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التنمية متعلقة باحتياجات اإلنساااااااي واحتياجاتم االجتماعيةي وال لاااااايما الةدمات اللااااااالااااااية م   التعلي   ملخص:ال

ونتيمة لذللي فإي الناس في هذه النلداي  ثروتلا.والصااااحة وذير  لل. النلداي ال نية تدع  تدماتلا المةتلجة بمن  م  

لديل  أفضاا  التعلي  والرعاية الصااحية. ويمل  للساالاي إيااة منتاجل  وتحقيي المنيد م  التنمية م  ت ا هذا الدع . 

لذللي هناك العديد م  ملونات المؤشاااااارات االجتماعية التي لااااااتنابح في هذا النحا صالتعلي  والصااااااحة والةدمات 

شرب والللربا  والصرف الصحي. وال رض الرئيسي م  هذا النحا هو تحديد ما ت  الترى التي  تم   في مياه ال

تحقيقم م  هذه المؤشااااارات االجتماعية في منطقة عساااااير بالممللة العربية الساااااعواية. صما لااااايتحد  ع  الةدمات 

ا لةطط التنمية المةتلجة. المنلج التعليمية والةدمات الصحية المقدمة للسلاي م  أج  توضيح التطور الذي حد  وفق

الوصااجي والنلج التحليلي الذي ت  تطنيقم لتحقيي أهداف هذا النحا. باإلضااافة ملك  للي ت  تقسااي  النحا ملك جنئيي  

 متضمني  )منطقة عسير( م  الناحية الم رافية واالتر المؤشرات االجتماعية للتنمية عسير. وأتيراي تاتمة النحا.
 

 : التنميةي المؤشرات االجتماعيةي السعواية.المفتاحيةالكلمات 

 

Social Indicators of Development in the Asir Region 
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Abstract: Development related to human and their social needs especially, basic services 

such as education, health and others. Rich countries are supporting their different services 

by part of the countries' wealth.  As a result, people in these countries have the best 

education and healthcare. The population can increase their production and achieve more 

of development through this supporting. So, there is several components of social 

indicators that will discuss in this research as the education, health and other services 

which represent in drink water, electricity and sewage. The main purpose of this research 

is identify what of these social indicators in dictators have been achieved in Asir Region, 

Saudi Arabia. Also, it will talk over the educational services and the health services which 

are provided to the population, in order to illustrate the evolution that has occurred in 

accordance with the various development plans. Descriptive approach and analytical 

approach that have been applied to achieve the objectives of this research. In addition, the 

research has been divided to two parts which are included (the Asir Region) from the 

geographical side and other about social indicators of Asir development. Finally, the 

conclusion of the research. 
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 مقدمة:

تعتنر التنمية م  العناصر اللالية ل لتقرار والتقدم اإلنساني واالجتماعيي وهي عنارة ع  عملية 

تقدم وتطور نحو الفضااا  تلوي بشااال  جنئي او شاااام  بالاااتمرار تتجاوت بكشااالاللاي وترصن علك 

شي تحقيي الربي والتقدم في مماالت الحياة اإلنساانيةي والمضاي بدما باإلنسااي نحو االلاتقرار  المعي

والرفاهيةي وتلنية متطلناتم بما يتماشااااااك ما احتياجاتم واملانياتم في صافة المماالت االبتصاااااااااية 

 واالجتماعية. 

التنمية االجتماعية تتعلي باإلنساااااي واحتياجاتم االجتماعية اللاااايما الةدمات اللااااالااااية م  التعلي  

تياجات اللالية لإلنساي هي جن  هام م  الصحةي المياهي وتدمات الننية اللالية. وأي تلنية االح

التنمية. لذا توجم الدوا ال نية جن  م  ثروتلا إلنشااااا  المؤلااااسااااات الةدمية المةتلجة ونتيمة لذلل 

تتمتا شااااعوبلا بتعلي  ورعاية ووباية صااااحية أفضاااا ي في ل  هذا التحوا ملك الفضاااا ي يسااااتطيا 

وم  هنا تكتي أهمية المؤشااارات االجتماعيةي لنلا السااالاي إيااة اإلنتات وتحقيي المنيد م  التنميةي 

 تعنر ع  وبائا وت يرات اجتماعية وابتصااية وتعلس ال ايات والولائ . 

 

 مشكلة الدراسة:

 تحاوا الدرالة اإلجابة علك السؤاا التالي:

ما القدر الذي تحقي م  المؤشااارات االجتماعية للتنمية في منطقة عسااايري تاصاااة في مؤشااارات  /1

 لي ي والصحةي وتدمات المياه والللربا  والصرف الصحي؟التع

 ماهي التطورات التي حدثت لةدمات التعلي  في منطقة عسير؟ /2

 ما هي التطورات التي حدثت في مماا الةدمات الصحية؟ /3

 ما هي التطورات التي حدثت في تدمات الننية اللالية الللربا ي المياه والصرف الصحي؟ /4

 

  سة:أهداف الدرا

 تلدف الدرالة ملك تحقيي االتي:

ارالااة تدمات التعلي  التي تقدم للساالاي في منطقة عساايري وتتنا تطورها وتوإيعلا الملاني منذ  /1

 بدايتم حتك الوبت الراه . 

ارالااة الةدمات الصااحية التي تقدم للساالاي في منطقة عساايري وتتنا تطورها وتوإيعلا الملاني  /2

 الراه .  منذ بدايتم حتك الوبت

ارالاااة تدمات المياه والللربا  والصااارف الصاااحي التي تقدم للسااالاي في منطقة عسااايري وتتنا  /3

 تطورها وتوإيعلا الملاني منذ بدايتم حتك الوبت الراه . 

 

 أهمية الدراسة:

تعتنر ارالاااة المؤشااارات االجتماعية للتنمية ملمة لنلا توضاااح نوعية الةدمات التي تقدم للسااالايي 

علا الم رافيي وشرح وابعلاي وتحقيي بدِر صاِف منلا ينعلس علك اإلنتات والقدرة علك العم  وتوإي

سلايي والذي بدوره يوضح تطور المنطقة  سنة لل شة بالن مما ينعلس  لل علك مستوى الدت  والمعي

 وتنميتلا. 

 لتحقيي أهداف الدرالة ت  التةدام المناهج التالية:

 ضا الراه  للمؤشرات االجتماعية للتنمية بمنطقة عسير المنلج الوصجي: لوصف الو /1

المنلج التاريةي: وت  التةدامم لتوضيح بداية ص  تدمة م  الةدمات التي ت  ارالتلا صمؤشرات  /2

 للتنمية االجتماعية وتتنا تطورها ملك ما وصلت مليم في الوضا الراه . 

ر الذي تحقي لل  مؤشاااااار م  المؤشاااااارات المنلج التحليلي اللمي: وت  الااااااتةدامم لقياس القد /3

 االجتماعية للتنمية بمنطقة عسيري وصيف انعلس  لل علك حياة السلاي في المنطقة. 
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 جغرافية منطقة عسير:

 :الموقع والحدود

 57ي 20 -23ي 17بي  تطك عرض  تقا منطقة عسير في ولط المن  المنوبي ال ربي م  الممللة

ى. وتحدها تمس منا ي ااارية هي منطقة  30. 44و 19. 41ارجة شااااااماالى. وتطك  وا  شااااااربا

مي 1984الرياض ومنطقة ملة الملرمة ومنطقة الناحة ومنطقة نمراي ومنطقة جاإاي )الشااااااريفي 

ة عساااير م  حدوا الدرب والشاااقيي وبيح )منطقة جاإاي( في المنوب ال ربي (. تمتد منطق277ص

ملك حدوا اليم  في المنوب الشااااااربي ونمراي في الشاااااارو. وم  حدوا وااي الدوالاااااار )منطقة 

ملك رينة والقنجذة ولاااااااح  النحر الحمر )منطقة ملة الملرمة( ملك )منطقة  الشاااااامااالرياض( في 

 (. 1  الناحة( في ال رب. )تريطة رب

 (: موبا منطقة عسير بالنسنة للممللة العربية السعواية1تريطة رب  )

 
 م 2012المصدر / مصلحة المساحة 

 

 :المساحة

لنظام المنا ي الذي صااادر في العام  وتنعا، ( صيلومتر مربا000ي 81تنلغ مسااااحة منطقة عساااير ) 

أحد ي النماصي محاي  يبيشة يتميس مشيط هي: محافظة 11هـااا فإي منطقة عسير تتلوي م  1412

باإلضافة الك مدينة ابلا  لماي ت ليا.رجاا أي المماراةي لراه عنيدهي بلقري يللراي المنوبي رفيدة

 (. 2مقر امارة المنطقة وعاصمتلا. صما هو واضح في الةريطة رب  )

 (: محافظات منطقة عسير2تريطة رب  )

 
 ناح تي م ما تعدي ت لل2012المصدر/ مصلحة المساحة 
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 التضاريس:

  تنقس  التضاريس فيلا ملك بسمي :، وتتمين منطقة عسير بطنيعتلا الم رافية الوعرة والمتنوعة 

التي تقا بي  جناا الساااااراه الشااااااهقة ولااااااح  النحر الحمر وتوجد بلا بع   منطقة تهامة: :أوالا 

 المناا التي يطلي عليلا جناا تلامة وهي جناا ذير مرتجعة يجص  بينلا عدا م  الواية. 

ى:  : المرتجعة والممتدة ملي اليم  جنوبا وتنحدر هذه المناا بشاااادة نحو تلامة منطقه جبال السرررررا ثانيا

نم بةط تقسااي  المياه بي  الواية التي تنحدر ملي تلامة والواية التي تنحدر ملك الربا مما يمعللا أشاا

 (. 3الةالي. تريطة رب  )

 (: التضاريس في منطقة عسير3تريطة )

 
 م2012 المصدر / مصلحة المساحة

 

 المناخ:

جناا الساااراة تتمين منطقة عساااير بمناتلا المعتدا  واا العام و لل عائد النقساااام تضااااريسااالا بي  

ومنطقم تلامةي فجي فصاا  الصاايف يعتدا مناتلا وتتلند السااما  بال يوم ويننا المطر بالااتمرار في 

ارجة مئوية بينما تلوي أجوا   25ملك  20المنا ي المنلية منلا وتتراوح ارجات الحرارة ما بي  

عات ويعتدا في تلامة لاااااحلية بليلة المطر وفي فصاااا  الشااااتا  تنةج  ارجات الحرارة في المرتج

تلامة وتلط  المطار في عسااااير  واا العام وتنااا في فصاااا  الصاااايف وبةاصااااة في المرتجعات 

منلاي وشاااتا  تحد  لاهرة صاااعوا الضاااناب م  أواية تلامة وتممعم في أعالي المناا. حيا يم  

  (. 284ي ص 1984المو وتتعذر الرؤية حتك علك بعد أمتار بليلة )الشريفي 

يتساااا  المناال باالعتداا وال نات بعيداى ع  التقلنات المولاااامية واليوميةي  جبال الحجاز: سررررلسررررلة -1

ارجة مئوية وتلط  المطار علك مدار الساانةي  20ملك  18ومتولااط الساانوي لدرجات الحرارة م  

مل  في بع   500مل ي وبلغ  200وفي فصااالي الربيا والصااايف ينيد معدا لاااقو لا السااانوي ملك 

ربيةي وفي فص  الشتا  تلوي الحرارة منةجضة جده لدرجة ننوا ال لوت المرتجعات والمنحدرات ال 

بد تنةج   نا يي و ماص وذيرها م  الم لا والسااااااواة والن ية م   أب عال نا ي ال ناا والم علك الم

ارجات تحت الصااااااجري وترتجا الر وبة  10ارجات تحت الصااااااجر أو اب  ملك م  5الحرارة ملك 

 وفنراير.  النسنية ت ا أشلر ايسمنري وينايري

تتجاوت ارجة الحرارة ل رتجاع أو النعد والقرب م  لااالسااالة جناا الحماإي  الهضررربة الشررررقية: -2

ى  24ملك  20ويتراوح المتولااط الساانوي لدرجة الحرارة م   ارجة مئويةي أما المطار صاايجية ذالنا

 مل .  350ملك  120ويتراوح متولطلا السنوي م  



 

 121 جميلة مدني وعمرة القحطاني... .المؤشرات االجتماعية للتنمية بمنطقة عسير

 

 

 

ى في  يتمين :سررهول إقليم تهامة -3 ى والمي  ملك االعتداا نساانيا المناال فيلا بشاادة ارجة الحرارة صاايجا

ملك  36الشتا ي وتق  ارجة الحرارة في المنحدرات ال ربيةي والمتولط السنوي لدرجة الحرارة م  

  300ارجة مئويةي أما المطار فتلط  في مول  الصيف بمتولط  28

 في الرملية للعواصااااف تتعرض صما الساااااح ي علك لموبعلا النساااانية الر وبة معدالت وترتجا مل ي

 . السنة أوبات بع 

 

  عسير سكان

تساااال  منطقة عسااااير بنائ  عديدة للا أصااااوللا وتقاليدها الةاصااااة وتتمين هذه القنائ  بقوة االنتما  

لة.  هينمد أي برى وهمر المنطقة ما لذلل القنلي  لة واحدة او محدى فروع هذه القني مال مرتا بني

% م  لاالاي 12نحو مليوني نساامةي أي ما يقارب  وينلغ عدا لاالاي منطقة عسااير في الوبت الحالي

محتلة بذلل المراصن الرابا م  بي  منا ي الممللة م  حيا عدا الساااااالاي. حيا يعيح الممللةي 

% منل  في القرى. ويتوإعوي في 64نما يعيح % م  لاالاي منطقم عسااير في مدي المنطقةي بي36

 (. 1محافظات المنطقة حسب المدوا رب  )

 (: توإيا السلاي علك محافظات منطقة عسير1جدوا رب  )
 عدا السلاي المحافظة عدا السلاي المحافظة

 228979 محاي  512599 تميس مشيط

 59188 ت ليا 366551 مدينة ابلا

 63119 للراي المنوب 205346 بيشة

 113043 احد رفيدة 54119 النماص

 74391 بلقري 67120 لراة عنيدة

 103531 المماراة 65406 رجاا الما

 هـ 1431 –المصدر: مصلحة اإلحصا ات العامة والمعلومات 

 

وي حظ أي ما يقارب م  نصف للاي منطقة عسير يترصنوي في منطقة أبلا الحضرية التي تشم  

 أبلا وتميس مشيط واحد رفيدة. 

 

 المؤشرات االجتماعية للتنمية:

نظرا للتحوالت الوالااعة في مجلوم التنميةي فاي المؤشاارات بدورها شاالدت تطورات هامةي وبالرذ  

. فالقواميس تعرف م  الااااتعماا مصااااطلح مؤشاااار في الا بياتي للنم ال يندو معروفا بشاااال  وافا

المؤشاااار بكنم )الذي يشااااير ملك شااااي  ستر(ي وفي االلااااتعماا ص يرا ما يت  الةلط بي  اإلحصااااا ات 

والمت يرات والمؤشاارات. وللي يساامك مت ير ابتصااااي أو اجتماعي )مؤشاار تنمية(ي يمب أي يم   

ى مناشااراى وصام ى بع  العوام  التي تشاال  عملية التنمية أ و حالتلا. ويمل  للمؤشاار أي يشاال  بيالااا

لعام  مةصاااااوص م  التنمية ويلوي بذلل مؤشااااار تنمية باعتنار أي المانب الذي يقيسااااام هو هدف 

للتنمية أو عنصر م  عناصرهاي وعندما يلوي هذا اللدف ذير باب ى بذاتم للقياسي فاي المؤشر يةدم 

 ا يمل  للذا اللدف أو العنصر. بالدرجة الولك اإلشارة بكفض  م

للرت حرصة المؤشاااارات االجتماعية في أواتر السااااتينات لمعالمة نقائ  المؤشاااارات المتعارف 

عليلااا للتعنير ع  الوبااائا والمت يرات االجتماااعيااة واالبتصاااااااااايااة م  ت ا تولاااااايا التحلي ت 

 ( 35مي ص 2005رواي اإلحصائية االبتصااية لتض   يجا والعا م  القضايا االجتماعية. )با

 لتت  منابشة المؤشرات االجتماعية للتنمية في منطقة عسير م  ت ا المؤشرات اآلتية:

 مؤشر التعلي .  /1

 مؤشر الصحة.  /2 

 مؤشر المرافي العامة متم   في تدمات المياه والللربا  والصرف الصحي.  /3
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 مؤشر التعليم: 

ة المسااتدامة لي ممتما عصااري و لل م  ت ا معااة توجيم التعلي  هو السااني  اله  لتحقيي التنمي

بكهمية  تدريبي وتوعية الممتمعات الجقيرة  ن  التنمية ومماالتلاي وإيااة فرص ال التعلي  نحو لاااااا

 (. 36مي ص 1980التعلي . )العيسكي 

اايةي أارصت اليونساااالو أهمية الدور الحالاااا  الذي يساااال  بم التعلي  في التنمية االجتماعية واالبتصاااا

مي وصانت احد أهداف المؤتمر 2000وعقدت المؤتمر الدولي ال اني التعلي  للمميا في تاي ند عام 

تاصااااة الجقرا  منل ي وتحسااااي  نموه   –الرئيسااااية: تولاااايا مماا العم  وتعلي  ال جاا الصاااا ار 

حديات التي م. وصاي التعلي  ثاني الت2010وتنميتل  والوصوا ملك مستوى تعليمي عالمي بحلوا عام 

وضااعت علك بائمة الهداف اللااالااية لمشااروع اللجية للتنمية لتةجي  مسااتويات الجقر بحلوا عام 

مي بحيا يحصااااا  جميا ال جاا علك اورة ارالاااااية صاملة. صما اي التعلي  اللدف الرابا م  2015

لذي يحقي الل ير م  مي باعتنار اي التعلي  هو المجتاح ا2030اهداف االلجية للتنمية المسااااااتدامة لعام 

 م. 2017(عام (www. un. orgاهداف التنمية المستدامة. )موبا الم  المتحدة علك االنترنت. 

وي حظ أي المستويات المرتجعة م  التنمية ترتنط بارتجاع نسنة المتعلمي  وجواة التعلي  اات  الدولة 

 (. 156مي ص 2015)عاشوري 

حرصااااات الممللة العربية الساااااعواية علك التعلي  وفي تطط تنموية مدرولاااااة ومحداة الهدافي  

فانتشاار التعلي  في جميا منا ي الممللةي وم  بينلا منطقة عسااير. وحظي التعلي  في عسااير باهتمام 

هـااااااا في بيشةي وفي عام 1354تاص م  بن  الدولةي حيا تكلست أوا مدرلة بمنطقة عسير عام 

تكلست المدرلة الميرية في مدينة أبلاي ث  توالك بعد  لل منشا  المدارس بالمنطقة في هـااااااا 1355

هـاااااااااا وهو العام الذي بدأ فيم تنجيذ 1390مدرلاااام( في عام  112مةتلف مراح  التعلي  حتك بل ت )

الةطة الةمسااااااية الولك في الممللة العربية السااااااعواية. وت  فتح ماارة للتعلي  بالمنطقة تحت الاااااا  

هـاااااااي لإلشراف علك مدارس 1367تمديم المعارف بمنطقم عسير ومقرها في مدينة أبلا في عام مع

ومدرلااااة متولااااطة واحدة. وفي لاااانة  مدرلااااة ابتدائية( 15المنطقة التي ل  يتماوإ عداها سنذاك )

مدرلاااة ابتدائية( ومتولاااطة  36م ت ير الااا  المعتمدية ملك ماارة التعلي  بابلا لتشااارف علك )1375

ي وثانوية واحدةي ومعلد إلعداا المعلمي . وتنعا للةطط المدرولة التي  نقتلا الممللة تنايدت واحدة

مدرلة حلومية 1665هـااااا )1425أعداا مدارس النني  في منطقة عسير حتك أصنح عداها في عام 

 معلما(. وبد بلغ18202 النا( وبلغ عدا المعلمي  بلا ) 185681وأهلية( وعدا الط ب بلا حوالي )

هـااااااا(. 1425 -1390مدرلااة( في الساانة للجترة م  ) 35معدا النمو للمدارس بمنطقة عسااير بوبا )

. والاااااتمر اإاياا عدا المدراس في منطقة وانتشاااااارها ج رافيا في جميا محافظات منطقة عساااااير

( يوضااااااح تطور اعدا المدارس والط ب والمعلمي  في منطقم عسااااااير منذ بداية 2والمدوا رب  )

هـ 1435هـااااا وحتي عام 1390الةمسية للتنمية في الممللة العربية السعواية في عام  تطنيي الةطط

 ص  عشرة لنوات. 

 هـ في منطقة عسير1390(: تطور اعدا المدارس والمعلمي  والط ب منذ عام 2جدوا رب  )
 عدا المعلمي  عدا الط ب عدا المدارس العام

 926 14297 112 هـ1390

 5137 87991 527 هـ1410

 8202 97421 1532 هـ1425

 10287 185681 1665 هـ1435

هـااااااااااا وااارة التةطيط والتطوير بتعلي  1425المصااااادر / م  عم  الناح تاي اعتمااا علك بيانات مارو والمولاااااك 

 هـ(. 1435عسير)
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وم  الم حظ إيااااة عاادا الط ب في الماادي ع  عاادا الط ب في القرى بااالرذ  م  أي القرى 

التحو ت علك العدا الصنر م  المدارس والمعلمي  والجصوا الدراليةي ويعوا السنب في  لل ملك 

 رذنة المةططي  في توفير فرص التعلي  لبنا  القرى المتناثرة في ص  مساحة منطقة عسير. 

ط التعلي  الهلي والجنني في المنطقة وإاا اإلبناا علية ما إيااة التنافس في نوعية تقدي  صما نشاااااا

مدرلااة( أهلية وأجننيةي تقا معظملا في منطقة أبلا  50الةدمةي حيا تماوإ عدا المدارس الهلية )

 % م  مجمالي عدا المدارس في المنطقة 3. 3الحضريةي وتشل  هذه المدارس نسنة 

  الننات فقد تكتر في منطقة عساااااايري حيا ت  أ فتتاح أوا مدرلااااااة لتعلي  الننات في منطقة أما تعلي

هـااااااااا )المدرلاااة االبتدائية الولك في أبلا(ي وت  افتتاح مندوبية التعلي  في عساااير 1380عساااير عام 

 هـااااي والتي تحولت فيما بعد ملك ماارة1388لإلشراف علك مدارس تعلي  الننات في المنطقة في عام 

تعلي  الننات في عساااااايري وتوالك منشااااااا  المندوبات للتعلي  في مةتلف محافظات منطقة عسااااااير. . 

 (3وتوالك منشا  مدارس تعلي  الننات في مةتلف المراح  صما يوضح هذا التطور المدوا رب  )

 هـ14390: تطور اعدا المدارس والطالنات والمعلمات في منطقة عسير منذ 3جدوا رب  
 عدا المعلمات عدا الطالنات لمدارسعدا ا العام

 1593 26774 163 هـ1390

 5628 76988 511 هـ1410

 15099 105884 1532 هـ1425

 18917 167425 1658 هـ1435

 هـ1435المصدر / م  عم  الناح تاي اعتمااا علك بيانات مارو والمولك وااارة التةطيط والتطوير بتعلي  عسير

 

أهلية وأجننية  مدرلااااة( 25والجنني للنناتي حيا توجد بمنطقة عسااااير )صما نشااااط التعلي  الهلي 

 توإعت علي مةتلف المراح  التعليميةي وشللت مدينة أبلا القطب الما ب للذا النوع م  التعلي . 

 

 التعليم الفني والمهني: 

عملت الممللة ت ا تططلا المتعابنة علك تنمية وتطوير التعلي  الجني باعتناره مطلنا و نيا وتيارا 

الااااااتراتيميا لتو ي  الولائف في القطاعي  العام والةاصي وبد بدأ تنجيذ هذا النوع م  التعلي  في 

إيااة أعداا  هـاااااا( وانعلس  لل علك1420منطقة عسير ما بداية الةطة الةمسية الساالة للممللة )

مرصن( وتنعم تطور  15مرصن(ي والمراصن الهلية أصاااااانحت ) 12مراصن التدريب الحلومية ملك )

 . 4لعداا الط ب والطالنات الملتحقات بلذه المراصني صما يوضح  لل جدوا رب  

 ر(: تطور عدا الملتحقي  والملتحقات في التعلي  الجني والتدريب الملني بمنطقة عسي4جدوا رب  )
 عدا الطالنات نوع التعلي  الجني  عدا الط ب نوع التعلي  الجني 

  النة 118 ال انوي الملني  الب357 ال انوي التماري

 32 ال انوي الصحي  811 ال انوي الصناعي

 86 التجصي  والةيا ة  604 المرابني  الجني 

 18 التدريب الملني 1097 التدريب الملني

 1243 المراصن الهلية  

 هـ1436المصدر: ماارة التعلي  الجني والتقني عام 

 

 التعليم العالي: 

بدأ التعلي  العالي في منطقة عسااااااير بافتتاح فرع جامعة الملل لااااااعوا )صلية التربية(ي وفرع جامعة 

هـااااي وت   لل افتتاح 1396اإلمام محمد ب  لعوا اإلل مية )صلية الشريعة والل ة العربية(ي في عام 

هـاااا. ث  ت  امج فرعي جامعة الملل لعوا 1401هـااااي وصلية الل ة العربية عام 1400الطب عام  صلية

ما فرع جامعة اإلمام محمد ب  لااااعوا اإللاااا مية في جامعة واحدة هي جامعة الملل تالدي في عام 
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هـ والتي تض  مةتلف التةصصات العلميةي وبلا أعداا صنيرة م  الط ب والطالنات تقدم لل  1419

دماااتلااا المتنوعااة والمتطورةي وتتوإع فروعلااا وصلياااتلااا في جميا محااافظااات منطقااة عساااااايري تاا

 وترجت الل ير م  اللواار الو نية المؤهلة للعم  في مةتلف موابا الةدمة المدنية. 

فقد انعلس االهتمام اللنير بالتعلي  علك لاااااالاي المنطقةي فقد ت  تكهي  العدا الصنر منل  للعم  في 

مد أي  جةي حيا ن ية المةتل مدن مة ال ةد عات ال طا ق  75ب مات والن ةد % منل  يعملوي في مماا ال

(ي مما انعلس  لل علك اإلنتات 129هـاااااااااي ص1425والتشاااا ي  والمل  الجنية. )مارو والمولااااكي 

 المستوى االبتصااي والمعيشي للسلاي في المنطقة. و

تتوإع تدمات التعلي  بمميا مراحلم في جميا محافظات منطقة عسااااااير لتقدم هذه الةدمة للساااااالاي 

بلدف تنميتل  ورفا بدراتل  علك اإلنتات وفتح االفاو لتكهيلل  حتك يتملنوا م  العم  بلجا ة أفض . 

 ت التعلي  علك محافظات منطقة عسير. ( توضح توإيا تدما4والةريطة رب  )

 هـ1436(: توإيا تدمات التعلي  علك محافظات منطقة عسير لعام 4تريطة )

 
 م ما تعدي ت للناح ي 2012المصدر/ مصلحة المساحة 

 

وم  هذا يتضااااح التطور اللنير الذي شاااالده بطاع التعلي  في منطقة عسااااير في المراح  الدرالااااية 

المةتلجة للمنسي ي صما ألل  التعلي  الهلي والتعلي  الجني باإلضافة الك التدريب الملني في التلماا 

يماا بنية تعليمية منظومة الننا  التعليمي في جميا المحافظات بالمنطقةي ما صاي لم أصنر الثر في م

لتيعاب المنيد م  راذني التعلي  والمعرفة ومده  باالحتياجات التي تواصب ممريات  بوية تستطيا ا

 العصر م  تقنيات حدي ة ومناي عصرية ومعلمي  مؤهلي . 

 

 ثانيا/ المؤشرات الصحية:

التي تتلوي م  الصاحة تعني ذياب المراضي م  يم   المرض احد الضا ع الرئيساية لم لا الجقر 

مي ص(ي فاي التحرر م  المرض يعد م  احد 2015)المرضي الميةي نقص ال ذا (. )عاشااااااوري 

الولااااائ  التي تمل  الجقرا  م  القضااااا  علك الجقري فالصااااحة المتدهورة تعيي اإلنتات االبتصااااااي 

 والتنمية. 

اف م  ثمانية أهداف تنرإ أهمية مؤشااااار الصاااااحة في بياس التنمية م  انم يساااااتحو  علك ث ثة أهد

م( محتلة اللدف الرابا والةامس والسااااس. 2015 -2000يسااعك لتحقيقلا مشااروع اللجية للتنمية )

م(. 2016م )موبا الم  المتحدة 2030صما انلا تم   اللدف ال الا م  اهداف التنمية المستدامة لعام 

اح ال إمي والةدمات الطنية واي اوالى عديدة حساانت صااحة لاالانلا بإتاحة فرص الحصااوا علك اللق

 اللالية والت ذية الميدة. 
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ى 1390ما انط و تطط التنمية في الممللة في عام  هـااااااا ت ير الوضا الصحي في منطقة عسير صما

ىي وتماوإ المر منشاااا  المساااتشاااجيات الضاااةمة ومراصن الرعاية الصاااحية الولية ملك منشاااا   ونوعا

النموي و ب اللااناي والليميا  والطب الشاارعي والساالر  مراصن لمراض الللكي وال جاا نابصااي

وع ت الحروو وملافحة التدتي . صما ت  تنويد المساااااتشاااااجيات بكجلنة الشاااااعة المقطعية والرني  

الم نطيساااي ومةتنرات بساااطرة القلب. وفي المنا ي الوعرة أتلاااتحدثت تدمة الجريي الطني الطائر 

 هـ. 1412والمتنق  في عام 

الةدمات الطنية بعدة  رو أهملا: حم  اإلنجاو الماليي وعدا اللااارة بالمساااتشاااجياتي  وتقاس صجا ة

 وعدا ال نا . 

هـااااا وحتك عام 1390في منطقة عسير تطور عدا المستشجيات والمراصن الصحية في الجترة م  عام 

بد هـااااااااا تطورا صنيراي نتيمة الةطط المدرولاااة والموجلة نحو تنمية الموا   في المنطقة. و1436

( الذي يعلس تطور اعداا المسااااااتشااااااجيات ومراصن الرعاية 5ي حظ هذا التطور في المدوا رب  )

الصاااحية الولية وعدا اللااارةي وصذلل المينانيات المةصاااصاااة لقطاع الصاااحة مما يدا علك صجا ة 

 الةدمات الطنية المقدمة ملك للاي منطقة عسير. 

 هـ )كل عشر سنوات(1436 -1390عسير من تطور الخدمات الصحية في منطقة (: 5جدوا رب  )
 هـ1436 هـ1425 هـ1410 هـ1390 نوع الةدمة

 27 21 18 3 عدا المستشجيات

 2880 2598 2236 84 عدا اللرة

 301 280 238 59 مراصن الرعاية الصحية الولية

 000. 291. 866. 1 200. 573. 842 00. 522. 515 570. 5 تطور المينانية

 مwww. moh. gov. sa2016هـ(. و1425)المصدر: م  معداا الناح تاي اعتمااا علك بيانات مارو والمولك 

 

ى علك  وتتوإع الةدمات الصحية )مستشجيات ومراصن رعاية صحية اولية( في منطقة عسير ج رافيا

 (. 5جميا المحافظات في منطقة عسيري صما يوضح  لل في الةريطة رب  )

ويدا هذ التوإيا علك االهتمام بتقدي  الةدمات الصحية لمميا السلاي في منا قل ي ولهمية الصحة 

 بالنسنة للجرا في العم  واإلنتات وما يرتنط بم م  ارتجاع مستويات الدت  والمعيشة. 

 م2016(: توإيا الةدمات الصحية علك محافظات منطقة عسير لعام 5تريطة رب  )

 
 المساحة ما تعدي ت للناح ي .المصدر/ مصلحة 
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بلغ عدا مجمالي العاملي  في بطاع الصاااااحة في منطقة عساااااير م  أ نا  وتمري  وفني  ومااريي  

 م(. 2016فرا )موبا وإارة الصحة علك شنلة االنترنت  18277

  هذا باإلضااافة ملك الةدمات الصااحية التي تقدملا وإارة الدفاع والداتلية لمنسااوبيلا م  العساالريي

مساااتشاااجيات( جديدة  6و ويل  م  الموا ني . صما يمري العم  في الوبت الحالي علك منشاااا  عدا )

سعة مجمالية تص  ملك ) شا  ) 1200ب مرصنا للرعاية الصحية الولية(ي  120لرير(ي ملك جانب من

يمي لاارير( صما يت  منشااا  مةتنر مبل1350ويت  العم  علك منشااا  مدينة الملل فيصاا  الطنية بسااعة )

 م(. www. moh. gov. sa2016بمنطقة عسير )موبا وإارة الصحة علك شنلة االنترنت 

مسااتشااجك(ي  71صما تقدم الةدمات الصااحية الهلية تدماتلا لساالاي منطقة عساايري ويوجد بالمنطقة )

 م  الممرضي (.  377 نيب(ي و)214ممما للعيااات الطنية( يعم  بلا ) 16مستوصف(ي و) 70و)

المسااتشااجيات والمراصن الصااحية الةاصااة في منطقة عسااير علك مدى مساااهمة القطاع  ويدا تنامي

 الةاص في النشطة الةدمية المةتلجة وبما يتماشك ما الهداف العامة لسيالة الدولة. 

صما ت  تكهي  عدا م  اللواار النشاارية في مةتلف المماالت الصااحية بمنطقة عساايري حيا تحتضاا  

ت الصاااحية المتةصاااصاااةي توفر الدرالاااة المتةصاااصاااة في العلوم الصاااحية المنطقة عدا م  اللليا

للط ب والطالنات ليت  تكهيلل  ليساااهموا في تدمة المنطقة. وهذا يدا علك تطور الةدمات الصااحية 

ىي والملوا اللنيرة التي بذلت لتطوير بطاع الصحة وتنميتم.   بمنطقة عسير تطوراى ملحولا

 

 العامةالمؤشر الثالث: المرافق 

 الكهرباء: /1 

ى تعتمد عليم الااااااتةدامات حياتية متنوعةي فضاااااا ى ع  منارة المناإا  ى ولاااااايطا تعتنر الللربا  منتما

والشااااوارعي فإنلا تسااااتةدم في تشاااا ي  الجلنة الللربائية المننلية وفي عمليات الطليي والنظافةي 

مي 2007نية. )مصاااايلحيي فضاااا ى ع  الااااتةداملا في الصااااناعة والةدمات اات  التممعات العمرا

 (. 141ص

صيلو وا ي وصانت 750هـااااااااا صانت مدينة أبلا تضاااا  بمولدات صلربائية  ابتلا 1391عند بداية عام 

تتوبف عند الساااعة الحااية عشاارة مسااا . أما القرى صانت تعتمد علك مولدات صاا يرة يمتلللا أفراا 

لا شااانلة موحدة ت ذيلا محطة واحدة. يشااا لونلا لجترة محدواة. ت  ابتراح أي تلوي منطقة عساااير صل

صل  مربا(ي وتشااااام  منا ي 270.000امتياإ الشااااارصة الموحدة في عساااااير ) وتنلغ مسااااااحة منطقة

المشاااروعات المرصنية الساااابقة باإلضاااافة ملك منطقة نمراي وجن  م  منطقة ملة الملرمة. وبلذا 

عساااير م  االنط و الحقيقي  المشاااروع تملنت الحرصة العمرانية والتمارية والصاااناعية في منطقة

(. وم   لل التاريخ تطور الاااتةدام الللربا  في 116هـااااااااي ص1420نحو سفاو جديدة. )الجيصااا ي 

منطقة عسااااير ليشاااام  جميا المدي بالمنطقة باإلضااااافة ملك معظ  القرى واللمر بالمنطقة. فجي عام 

نة وبريةي وبلغ عدا مدي 47هـاااااااااااا صانت عدا المدي والقرى المسااااااتجيدة م  تدمات الللربا  1395

هـااااااا أصنح عدا المدي والقرى المستجيدة م  تدمات 1419مشتركي وفي عام  679. 3المشترصوي 

ما بلغ عدا المشااااااترصوي  1927الللربا   نة وبريةي بين يدا علك 488. 159مدي مشااااااترك. وهذا 

التي تتوفر االنتشار الوالا للذه الةدمة بي  للاي مدي وبرى منطقة عسير. حيا بلغ عدا المساص  

 هـ. 1428% م  جملة المساص  في منطقة عسير حسب محصا ات 97. 26فيلا تدمة الللربا  

ومؤشاار االتصاااا بشاانلة الللربا  يدا علك اتساااع مماا التنمية في هذا المانبي حيا أي المشااترك 

جلاإ الذي يحص  علك هذه الةدمة يستطيا أي يشاهد التلجاإي ويشترك بةدمة االنترنتي ويستةدم 

الحالااااوبي ويقوم بتشاااا ي  الل ير م  الجلنة والاوات الللربائية التي تدا علك ارتجاع مسااااتوى 

المعيشااااةي وتني  مدى االلااااتجااة م  هذه الةدمة التي تترتب عليلا ص ير م  الةدمات والمؤشاااارات 

 التنموية الترى. 
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م  ص رة المطار فيلا والساانب في  لل يرجا ملك  صانت هناك مشااللة مياه في منطقة عسااير بالرذ 

عاملي  هما: أ/وبوع منطقة عسااير ضاام  منطقة الدرع العربي التي تجتقر ملك المةنوي الموفي م  

المياهي وم  ث  يقتصااار موراها المائي علك المياه الساااطحية المتولاااطة عقب لاااقو  المطار. ب/ 

هـااااااااااي 1420مدي والمنا ي الحضااااريةي )الجيصاااا ي النمو المتنايد في عدا الساااالاي اللاااايما في ال

 (. 104ص

هـااااا ت  افتتاح لد أبلا ومحطة التنقية وشنلة المياه التابعة لمي والل   لل في تةجيف 1394وفي عام 

ى ) لااااااداى( لمواجلة الحاجة المتنايدة ملك المياه في أرجا  منطقة  52حدة مشااااااللة المياه. ث  أتبي  تناعا

والمياه في المنطقة عسااااير وتنعلا تنجيذ أربعة لاااادوا أترى. وفي الوبت  اتم صانت مديرية النراعة 

 (. 105هـي ص1420تعم  علك ح  مشللة المياه في القرى بحجر المنيد م  اآلبار. )الجيص ي 

هـااااااا وهو يمد ال راف الشمالية والشربية 1417صما ت  منشا  لد الملل فلد في مدينة بيشة في عام 

و السااااريعة في المنطقة م  منطقة عسااااير بالمياه. لل  ص   لل ل  يمنا المشااااللة م  تلدا حرصة النم

الحضاااارية. وت  التوجم نحو تحلية مياه النحر الحمر في تلامة وضااااةلا ملك بم  المناا في عسااااير 

لتوفير اللمية المطلوبة م  المياه علك مدار العام لمنا ي أبلا وتميس مشاااااايط واحد رفيده الملتظة 

ي 1420مياه بلذه المدي )الجيص ي هـااااا لتنلي مشللة توفير ال1408بالسلاي والتي ت  تنجيذها في عام 

% م  جملة عدا الساااالاي. 5. 73(. وبد بل ت نساااانة اللاااار التي تتوفر لل  تدمات المياه 108ص

هـاااا نمد في منطقة أبلا الحضرية يت  ت ذية 1425هـاااا. وحسب محصا ات 1428حسب محصا  عام 

مناني بالصااالاريجي في % م  ال35% م  المناني بالمياه المح ة م  ت ا الشااانلة الرضااايةي و43

% فقط م  22% م  الساااااالاي علك مياه اآلبار. اما بقية المدي في المنطقة فيت  ت ذية 4حي  يعتمد 

منانيلا بوالااااطة الشاااانلة العامة للمياهي وفي جميا برى منطقة عسااااير يت  االعتماا علك مياه اآلبار 

(. وحسب محصا ات عام 98هـاااااااي ص1425والمياه المح ة المنقولة بوالطة الصلاريج. )عسيري 

مليوي متر ملعبي وبلغ عدا المشااااااترصي  353. 79هـاااااااااااا بل ت صمية المياه المسااااااتلللة 1435

 هـ(. 1435فراا. )اللتاب اإلحصائي السنوي الةامس لعام 23085

ونقص المياه الصاااالحة للشااارب يترتب عليم انتشاااار بع  المراض التي تضااار بصاااحة اإلنسااااي 

 عم  واإلنتات. وبالتالي مقدرتل  علك ال
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تعد مياه الصرف الصحي أحد أنواع المياه الملوثة الناتمة ع  أنشطة اإلنساي المةتلجة والتعماالتم 

جة ع   ياه الصاااااارف الل ير م  الملوثات المتةل ما  في ص ير م  الذراض. م  تحم  م عداة لل المت

مة جيدة وفعالة هي م  أه  ولااااائ  و رو النشااااا ات اإلنسااااانية. وتعد معالمة مياه الصاااارف معال

ية م  التلو  م  توفر المعالمة العلمية الصااااااحيحة التةلص اآلم   حماية النيئة المائية والرضاااااا

والصااحيح للذه المياه ومعااة تدويرها بكماي اات  المنظومة النيئية وتحقي لاا مة اإلنساااي والحجال 

 علي بيئتم وصحتم. 

حظيت مشااروعات الصاارف الصااحي في منطقة عسااير بالعناية لما للا م  اثر علك صااحة النيئة.  

هـاااااااي لتة عشر 6041نجذت مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير منذ تكليسلا في عام 

توصاااايلة مننليةي مضااااافة ملك  14953مشااااروعا في مدي منطقة عسااااير وبلغ مجمالي توصااااي تلا 

في أبلا وتميس مشيط صانت وإارة الشؤوي النلدية والقروية بد نجذتلا مشروعي  للصرف الصحي 

هـاااااااي وتلتلا مدينة بيشااةي وت  مبامة مشااروعات تطويرية لمحطات تنقية المماري في 1403في عام 

مدينتي أبلا وتميس مشاايط وتحويللا م  معالمة ثنائية ملك معالمة ث ثية وهي أعلك أنواع المعالمة 

هـااااا ت  1425(. وحسب محصا ات عام 106هـاااااي ص1420صحي. )الجيص ي المتطورة للصرف ال
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% م  مناني منطقة أبلا الحضريةي ما تضاؤللا في بقية مدي 33تامي  الصرف الصحي لما يقارب 

 (. 98هـي ص5241وبرى منطقة عسير. )مارو والمولكي 

ير صااااالح مي نقص تدمات الصاااارف الصااااحي تؤاي ملك تلو  الةناي الموفي وتدميره وتمعلم ذ

 ل لتةدامي مما يسنب المراض وبالتالي التكثير علك اإلنتات وم  ث  مستوى الدت  والمعيشة. 

 

 الخاتمة: 

تطورت منطقة عساااير تطوراى صنيراى في المماالت الحيويةي ما صاي لم عظي  الثر في تحقيي نلضاااة 

نذللا الممللة العربية  تنموية ملحولة. وهذه النلضاااااااة التنموية انعلاس  نيعي للمملواات التي ت

الساااااعواية في محدا  التنمية المتواإنة بي  مةتلف منا قلاي حيا تعتمد الممللة العربية الساااااعواية 

منلج التةطيط للتنمية لرلااااا  معال  مسااااايرتلا التنموية وتحديد لااااايالااااااتلا وبرامملا االبتصاااااااية 

وية في منطقة عسااير مسااتمرةي واالجتماعية في م ار تطط تمساايم شاااملةي وماإالت النلضااة التنم

ى علك منسااااااااي المنطقة. حيا توفر التعلي  بل  أنواعم وصذلل القطاعات  مما انعلس  لل واضااااااحا

الصااااااحية بمةتلف فئاتلا باإلضااااااافة ملك توفر المياه الصااااااالحة ل لااااااتةدام وصذلل تدمات التيار 

سااايري مما ينعلس الللربائي والصااارف الصاااحيي وماإاا التطوير للةدمات متواصااا  في منطقة ع

  لل بصورة ميمابية علك للاي المنطقة وإيااة بدراتل  علك اإلنتات بمةتلف نشا اتم.
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