالي التجمعاا السكككتانية اي المنطقةت مما يؤثر على 94حيي يشكككتل هذا النوع من القرم 

 زفاني بوزيع الخدماا األ ا ية للستان.

 : (3ةريطة ر ي  

 المحافظات والمراكز اإلدارية بمنطقة عسير                           

 
 ز2019الااحثة اعتماةا على ةريطة الشؤن الالدية يالقريية بمنطقة عسير المصدر/ من اعداة 
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 مفهوم التنمية الريفية: 

التنمية الريفية بشككير الى عملية بةسككين نوعية الةياي يالرااهية اال تصككاةية للنان الذين يعيشككون اي 

 .(http://ar.wikipedia.org  منارا معزيلة نساياً ي ليلة الستان

نامية لتنمية   ييعد مصككككككطلم التنمية الريفية من المفاهيي التنموية ال امة الذي بةتاج اليم الديا ال

المجتمعاا الريفية ييصكككم الوا ع السكككتاني يالمعيشكككي ياال تصكككاةي لسكككتان الريمت ةاصكككة ان 

ية بعزيز  ية الريف عة مع بعس المجاالا األةرم. يبتطلل التنم ا تصكككككككاة الريم يقوز على الزرا

يبسكككاعد التنمية الريفية اي بنسكككيا  الهتماز بالتنمية بشكككتل عاز لتةسكككين حياي السكككتان اي األرياف.ا

يبوحيد ج وة االاراة يال يئاا الةتومية لتةسكككككين ال ريف اال تصكككككاةية ياالجتماعية يالثقااية اي 

يالتطور ياشااع المجتمعاا الريفية يجعل ا جزًن متتام ً اي الديلة يبس ي بفاعلية اي بةقيا التقدز 

الةاجاا األ ا ية ياالجتماعية ألاراة المجتمعت لذا اقن ما ب دف الية التنمية هو العمل على بطوير 

 دراا الستان لمساعدب ي على القياز بأةيارهي االجتماعية ياإلنتاجيةت حيي ان العنصر الاشري هو 

 المستفيد األيا من العملية التنموية. 

من بيئة ل ا ةصكككائصككك ا االجتماعية ياال تصكككاةية الخاصكككةت اأن ذلك يجعل  ين را لما يمثلم الريم

التخطيط مرباطاً بستان الريم يبأنشطت ي يع  ت ي با تخداماا األرض يالقوم العاملة يالعمران 

الريفي يصكككككوال الى التنمية االجتماعية. يهي ةطة لراع مسكككككتوم الةياي اال تصكككككاةية ياالجتماعية 

 لستان الريم.

 

 :أهداف التنمية الريفيّة

اال كككككتفاةي من زااة األرا كككككيل الصكككككالةة للزراعةت يالتي بسكككككاهي  اي بواير العديد من الموارة  /1

 الطايعيلة التي بقدز  الدعي للتنمية الريفيلة. 

 الاةي  عن ياضل الو ائل التي بساعد  على بةسين الةياي اي الريم. /2

 اي المنارا الريفيلةت يراع مستوم معيشت ي.بواير الةاجاا األ ا يلة للستان  /3

المسكككاهمة  اي بواير الدعي اال تصكككاةي للريمت يالذي يسكككاعد  على التقليل من انتشكككار الفقر بين  /4

 الستان. 

ة اي المنارا الريفيلةت يالتي بسككاهي  اي القضككان على /5 العمل  على بواير المؤ ككسككاا التعليميلة العامل

 .األميلة

 

 ية الزراعية: مفهوم التنم

 عملية إةاري معدالا النموت حيي  بتعدة التعاريم الخاصكككككككة بالتنمية الزراعيةت اع رات على ان ا

ويل اي المنارا الريفيةت اما من طب دف الى زياةي متو ككككككط الدةل الفرةي الةقيقي على المدم ال

عة عن رريا  لة للزرا قاب ةة اي ال عة األرض الزراعية المسككككككتصككككككل ياز الج اا ة ا زياةي ر   

ومية بالتنمية الزراعية االاقية من ة ا بزييدها بالانى األ كككا كككية ال زمة ل  كككتثمار اي ات اي تالة

من ة ا التنمية الزراعية ب دف اال ككككككتغ ا األمثل لورا ككككككي الزراعية يالمةاا ة على التربة 

 (.12  زت2012  مةمدت يبرشيد ا تغ ا المياه يزياةي اإلنتاجية

اي بقريرها بعريم التنمية  1987اللجنة الديلية للايئة يالتنمية باألمي المتةدي اي عاز  يصكككككككدرا 

الزراعية بان ا  اإلةاري الناجةة لموارة الزراعة للواان باالحتياجاا المتغيري لإلنسكككان مع المةاا ة 

نة الموارة الطايعية.(. االتنمية الزراعية هي عااري عن م يا ئة اي صكككككك جموعة من على نوعية الاي

السكككككيا كككككياا ياإلجراناا التي بقدز لتغيير هيتل القطاع الزراعي بما يؤةي الى بةقيا اال كككككتخداز 

لدةل  تاج الزراعي ب دف راع معدا الزياةي اي ا األمثل للموارة الزراعيةت يبةقيا زياةي اي اإلن

ى  وم الطايعة ز(. زما عرات ا الجمعية الفرنسكككككية بان ا السكككككيطري عل 2010 يبو النصكككككرت  القومي

 يالتةتي اي ا إلنتاج المزريعاا يالةيواناا ال زمة إلشااع الةاجاا الاشرية المختلفة.
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التنمية الزراعية بسككككعى اي المقاز األيا الى بةقيا االزتفان الذابيت بتواير مذان االنسككككانت يالمواة 

انعداز التوازن بين السككتان  الخاز الزراعية لعملية التصككنيعت يي ان ا احدم السككال الرئيسككية لمواج ة

 يالموارة.

 

 اهداف التنمية الزراعية:

 ب دف التنمية الزراعية الى بةقيا االبي:

زياةي اجمالي النابم الزراعي بصككككككوري عامة ياقا لطايعة الطلل على المةاصككككككيل الزراعية  /1

اي الر عة  المختلفةت يمتطلااا التجاري الخارجية للمةاصكككككيل الزراعية  كككككوان من ة ا التو كككككع

 الزراعيةت اي زياةي اإلنتاج يبطويره.

اباحة الفرصكككة للوصكككوا الى التشكككغيل التامل للعمل الزراعيت يا كككتصككك ح األرا كككي يإ امة  /2

 مشاريع الري يالتو ع اي زراعة المةاصيل المختلفة.

زياةي مسكككككتوم ةةل العاملين اي القطاع الزراعي من ة ا التو كككككع اي زراعة المشكككككريعاا  /3

 الزراعية يبةسين إنتاجية المةاصيل ب ا.

العمل على زياةي إنتاجية الموارة اال تصكككككاةية الزراعيةت يزياةي زفاني العمل بالقطاع الزراعيت  /4

 ييتي ذلك من ة ا التدريل الم ني يمتابعة األ اليل العلمية اي العملياا الزراعية.

ان المشاريع المقترحة اي برامم التنمية ذاا  يبةقيا هذه األهداف يتطلل العديد من الشرير يهم ا

مواصككككفاا ا تصككككاةيةت يبقييم ا ياا معايير بقويي المشككككاريع الزراعية يبواير المتطلااا التتميلية 

 زالمواص ا يالطرو يالموانئ.

 

 واقع التنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير:

مار عة بمختلم ين ية الزراعية على حراة الزرا مد التنم ثل حراة بعت  ا يبوزيع ا الجغراايت يبم

الزراعة مصدر الغذان الرئيسي ةاصة بالنساة للستان الريفين. حيي بتطلل التنمية الزراعية إةاري 

ااعلة لقاعدي الموارة الطايعية بقصككككككد حمايت ا يصككككككيانت ات يبوجيم التتنولوجيا يالتقنياا الزراعية 

ذائي الذي ب دف التنمية الزراعية لتةقيقم  مدني لزياةي اإلنتاج الزراعيت يهو مصكككككككدر االمن الغ

 (.19  زت2019 يالقا يت

بعد منطقة عسكككير منطقة زراعية منا كككاة لزراعة ينواع مختلفة من الفوازم يالةمضكككياا يالةاوا 

التي بتنا ل مع اجوائ ا الاارةي شتاًن يالمعتدلة صيفاً. يبالغ مساحة األرا ي المزريعة ب ا حوالي 

% من اجمالي مسككككككاحة األرا ككككككي الزراعية اي المملتةت يبالغ 0.8هتتار يي ما يعاةا  16.238

من مسككككاحة  2.4هتتارت بمثل  748.643جملة األرا ككككي الصككككالةة للزراعة بمنطقة عسككككير نةو 

 االرا ي الصالةة للزراعة اي المملتة.

النطا اا الجاليةت اي  يبتوزع األرا ي الزراعية اي منطقة عسير اي االيةية الصغيري التي بتخلل 

المدرجاا الممتدي اوو السككفوح الجاليةت يبتسككي النطا اا المزريعة بضككالة مسككاحت ا بشككتل يا ككم 

ياا يايري من االمطار اي مع ي السككككككنواا.  الزيزةت (.. 232  ت2012بالرمي من بمتع ا بتم

توار ميككاه االمطككار يككة اي جنوا المملتككة اهي االيةيككة الزراعيككة اي المملتككة نسككككككاككة ليةيبعتار اال

المو كككمية اي المنارا التي بنتشكككر ب ا. زما بعد االيةية الجنوبية اي المملتة ازثر يهمية من االيةية 

شمالية يذلك من الناحية الزراعيةت لتواار عنصري المياه ياالحواا المناةية األنسل للزراعة اي  ال

 (. 293  ت2011 صديات الجنوا

 539.204بالغ مسكككاحت ا  حيازيت69.465اعية العاملة بمنطقة عسكككير حيي يالغ عدة الةيازاا الزر

(ت من ا 1 شتل ر ي  % من جملة عدة الةيازاا الزراعية العاملة اي المملتة24.4ةينيت بمثل نساة 

حيازي مير 31.777(. زما نجد ان 2حيازي بقليدية  شككتل ر ي 67.589حيازي متخصككصككةت ي1.876
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% من جملة الةيازاا 49.5عاملة بمنطقة عسككير  يي ان ا متو فة عن اإلنتاج الزراعي( حيي بمثل 

 (.3شتل ر ي    المملتة مير العاملة اي

 نساة الةيازاا العاملة اي منطقة عسير بالنساة للةيازاا العاملة اي المملتة: (1شتل ر ي  

 
 

 العاملة في منطقة عسير نوع النشاط الزراعي في الحيازات : (2شتل ر ي   

 
 

 نساة الةيازاا العاملة يالةيازاا مير العاملة اي منطقة عسير: (3شتل ر ي  

  
 

شار الزراعي اي الةيازاا العاملة اي منطقة عسير يتنوع من نشار زراعة المةاصيل يإنتاج  يالن

 (.1األ ماك يالدياجن يالزراعة المختلطة زما يو م ذلك الجديا ر ي  

 

  

المملكة  عسير 

حيازة تقليدية حيازة متخصصة

عاملة  غير  عاملة 
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 عدة يمساحة الةيازاا الزراعية حسل النشار الرئيسي للةيازي:(1جديا ر ي  
 المساحة بالدونم العـــــــــــــــدد نوع النشاط في الحيازة

 485.992 66.864 نباتية )انتاج محاصيل(

 7.327 87 انتاج دواجن

 10.000 4 اسماك

 31.000 8 مختلطة

 ز2015التعداة الزراعي للمملتة عاز المصدر/ال يئة العامة لإلحصانت 

 

ذلت التثير من الج وة الةتومية المخططة لتطوير يبنمية الزراعة اي منطقة عسككككيرت لتتةوا ب  ي د 

 الزراعة اي المنطقة من الزراعة الادائية التقليدية نةو الزراعة الةديثة. 

الزراعية منذ القدز يمن  ي ككاعدا الايئة المنا ككاة للزراعة اي منطقة عسككير على بنوع المةاصككيل

يهم ا الذري الرايعة يالقمم يالشعير يالذري الشامية يالعدن يالار يي يالرمان يالتفاح يالتين الاري 

 يالعنل.

ا الةراثة يالةصكككككاة يإنشكككككان المشكككككابل الآييةةلت يزاري الزراعة الميتنة إلى المنطقة من ة ا 

ار المثمري من ةارج المملتة يبي ا ككككتخداز إلنتاج الخضككككرياا يالفوازم يجلل الشككككت ا ياألشككككج

 ررو الري الةديثة يالايوا المةمية يمضخاا المياه يالمةسناا الزراعية.

هـكككككككككك يحتى اليوز اي بنمية الزراعة اي المنطقة من 1385ي ككككاهي الانك الزراعي منذ ااتتاحم عاز 

  راض المزارعين لشران المضخاا يالايوا المةمية يحفر اآلبار.إة ا 

ما بي إنشككان السككدية لةجز المياه يا ككتخدام ا اي الزراعة يشككا الطرو التي متنت المزارعين من ز

 يمنارا المملتة زااة. اب ي الى األ واو الداةلية بالمنطقةتتجالوصوا بمن

ةةاا بعس المةاصيل حديثا إلى منطقة عسير يهي المةاصيل الةقلية ةاصة مةصوا القمم إيبي 

 باإل ااة إلى التو ع اي زراعة الذري الشامية. 

بم المنطقة من  فة من  اعتدااين را لما بتمتع  تاج ينواع مختل اي مناة ا اقن ا بذلك صكككككككالةة إلن

 ن يالتين يالعنل.المةاصيل الزراعية مثل اللوزياا يالةمضياا يالرما

 م(:2018-2025برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة )

متوازنةت من  ياجتماعية تصككككككاةية إيللمسككككككاهمة اي بةقيا بنمية  2030 المملتة  انط  ا من رؤية

ة ا راع التفاني ياال تغ ا األمثل يالمستداز للموارة الطايعية الزراعية يالمائية المتجدةيت عملت 

ئة يز فاي"ت على ياري الاي بالتعاين مع من مة األمذية يالتجاري لومي المتةدي "ال المياه يالزراعة 

زت يذلك با ككككتغ ا 2025 –ز 2018بطوير برنامم التنمية الريفية الزراعية المسككككتدامة اي المملتة 

را المختلفة يا كككتثمار الفر  يالموارة المتاحةت إ كككااة إلى اال كككتفاةي من الميز النسكككاية اي المنا

ييست دف الارنامم عدةاً من القطاعاا  .حسل الموارة الطايعية ياإلمتاناا الزراعية يعدة الستان

برامم ارعية لتل  طاع  8الواعدي ذاا الميزي النسككككككاية للمنتجين الزراعيين يذلك من ة ا إر و 

 بشمل: 

رن  800يزياةي اإلنتاج من  تالبرنامج األول: تطوير وإنتاج وتصررنيع وتسررويل نالبع العربين /1

 زت.2025آالف رن  نوياً بن اية  7إلى / نوياً 

رن  ككككككنوياً إلى  2.100براع اإلنتاج من تطوير تربية النحل وإنتاج العسررررررل،  البرنامج الثاني، /2

 .ز2025من العسكككككككككلت يذلكككك بن كككايكككة  نر 698رن  كككككككنويكككاًت يإيقكككاف ا كككككككتيراة  7.500

حيي يسككككككت دف زياةي اإلنتاج الةالي الذي   راعة وتجارة الورد، الثالث: تنمية قطاع البرنامج /3

 ز.2025مليون يرةي  نوياًت إلى يزثر من ملياري يرةي  نوياً بن اية  500يالغ 

يي دف هذا البرنامج الرابع: تطوير وإنتاج وتصررنيع وتسررويل الفواكه )الرمان، التيع، العن (،  /4

ة الجيدي يبطوير األن مة التقليدية لزياةي إنتاج "الرمان" الارنامم إلى بطايا الممار ككككككاا الزراعي
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زت يراع اإلنتاج الةالي من "التين" 2025يلم رن  كككنوياً بن اية  27يلم رن  كككنوياً إلى  18.2من 

يلم رن  ككنوياًت إ ككااة الى زياةي إنتاج "العنل"  18يلم رن  ككنوياًت ليصككل إلى  11.7يالذي يالغ 

ً إلكككككى 133مكككككن   .ز2025يلكككككم ركككككن بكككككنككككك كككككايكككككة  260 يلكككككم ركككككن  كككككككككككنكككككويكككككا

احتياجاا البرنامج الخامس: تعزيز قدرات صررررغار الصررررياديع ومسررررتزرعي األسررررماك، لتغطية  /5

المملتة من المنتجاا الاةرية يالمساهمة اي بةقيا األمن الغذائيت يبواير يظائم للسعوةيين يةعي 

 170يلم رن  نوياً إلى  108 بشغيل المنشاا الصغيري اي القطاعت يذلك لراع اإلنتاج الةالي من

 ز.2025يلم رن بن اية 

يذلك عن رريا بةديي ن ي اإلنتاج  البرنامج السرررادت: تطوير قطاع صرررغار مربي الما رررية، /6 

الةيواني التقليديةت يبةسكككككين اإلنتاجية يزياةي ةةل صكككككغار المربينت ييسكككككت دف راع إنتاج اللةوز 

م رن  كككنوياًت يزياةي إنتاج الةليل يمنتجاا األلاان يل 980يلم رن  كككنوياً إلى  853الةمران من 

ً إلككككى  2.54مككككن   .ز2025مككككلككككيككككون رككككن بككككنكككك ككككايككككة  2.93مككككلككككيككككون رككككن  ككككككككككنككككويككككا

يسرررررتهدف البرنامج السرررررابع: تطوير  راعة المحاصررررريل البعلية )السرة الرفيعة، السرررررمسرررررم،  /7

يلم رن  ككككنوياًت  195يلم رن  ككككنوياً إلى  170يذلك بزياةي إنتاج "الذري الرايعة" من  والدخع(،

يلم  4.8آالف رن  نوياًت يإنتاج "الدةن" من  6آالف رن  نوياً إلى  4يراع إنتاج "السمسي" من 

 ز.2025يلم رن  نوياًت يذلك بن اية عاز  7.2رن  نوياً إلى 

البرنامج الثامع: تطوير القيمة المضررررافة مع الحيا ات الصررررغيرة واألنشررررطة الريفية الزراعية  /8

ت يذلك لتع يي العائد يزياةي ةةل األ ككككككر يالمجتمعاا الريفية يبنويع مصكككككككاةر ةةل ات التقليدية

 40يالمساهمة اي ةفس معدالا ال جري يبعزيز اال تقرارت حيي يست دف الارنامم الوصوا إلى 

  .ز2025الم حيازي صغيري بن اية 

ساهي برنامم التنمية الريفية المستدامة  األمن الغذائي اي المملتة زت اي بةقيا 2025 –ز 2018ي ي

% من االحتياجاا التلية من الطا ة الغذائية لسكككتان المنارا المسكككت داةت ينةو  43من ة ا بواير 

% من احتياجاا اإلجمالية للمملتةت إ ااة إلى  مان   ولة الةصوا على الغذانت يا ت  ك  19

ارنامم اي زياةي نسككل مشككارزة مذان آمن يصككةيت يبواير إمداةاا مذائية مسككتقريت زما  ككيسكك ي ال

يبعمل يزاري الايئة يالمياه يالزراعة اي  ."2030المريي اي  ككككوو العمل ياقا لمسككككت دااا "رؤية 

بنفيذ الارنامم بتطايا ياضككككككل النماذج العالمية الناجةة اي التنمية الريفية الزراعيةت يذلك بالتعاين 

 مع بسع ج اا ذاا ع  ة متمثلة اي:

 ن الالدية يالقريية.يزاري الشؤي /1

 يزاري العمل يالتنمية االجتماعية. /2

 إماراا المنارا. /3

 ال يئة العامة للمنشاا الصغيري يالمتو طة. /4

 مجلس الجمعياا التعاينية. /5

 اللجان الزراعية اي الغرف التجارية. /6

 صغار المنتجين الزراعيين. /7

 زلياا الزراعة اي جامعاا المنارا. /8

ة إلى من مة األمذية يالزراعة لومي المتةدي "الفاي" زج ة ا ككككككتشككككككارية لتنفيذ يمتابعة إ ككككككاا /9

 الارنامم.

ا اسررررررتراتيجيا للتنمية الريفية الزراعية ) 12وضررررررعة و ارة البيمة والميا  والزراعة  -2018هدفا

 م( تسعى لتحقيقه وهي: 2025

  



 

 83  جميلة مدني... .التنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير

 

 

 

 

 

م )باااا لن طن في 2025اإلنتااااج في عاااام 

 السنة(
م )باااا لن طن في 2018ي عاااام اإلنتااااج ف

 السنة(
 القطاع

 الورد  مليون وردة500  مليار وردة 2

 البن العربي  طنالف  0.8  الف طن7 

 عسل النحل الف طن  2.1  الف طن7.5

 الرمان  الف طن18.2   الف طن27

 التين الف طن 11.7  الف طن18

 االستزراع السمكي  الف طن138    الف طن170

 الذرة الرفيعة  الف طن 170   طنالف  195

 السمسم  الف طن 4  الف طن 6

 الدخن الف طن4.8   الف طن 7.2

 اللحوم الحمراء تربية تقليدية تربية حديثة

 حيازة صغيرة 0   40 الف حيازة

 ز 2019المصدر/من اعداة الااحثة اعتماةا على بياناا يزاري الايئة يالمياه يالزراعة / 

 

 م(2018-2025عسير مع برنامج التنمية الريفية الزراعية )فرص منطقة 

الفر  التي يمتن ان يوارها هذا الارنامم للتنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسكككككير حسكككككل ميزاا 

المنطقة النسايةت ان جميع القطاعاا التي بي ررح ا اي الارنامم يمتن لمنطقة عسير اال تفاةي من ا 

 زما يلي:

  راعة الورد: /1

بمثل زراعة الورة يالنااباا العطرية اي منطقة عسكككككيرت احد اهي جوانل الجذا السكككككياحيت اتمت 

بجربة زراعة الورة اي عسككككير ييثاتت نجاح ا نسككككاة لم ئمة ال ريف المناةية اي منطقة عسككككير 

الم متر 250لزراعتمت حيي بوجد اي منطقة عسككككككير ازار مزرعة للورة اي المملتةت مسككككككاحت ا 

مليون يرةي اي السككنة. يزراعة 40نطقة بني مالك شككماا مدينة اب ات يزرع ب ا ازثر من مربع اي م

الورة بدةل  من السياحة الزراعيةت يالتي بس ي اي التنمية الريفية بما يصاحل زراعة الورة من 

انتاج يما يعتمد علية من صككككككناعة مثل انتاج مان الورة يةهن الورةت يزذلك المن ر الطايعي للورة 

ما يسككاهي اي بةقيا مسككتوم ةةل ااضككل بالنسككاة للسككتان الريفين يبةسككين ي ككع ي اال تصككاةي. م

يهذا مجاا يمتن للسككككككتان الدةوا ايم ياال ككككككتفاةي مما يقدز عار برنامم التنمية الريفية الزراعية 

 ز.2018-2025

 البع العربي:  /2

مقوماا اال تصكككككاة العالميةت يبعتار زراعة يبسكككككويا يبصكككككدير الان من احد ا وم  يعتار الان احد

 األ واو عالمياً.

يبةتاج زراعة الان ل ريف مناةية ةاصككككككةت بتوار اي بعس منارا عسككككككيرت حيي بوجد بعس 

المنارا المربفعة التي بنتجم بتمثل اي منطقة ب امة  ةطان  منطقة الفرشكككككككة(ت ياي منطقة جااا 

 ياألةرم. حييباللةمر التي بنتجم اي جال هاةا ي ككككككرز يالزرائلت يبعس المربفعاا بللسككككككمر 

شككككجري بن(. لتن اإلنتاج اي هذه المنارا يواجم 2100مزرعة للانت ب ا   65يوجد بمنطقة عسككككير 

ثل اي ب دز  ية يالتي بتم عالم ية يال تم اي السككككككوو المةل ماز مسكككككككاهم بعس المعو اا التي بقم ا

نجراااا التي احدثت ا السكككككيوا المتواليةت يعدز مقدري المزارعين المالية على المدرجاا بسكككككال اال

إص ح ا يبأهيلي ات يزذلك ندري المياه يعدز يجوة منشاا للري التتميلي لتساعد المزارعين يذلك 

بسكككال يعوري المنطقةت يالعامل األهي هو هجري مع ي السكككتان الجاليين بسكككال يعوري بضكككاريس 

ي عن ي لوا معيشي ااضل. ايمتن للمزارعين اال تفاةي من برنامم التنمية الزراعية المنطقة يالاة

 يبةسككين اإلنتاج يبسككويقمت الريفية لدع ي يبأهيل المدرجاا الزراعية ياال ككتمرار اي زراعة الانت
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سية للان يبدةل  من المنارا اي المملتة التي بةقا  يبعتار منطقة عسير من منارا اإلنتاج الرئي

 ال دف لارنامم التنمية الريفية الزراعية المستدامة. هذا

 الرمان والتيع والعن : /3

ن را لم ئمة ال ريف المناةية اي منطقة عسككككككير لزراعة الرمان يالتين يالعنل اي مةاا اب ا 

المختلفةت ياشكككت ار المنطقة بقنتاج ا العالي من هذه المةاصكككيلت اقن ا بسككك ي بصكككوري ااعلة اي ةعي 

 .لتنمية الريفية المستدامة يبةقيا يهداا ابرامم ا

 الستزراع السمكي: /4

بعتار مزارع األ ككماك من القطاعاا المسككت داة اي برنامم التنمية الريفية الزراعيةت يبعتار منطقة 

عسير من المنارا التي يمتن ان بستفيد من هذا الارناممت ن را لوجوة ياج ة بةرية لمنطقة عسير 

على الاةر األحمر يمتن اال كككتفاةي من ا اي صكككيد األ كككماكت حيي بوجد ب ا حالياً من ناحية الغرا 

 كككت موانئ لصكككيد األ كككماك اي  الاركت يالقةمةت يعمات يالمعجزت يالن وةت يذهاان( ير كككو ب ا 

  اربا للصيد. 534بقريااً 

مل على رن. ييمتن الع153يبوجد اي منطقة عسير عدة يربع مشاريع ل  تزراع السمتي انتجت 

زياةي هذه المشريعاا باال تفاةي من برنامم التنمية الريفية الزراعية. حتى بساهي اي التنمية الريفية 

 اي المةاا اا الساحلية من منطقة عسير.

 السرة الرفيعة والسمسم والدخع: /5

مسكككي يسكككت دف برنامم التنمية الريفية المسكككتدامة زياةي اإلنتاج اي مةصكككوالا الذري الرايعة يالسككك

يالدةنت يبعتار منطقة عسكككككير من منارا المملتة التي بنا كككككل ال ريف المناةية اي ا زراعة هذه 

المةاصكككككيلت يب نتم هذه المةاصكككككيل اي ب امة عسكككككيرت حيي ي نتم الدةن يالذري اي مةاا ة رجاا 

قيا ييمتن زياةي الةيازاا الزراعية إلنتاج هذه المةاصيل حتى بساهي اي بة المعت يمةايل عسير.

المسككككككتوم المطلوا بةقيقم اي برنامم التنمية الريفية الزراعية يمن ثي بةقيا التنمية الريفية اي 

 المنطقة.

 اللحوم الحمراء: /6

 بوجد بمنطقة عسير ثريي حيوانية متنوعةت لتن ا بقليدية اي رريقة بربيت ا. يهي بتوزع زاالبي:

 عدد الحيوانات بدون ارض
 عدد الحيوانات بارض

 الحيواننوع 
 عدد الحيازات  عدد الحيوانات

 ضأن  7.299 692.290 712.15

 ماعز 4.764 3.5.063  465.175 

 أبقار 868 8.880 ------

 ابل  1.195 27.525  104.083

 ز2015المصدر/ مصلةة اإلحصانت التعداة الزراعي الرابع 

 

يي دف الارنامم الى بةديي ن ي اإلنتاج الةيواني التقليديةت يبةسككين اإلنتاجيةت يزياةي ةةل صككغار 

 المربيين. 

ييمتن ألصةاا الثريي الةيوانية بمنطقة عسير اال تفاةي من هذا الارنامم اي بةسين ي اليل بربية 

ا القطاعت يينعتس ذلك الةيواناا لدي يت يبةسككككككين مسككككككاهمت ا اي بواير احتياجاا المملتة من هذ

 بصوري إيجابية على بةسين مستوم التنمية الريفية اي المنطقة.

  الحيا ات الصغيرة: /7

الةيازي هي يحدي ا تصاةية لإلنتاج الزراعي بشقية الناابي يالةيواني بخضع إلةاري ياحديت يبشمل 

الملتية اي الشككتل القانوني جميع األرا ككي المسككتخدمة ألمراض اإلنتاج الزراعي بغس الن ر عن 

 .اي المساحة
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بتوزع  ةيني. 539.204حيازي اي مساحة بلغت 69.465بلغ عدة الةيازاا الزراعية بمنطقة عسير 

 الزراعة اي ا على األنمار التالية:
 نوع الحيازة  عدد الحيازات  المساحة

 تقليدية 67.598  493.469 دونم 

 متخصصة 1.876  45.735دونم 

 ز2015المصدر/ مصلةة اإلحصانت التعداة الزراعي الرابع 
 

يبعتار منطقة عسير األيلى اي عدة الةيازاا الزراعية على مستوم المملتةت يمثل عدة الةيازاا  

منطقة عسككير النسككل األعلى  االمملتة. يبصككدر% من اجمالي عدة الةيازاا اي 24.4ب ا حوالي 

% من اجمالي عدة الةيازاا 25.26ابي الزراعي حيي مثلت للةيازاا الزراعية ذاا النشكككككار النا

حيازيت 66.864الزراعية اي المملتةت حيي بلغ عدة الةيازاا ذاا النشار الزراعي بمنطقة عسير 

 ةيني.  458.992اي مساحة بلغت 

يهناك بعس الةيازاا  مير العاملة( اي منطقة عسككككككيرت يي ان ا حيازاا بو فت عن اال ككككككتغ ا 

% من اجمالي الةيازاا مير العاملة 49.5حيازي مير عاملةت بمثل نساة 31.777عدةها  الزراعيت

 اي المملتة يي ما يقارا نصم الةيازاا مير العاملة اي المملتة يوجد اي منطقة عسير.

ز( يسككت دف بةسككين الةيازاا الصككغيري يبةسككين 2018-2025يبرنامم التنمية الريفية الزراعية  

ا حتى بساهي اي راع مستوم ةةل المزارع يمن بةسين حيابم بصوري عامة. مما العمل ياإلنتاج ب 

يعني ان المزارعين اي منطقة عسككككككير يمتن ي اال ككككككتفاةي من برنامم التنمية الريفية الزراعية الذي 

ارلقتم يزاري الايئة يالمياه يالزراعةت اي بفعيل يزراعة الةيازاا مير العاملة مما يسكككككككاهي اي 

 ياا ةةل ي يبالتالي بةقيا التنمية الريفية المنشوةي.بةسين مستو

برنامم التنمية الريفية الزراعية المستدامة  يمتن من ا تغ ا يا تثمار الفر  يالموارة المتاحة  

ب دف بنويع القاعدي اإلنتاجية الزراعية اي المنارا الريفيةت يبةسككككككين ةةل مسككككككتوم صككككككغار 

  از اي األمن الغذائي يالتنمية المتوازنة.المزارعينت يبواير ار  العمل ياال 

 

 الخاتمة:

من ة ا الاةي بي التعرف على يا ع التنمية الزراعية الريفية اي منطقة عسككيرت زما بي ا ككتعراض 

يزاري الايئككة يالميككاه  ز( الككذي ارلقتككم2018-2025 طككاعككاا برنككامم التنميككة الريفيككة الزراعيككة  

يالزراعةت يبي التعرف على الفر  المتاحة لمنطقة عسككككككير من الارناممت حيي ابضككككككم ان جميع 

القطاعاا التي يسكككككت دا ا الارنامم يمتن للمزارعين بمنطقة عسكككككير اال كككككتفاةي من ا يبةقا عارها 

 ة. التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي هي هدف ي ا ي للتنمية الشامل

 

 :المراجع

 ز( المؤبمر الديلي للتنمية الزراعيةت المن مة العربية للتنمية الزراعية.2010  يبو النصر: مةمد /1

يةت 2012  الزيزة: مةمد ةميس/2 جامع يةت ةار المعراة ال عاةه الجغراا ز(ت التخطيط اإل ليمي ياب

 اإل تندريةت الطاعة الرابعةم

 ز(ت جغرااية إ ليي جنوا مرا المملتة العربية السعوةية.1984  الشريم: عادالرحمن صاةو /3

تاح /4 ية 2011  صكككككككديا: عاد الف يةت ةار المعراة للتنم بم الجغراا قا ز(ت التخطيط اإل ليمي يبطاي

 الاشريةت اإل تندريةت الطاعة الثانية.

مل النجاحت مجلة المن مة ا2014مةمد: عاد المنعي   /5 ية للتنمية ز( التنمية الزراعية يعوا لعرب

 الزراعية.
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تالية الدعي ياال ككككككتثمار اي ظل 2012/ مةمدت مرةي:  6  زت القطاع الزراعي الجزائري ياشكككككك

 االنضماز الى المن مة العالمية للتجاريت ر الة ةزتوراه مير منشوريت جامعة الجزائر.

عسكككيرت المؤبمر ز(ت معو اا التنمية الزراعية بمنطقة 2019مدني: جميلة عمرت القا كككي: حنان /7

ثاني لديلي ال ياا يرموحاا  الجغرااي ا تدامة اي الورن العربي بين االمتان  التنمية المسكككككك

 الشعوا(

ية2019( ااراير 2-5   تاربوجراا ية يال ية.  -زت مرزز الاةوث الجغراا جامعة المنوا ية اآلةاا  زل

 مصر

 ز2015ال يئة العامة لإلحصانت التعداة الزراعي الرابع للمملتة العربية السعوةية عاز  /8 
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