


 
 

    
 

 

 
 تنمية إىل للوصول املجاالت مجيع يف رسيعة تنمية السعودية العربية اململكة تشهد  
 واإلقليمي الوطني (بمستوياته العمراين التخطيط ويلعب واملكان، لإلنسان متوازنة شاملة
 املختلفة التجارب واستكشاف مراجعة إىل الدراسة هذه هتدف. ذلك يف ًفاعال ًدورا) واملحيل

 الدول من بعدد ريفيةال والتنمية التخطيط جمال يف املبذولة واجلهود الريفية التنمية يف
 والسياسات االسرتاتيجيات وترصد) السعودية العربية واململكة واملغرب مرص (العربية

 التنموية التخطيطية املشاكل عىل للتغلب هبا املعمول الريفية التنموية التخطيطية والربامج
 الوصفي البحثي األسلوب عىل الدراسة هذه تعتمد. املستدامة الريفية التنمية وحتقيق الريفية
 بموضوع العالقة ذات الدراسات مراجعة خالل من املكتبي املسح عىل القائم التحلييل
 الدولية والتقارير الرسمية الوثائق: تشمل والتي مراجعها وأهم املستدامة الريفية التنمية
 والربامج واخلطط واالسرتاتيجيات العربية، الدول عن الشاملة الريفية بالتنمية اخلاصة
 الريفية التنمية بتحقيق املهتمة وتلك عام بشكل للدراسة املختارة بالدول الشاملة التنموية
 املتحدة األمم منظمة عليها تؤكد التي واخلطط والربامج واالسرتاتيجيات خاص، بشكل
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 الكتب باملوضوع، العالقة ذات السابقة األبحاث املستدامة، الريفية بالتنمية واخلاصة
 والتنمية عام بشكل املستدامة والتنمية التخطيط جمال يف املتخصصة التدريسيةو األكاديمية

 واملواقع املحلية واملجالت الصحف يف نرشت التي الفنية واملقاالت خاص، بشكل الريفية
 املناسبة اآلليات بعض الدراسة وتستخلص.الدراسة موضوع إىل تطرقت والتي االلكرتونية

 العربية باململكة مستدامة شاملة ريفية تنموية اسرتاتيجية رسم يف تساهم أن يؤمل التي
 التنمية خطط أهداف لتحقيق الريفية للتنمية شاملة اسرتاتيجية إىل للوصول السعودية
 .باململكة

 

 اململكة املغربية، اململكة العربية، مرص مجهورية املستدامة، التنمية الريفية، التنمية  
 .وديةالسع العربية
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Abstract:  
 Saudi Arabia has been witnessing rapid development process in all 
areas to reach a comprehensive and balanced human and physical 
development. Urban planning at its all level (national, regional and local) 
plays an active role in that process. This study aims to review and explore 
different efforts and experiences in rural development in a number of 
Arab countries (Egypt, Morocco and Saudi Arabia). The study attempts to 
highlight strategies, policies and programs carried out to overcome the 
problems of rural areas and to achieve rural sustainable development. 

 This study is based on descriptive analysis which include reviewing 
studies related to the topic of sustainable rural development. The most 
important references include: official documents and international reports 
on rural development in Arab countries; strategies, plans and programs of 
comprehensive sustainable rural developmental in countries selected for 
the study and in other countries as well as those emphasized by the 
Organization of the United Nation; relevant previous research and 
academic books by staff specialized in the field of planning and sustainable 
rural development; and technical articles published in local newspapers, 
magazines and websites touched upon the subject of the study. 

 The study draws some mechanisms which will hopefully contribute in 
formulating rural development strategy in the Kingdome of Saudi Arabia 
to achieve the goals of the national development plans.

Keywords:  
 Rural Development, Sustainable Development, ArabRepublic of Egypt, 
Kingdom of Morocco, Kingdom of Saudi Arabia. 
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شهدت اململكة العربية السعودية خالل العقود املاضية تنمية رسيعة يف مجيع  

 تنمية شاملة متوازنة لإلنسان واملكان، ولعب التخطيط العمراين إىلاملجاالت للوصول 
ًدورا فاعال يف ذلك)  واإلقليمي واملحيلالوطني(بمستوياته  الدراسة إىل  هتدف هذه. ً

مراجعة واستكشاف التجارب املختلفة واجلهود املبذولة يف التنمية الريفية بعدد من الدول 
وترصد االسرتاتيجيات والسياسات ) واململكة العربية السعودية مرص واملغرب(العربية 

 وتستخلص. ول هبا للتغلب عىل املشاكل التنموية الريفيةوالربامج التخطيطية التنموية املعم
الدراسة بعض اآلليات املناسبة التي يؤمل أن تساهم يف رسم اسرتاتيجية تنموية ريفية 
باململكة العربية السعودية للوصول إىل اسرتاتيجية شاملة للتنمية الريفية كأفضل ممارسة 

. لكة العربية السعوديةتساهم يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة باملم
 الدراسة عىل األسلوب البحثي الوصفي التحلييل القائم عىل املسح املكتبي تعتمد هذه  

من خالل مراجعة الدراسات ذات العالقة بموضوع مفهوم التنمية الريفية والتنمية الريفية 
اصة بالتنمية الوثائق الرسمية والتقارير الدولية اخل: املستدامة وأهم مراجعها والتي تشمل

الريفية الشاملة يف الدول العربية، االسرتاتيجيات واخلطط والربامج التنموية الشاملة 
بشكل عام وتلك ) مرص واملغرب واململكة العربية السعودية(بالدول املختارة للدراسة 

املهتمة بتحقيق التنمية الريفية بشكل خاص، االسرتاتيجيات والربامج واخلطط التي تؤكد 
ها منظمة األمم املتحدة واخلاصة بالتنمية الريفية املستدامة، األبحاث السابقة ذات علي

العالقة باملوضوع، الكتب األكاديمية والتدريسية املتخصصة يف جمال التخطيط والتنمية 
املستدامة بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، واملقاالت الفنية التي نرشت يف 

 .ة واملواقع االلكرتونية والتي تطرقت إىل موضوع الدراسةالصحف واملجالت املحلي
وتستعرض هذه الدراسة أهم مشكالت املناطق الريفية بمنطقة الرشق األوسط عىل  
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املستوى القاري وعىل مستوى الوطني للدول املختارة كحاالت دراسية وعىل املستوى
للتعامل مع تلك املحيل بكل دولة، وتوضح أهم السياسات والربامج التي طبقت 

املشكالت، ثم ختلص إىل أهم الدروس املستفادة من جتارب التنمية الريفية بمنطقة الرشق 
 .األوسط

 

الدراسة هي يف األساس دراسة حتليلية وصفية؛ تعتمد عىل أساليب مجع البيانات  
رير بشأن هذا الثانوية من خالل مراجعة مستفيضة للدراسات السابقة والكتب والتقا

ًوتغطي البيانات التي يتم مجعها املصطلحات الرئيسية واملفاهيم البحثية، فضال . املوضوع
دراسات (عن العنارص املختلفة لكل جتربة من جتارب التنمية الريفية املستدامة العاملية 

). احلالة
 يل املقارنأما من حيث حتليل املعلومات  فيتم ذلك باستخدام التحليل الوصفي والتحل  

البيئة واالقتصادية (يستند التحليل إىل معايري التنمية املستدامة . والتحليل االستنباطي
للتعرف عىل اخلربات العاملية يف جمال التنمية الريفية والتنمية الريفية املستدامة ) واالجتامعية

يف جمال التنمية للوصول إىل إطار عام من  املبادئ أو التدابري التي تشكل أفضل املامرسات 
 .الريفية املستدامة


 

 

ً أي االزدياد التدرجيي، يقال نام املال نموا أي تراكم وكثر، "النامء"التنمية لغة معناها   
نى الزيادة يف املستويات االقتصادية واالجتامعية وغريها، ويستخدم اصطالح التنمية بمع
، فالنمو يشري إىل التقدم  Development  والتنمية  Growthوهناك اختالف بني مفهوم النمو 

أما التنمية . التلقائي أو الطبيعي أو العفوي دون تدخل متعمد من قبل املجتمع أو الدولة
 إحداث النمو بصورة رسيعة يف إطار خطط فهي العمليات املقصودة التي تسعى إىل

وتعرف التنمية بأهنا يف حقيقتها عملية حضارية . مدروسة، ويف حدود فرتة زمنية معينة
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لكوهنا تشمل خمتلف أوجه النشاط يف املجتمع بام حيقق رفاهية اإلنسان وكرامته، وهي
 اكتشاف ملوارد أهناكام ًأيضا بناء لإلنسان وحترير له، وتطوير لكفاءته وإطالق لقدراته، 

 .)١(املجتمع وتنميتها وحسن تسخريها
 تعني االستغالل األمثل واألقىص ملا تم توفريه من بنية حتتية Development التنمية  

 وخدمات عامة من خالل استقطاب املشاريع العمالقة أو القيادية القادرة عىل توطني
 جيعل من تلك املشاريع املعاون مشاريع أصغر ويف الوقت نفسه توفر فرص العمل بام

هيكل  للحكومة يف حتقيق براجمها يف خمتلف مناحي احلياة وبالتايل تتحقق تغريات يف
 .)٢(االقتصاد 

ًوتعرف أيضا التنمية عىل أهنا حماولة استخدام كافة املوارد واإلمكانيات املتاحة   َّ ُ
تهدف الرفاهية لإلنسان يف واملمكنة من إمكانيات طبيعية واقتصادية وبرشية بصورة تس

وحتى تتم عملية التنمية بنجاح يتطلب ذلك إطار خطة . املحيط احليوي الذي يعيش فيه
االقتصادية واالجتامعية (شاملة مبنية عىل أساس التكامل بني أشكال التنمية الثالثة 

 ).والعمرانية
ألساسية للسكن ويقصد بالتنمية العمرانية االرتقاء بالبيئة وتوفري االحتياجات ا  

والعمل واخلدمات املجتمعية وعنارص االتصال وشبكات البنية التحتية األساسية وذلك 
يف إطار حمددات املكان وضوابط القيم االجتامعية والثقافية واملوارد املحدودة دون 

. التصادم مع البيئة الطبيعية أو إهدار مواردها
 التي تواجه احتياجات احلارض بدون توقيف التنمية"وتعرف التنمية املستدامة بأهنا   

والتنمية املستدامة هي عملية تغري يف . "قدرة أجيال املستقبل عىل مواجهة احتياجاهتم
استخدام املصادر وتوجيه االستثامرات وكذلك توجيه التنمية التقنية ومراجعة الترشيعات 

 .)3(ملواجهة احتياجات اإلنسان بشكل متناغم مع املستقبل واحلارض
ً مؤرشا مصنفة إىل أربع فئات ١٣٤وأصدرت جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة   

أمثلة من ) ١(ويوضح جدول رقم ). إدارية - اقتصادية  - ية اجتامع - بيئية : (رئيسية
املؤرشات التي جيب مراعاهتا لتحقيق التنمية املستدامة  
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لعمل لتطبيق مفاهيم وسبل التنمية املستدامةاملؤرشات التي جيب مراعاهتا يف أثناء ا: ١جدول 
كيف يقاس املؤرش تعريف املؤرش املؤرش حمور

 املساواة -١
االجتامعية

املـــساواة يف توزيـــع 
ــــة  ــــوارد وإتاح امل
ــــرص واختــــاذ  الف
ـــــــــــرارات ،   الق
وتتـــضمن فـــرص 
احلصول عىل العمـل 
واخلـــدمات العامـــة 
كالــــــــــــصحية 

.والتعليمية

مؤرشين رئيـسيني لقيـاس املـساواة تم اختيار 
 :االجتامعية ومها

ويقـاس عـن طريـق نـسبة الـسكان : الفقر •
الذين يعيشون حتـت خـط الفقـر ،  ونـسبة 
السكان العاطلني عن العمل مـن الـسكان 

 .يف سن العمل
ــي • ــوع االجتامع ــساواة يف الن ــن : امل ويمك

قياسها من خـالل حـساب مقارنـة معـدل 
. ر الرجلأجر املرأة مقارنة بمعدل أج

 الصحة -٢
العامة

ــاه  احلــصول عــىل مي
رشب نظيفــة وغــذاء 
ــــة  صــــحي ورعاي

.صحية دقيقة

وتقـاس باحلـاالت الـصحية : حالة التغذية •
 .لألطفال

وتقـاس بمعـدل وفيـات األطفـال : الوفاة •
 .حتت مخس سنوات

ويقاس بنـسبة الـسكان الـذين : اإلصحاح •
حيصلون عىل مياه رشب صحية ومربوطني 

 .ة املياهبمرافق تنقي
وتقـاس بنـسبة الـسكان : الرعاية الـصحية •

القادرين عىل الوصول إىل املرافق الـصحية 
،  ونسبة التطعـيم ضـد األمـراض املعديـة 
ــع  ــتخدام موان ــسبة اس ــال ون ــدى األطف ل

.احلمل

عي
جتام

ر اال
حو

امل

 التعليم-٣

احلصول عىل التعليم 
وزيـــــادة فـــــرص 
ــة  ــدريب والتوعي الت

العامة

ــذين ويقــاس بنــسبة األطفــال ا: التعلــيم • ل
يصلون إىل الـصف اخلـامس مـن التعلـيم 

 .االبتدائي
ويقاس بنسبة الكبـار املتعلمـني : حمو األمية •

.يف املجتمع
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كيف يقاس املؤرش تعريف املؤرش املؤرش حمور
 .نسبة املساحة املبنية لكل شخص • توفر السكن املناسب  السكن-٤
األمـــن االجتامعـــي  األمن-٥

 واحلامية من اجلرائم 
ــة لكــل  • ــدد اجلــرائم املرتكب ــف ١٠٠ع  أل

.الدولةشخص من سكان 

 السكان-٦

هنالك عالقة عكسية 
بــني النمــو الــسكاين 
والتنميــة املــستدامة ،  
فكلـــام زاد معـــدل 
النمو السكاين زادت 
نسبة استهالك املوارد 
ــــسبة  ــــة ون الطبيعي
ــشوائي  ــصنيع الع الت
ــصادي  والنمــو االقت

. غري املستدام

 .النسبة املئوية للنمو السكاين •

املح
يئي

ر الب
الغالف -١و

ياجلو

هنالــك العديــد مــن 
القضايا البيئية املهمة 
التــي تنــدرج ضــمن 
إطار الغالف اجلـوي 
ـــا  ـــه ،  ومنه وتغريات
التغري املناخي وثقب 
األوزون ونوعيـــــة 

.اهلواء

ويتم قياسه من خالل حتديد : التغري املناخي •
 .انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

ويتم قياسه من خالل : ترقق طبقة األوزون •
 .د املستنزفة لألوزوناستهالك املوا

ويتم قياسها من خالل تركيـز : نوعية اهلواء •
ملوثات اهلـواء يف اهلـواء املحـيط باملنـاطق 

.احلضارية

 األرايض-٢
فاألرض تتكون مـن 
ــــة  ــــة الفيزيائي البني

 ُالسطح،  وأيضا من 

ويـتم قياسـها بمـساحة األرايض : الزراعة •
ـــة ،   ـــساحة الكلي ـــة بامل ـــة مقارن املزروع

 .املبيدات واملخصبات الزراعيةواستخدام 
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كيف يقاس املؤرشتعريف املؤرش املؤرش حمور
الطبيعيــــة املــــوارد 

ــــا،   ــــودة فيه املوج
ــي  ــاه الت ــى املي وحت
ــات  ــا والكائن حتتوهي
ــيش  ــي تع ــة الت احلي

 .عليها

ويـتم قياسـها بمـساحة الغابـات : الغابات •
مقارنة باملـساحة الكليـة لـألرض ومعـدل 

 .قطع الغابات
ويتم قياسه مـن خـالل حـساب : التصحر •

ــأث ــسبة األرض املت ــة ن ــصحر مقارن رة بالت
 .بمساحة األرض الكلية

ويتم قياسـها بمـساحة األرايض : احلرضنة •
املستخدمة كمـستوطنات بـرشية دائمـة أو 

 .مؤقتة

 املياه -٣
العذبة

مـــن أكثـــر املـــوارد 
ًالطبيعيـــة تعرضـــا 
لالســـــــــــتنزاف 
ـــد  ـــوث،  وتع والتل
ــاه العذبــة  أنظمــة املي
مــن أهنــر وبحــريات 
ــر  وجــداول مــن أكث

ــــة البي ــــة األنظم ئي
ـــشاشة وتعرضـــا  ًه

للتأثريات السلبية

ــسجني  • ــز األك ــاه برتكي ــة املي ــاس نوعي  تق
ًاملذاب عضويا ونـسبة البكترييـا املعويـة يف 
املياه ،  أما كميـة امليـاه فتقـاس مـن خـالل 
حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية 
ًالتي يتم ضخها واستنزافها سـنويا مقارنـة 

.بكمية املياه الكلية

التنوع  -٤
احليوي

محايـــة احليوانـــات 
ـــة  ـــات الربي والنبات

أن . وإنشاء املحميات
 محايــة التنــوع احليــوي

 املستدام واالستخدام
لعنـــارصه وكـــذلك 
املــــوارد املتجــــددة 
ــد رشط  األخــرى يع

.الستدامة التنمية

 ويــتم قيــاس التنــوع احليــوي مــن خــالل  •
 : مؤرشين رئيسني مها

ي يتم قياسـها األول هو األنظمة البيئية ،  والت
بحساب نسبة مساحة املناطق املحمية مقارنـة 
باملــساحة الكليــة وكــذلك مــساحة األنظمــة 

 . البيئية احلساسة
ــواع ــاين هــو األن ــؤرش الث ــتم قياســها : وامل وي

ــددة  ــة امله ــات احلي ــسب الكائن ــساب ن بح
. باالنقراض
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كيف يقاس املؤرشتعريف املؤرش املؤرش حمور

البيئة  -١
االقتصادية

: وهـــي تعـــرب عـــن
ــــص ادي األداء االقت

ـــة  والتجـــارة واحلال
.املادية

ــصادي • ــن : األداء االقت ــه م ــن قياس ويمك
خالل معدل الدخل القومي للفرد ،  ونسبة 

 .االستثامر يف معدل الدخل القومي
وتقاس بامليزان التجـاري مـا بـني : التجارة •

 .السلع واخلدمات
وتقاس عن طريق قيمة الدين : احلالة املالية •

 ،  وكـذلك مقابل الناتج القـومي اإلمجـايل
نسبة املساعدات التنموية اخلارجية التي يتم 
تقديمها أو احلصول عليها مقارنـة بالنـاتج 

.القومي اإلمجايل

دي
صا

القت
ور ا

املح
 أنامط -٢

اإلنتاج 
واالستهالك

إن أنامط اإلنتاج غـري 
ــستنزف  ــستدامة ت امل
املوارد الطبيعية ،  لذا 
ــدوث  ــن ح ــد م ال ب
تغيـــري جـــذري يف 
ـــاج  سياســـات اإلنت

للحفاظ واالستهالك 
عىل املـوارد وجعلهـا 
متاحــة أمــام ســكان 
العامل احلاليني بشكل 

. ٍمتساو

أهم مؤرشات األنامط اإلنتاجية واالستهالكية 
 :يف التنمية املستدامة هي

ــادة • ــتهالك امل ــة : اس ــدى كثاف ــاس بم وتق
استخدام املـادة يف اإلنتـاج واملقـصود مـن 

.املادة هنا كل املواد اخلام الطبيعية
ــتخدام ا • ــةاس ــق : لطاق ــن طري ــاس ع وتق

االســتهالك الــسنوي للطاقــة لكــل فــرد ،  
ــتهالك  ــن االس ــة املتجــددة م ــسبة الطاق ن

.السنوي ،  وكثافة استخدام الطاقة
وتقاس بكمية إنتاج : إنتاج وإدارة النفايات •

ــاج  ــة ،  وإنت ــصناعية واملنزلي ــات ال النفاي
 . النفايات املشعة وإعادة تدوير النفايات

وتقاس باملـسافة التـي : تالنقل واملواصال •
ًيتم قطعها سـنويا لكـل فـرد مقارنـة بنـوع 

ــالت  ــائرة ،  (املواص ــة ،  ط ــيارة خاص س
.).مواصالت عامة ،  دراجة هوائية ،  الخ
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ً مؤرشا رئيسيا تنقسم بدورها إىل ٢٠أما املؤرشات البيئية فيعتمد قياسها عىل    ً٦٨ 
ًمؤرشا فرعيا ،  وتعد هذه املؤرشات داللة ع ىل مدى نجاح الدول يف حتقيق التنميةً

املستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقمية دقيقة مما يشكل إضافة نوعية إىل أصحاب القرار يف 
هذه الدول لتحليل خطواهتم السياسية واالقتصادية والبيئية ومراجعتها لتحسني أدائهم 

. )4(عىل صعيد التنمية املستدامة 
 تتميز بمراعاة التوازن بني متطلبات التنمية والقدرة والتنمية املستدامة هي تنمية  

االستيعابية للموارد االقتصادية واالجتامعية والبيئية وذلك من خالل حتقيقها لعدد من 
 :)5() احلساسية والعدالة والرتشيد واملشاركة(األهداف وهي 

ية التي يعتمد ويتمثل ذلك يف احلفاظ عىل البيئة والنظم البيئ: حساسية التنمية البيئية •
.عليها اإلنسان ومحاية املوارد الطبيعية من الضغوط وعدم استغالهلا بطرق غري مستديمة

ويتمثل ذلك يف التوازن بني املوارد املتاحة واالحتياجات : عدالة التنمية االجتامعية •
عىل املدى البعيد يف إطار ) مثل التعليم والصحة واملياه وغريها(األساسية لإلنسان 

ق العدالة بني األجيال، والقدرة عىل التخيل عن التمتع بمميزات التنمية احلالية يف حيق
.سبيل استمرار التنمية املستدامة والتي سوف تفرض بعض القيود والتضحيات

ويتمثل ذلك يف اختيار وسائل التقنية ذات التأثريات البيئية : ترشيد التنمية االقتصادية •
يار أنواع ومواقع املراكز الصناعية، ختفيف االستهالك املحدودة مع ترشيد وحسن اخت

املبدد للطاقة واملوارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيا أقل تأثري بالبيئة وتتناسب 
 .واالحتياجات املحلية، وحتمل ارتفاع تكاليف محاية البيئة ألي مرشوع جديد

قد يف اسطنبول برتكيا ويف مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البرشية والذي ع  
م التزم فيه املجتمع الدويل هبدف إقامة مستوطنات برشية مستدامة يف عامل أخذ ١٩٩٦عام 

 يف التحرض، عن طريق تنمية جمتمعات تستخدم املوارد بكفاءة ويف حدود القدرة االستيعابية
ويف هذا اإلطار للنظم االيكولوجية، وتكفل التنمية االقتصادية واالجتامعية ومحاية البيئة، 

فقد تم وضع جمموعة من االسرتاتيجيات التنفيذية املتعلقة هبذا الغرض من قبل املؤمتر 
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التنمية املتوازنة للمستوطنات يف املناطق الريفية حيث حتتاج املستوطنات الريفية  وكان منها
ية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لألرض إىل تقدير ودعم، فعدم كفاية اهلياكل األساس

ًواخلدمات واالفتقار إىل التكنولوجيا السليمة بيئيا، والتلوث الناجم عن اآلثار الضارة 
للتصنيع والتحرض املستدامني، هي كلها أمور تسهم بدرجة كبرية يف تدهور البيئة الريفية، 
وفضال عن ذلك فإن عدم توافر فرص العمل يف املناطق الريفية يزيد اهلجرة من الريف إىل 

 ويؤدى إىل خسارة يف الطاقة البرشية يف املجتمعات الريفية وسياسات وبرامج التنميةاحلرض 
املستدامة للمناطق الريفية التي تدمج املناطق الريفية يف االقتصاد القومي وحتتاج إىل 
مؤسسات حملية ووطنية قوية تقوم بتخطيط وإدارة املستوطنات البرشية عىل نحو يركز عىل 

ف واحلرض ويعامل القرى واملدن كطرفني للسلسلة املتصلة للمستوطنات الروابط بني الري
 .)6(البرشية

ًمفهوم التنمية الريفية يف املنطقة العربية تطور تارخييا عرب عدة مراحل تأثرت بتطور  
ثم  "تنمية املجتمع" ًمفهوم التنمية واألجندة التنموية املتفق عليها عامليا بداية بمفهوم

ًوحديثا تأثرت برامج التنمية الريفية يف املنطقة العربية  "ة الريفية املتكاملةالتنمي " مفهوم
الذي شكل جمال اهتامم املؤمترات والقمم التنموية التي  "التنمية املستدامة" بمفهوم

 ٢١ففي عقد التسعينات تأثرت بجدول أعامل القرن  .أرشفت عليها منظمة األمم املتحدة
الذي انعقد بريو دي جانريو بالربازيل يف  "قمة األرض" بمؤمتروخطط التنمية املستدامة 

 بمثابة نقطة حتول يف مفهوم التنمية حيث ٢١وكان جدول أعامل القرن . ١٩٩٢عام 
أضاف هلا البعد البيئي ورضورة االهتامم بحامية املوارد الطبيعية واستدامة استخدامها 

ستدامة عن طريق التوسع يف التجارة،  لتحقيق التنمية امل٢١ويؤسس جدول أعامل القرن 
وحماربة الفقر، وتغيري أنامط االستهالك، ومحاية صحة اإلنسان، واملحافظة عىل البيئة 
واملوارد الطبيعية، ومحاية الغابات من القطع اجلائر ومكافحة التصحر، وحتقيق التنمية 

.)7(الزراعية والريفية املستدامة ونرش التعليم ورفع الوعي
برنامج (املفاهيم والتجارب الدولية للتعامل مع مشكالت املجتمعات الريفية ومن   

 من ١٩٩١و برنامج القرى البيولوجية بدأ عام ). القرى البيولوجية، والقرى صديقة البيئة
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، وهو نموذج خمصص ) اهلند/ تشيناي (خالل مؤسسة إم إس سواميناثان لألبحاث 
ت الريفية التي تعاين من تدهور البيئة واالنفجار لتطبيق التنمية املستدامة باملجتمعا

السكاين والفقر، وهيدف الربنامج إىل اختبار وجتربة نموذج تنموي جديد يتفاعل مع 
من خالل تعميم وتنمية التقنيات ) ثنائية الفقر والتدهور البيئي(مواقع التنمية املستدامة 

/ البيئة (ي وتقنيات املجتمع املحيل البيئية القائمة عىل أساس التكامل بني احلذر البيئ
ويستهدف الربنامج خلق األنشطة املتوافقة بيئيا خلدمة ). املعلومات/ الطاقة املتجددة 

املواقع الريفية لتوفري فرص العمل وزيادة الدخل ومن ثم حل مشكلة الفقر الريفي خاصة 
 صغرية مالئمة ملوارد األنشطة املوجهة لتنمية املرأة الريفية بتوفري مرشوعات إنتاجية

املنطقة لرفع القدرة اإلنتاجية للقرية من ناحية ودعم مرشوعات املجتمعات الريفية 
مرشوعات إنتاج عيش الغراب واستخدام األرايض الطبيعية (املستدامة من ناحية أخرى 

 املهدرة يف تربية املاعز والدواجن ومنتجات األلبان وذلك لألرس الفقرية، أما األرس ذات
احليازات الصغرية فيهدف املرشوع إىل زيادة اإلنتاج خاصة للخرضوات واألزهار 

 . )٨(ومراعي األغنام واملناحل، إلخ
وخيلص برنامج القرى البيولوجية إىل أن املجتمع الريفي املستدام إنام يقوم عىل النمو  

ر فقرا، وأن املتواصل من خالل تطبيق برامج التنمية لعامة السكان خاصة القطاع األكث
تكون تلك الربامج متواصلة بيئيا واجتامعيا، وقادرة عىل بناء قدرات حملية وقومية 

 قرى بوالية تاميل اهلندية كنقاط ٣وقد تم اختبار . لالكتفاء الذايت وتنمية مصادر الدخل
 نسمة ويمتد ليشمل ٢٤٠٠٠ تضم ١٩٩٤ قرية منذ عام ١٩انطالق، ثم تم تطبيقه يف 

، وينرش اآلن نمط القرى البيولوجية حتت مظلة شبكة ٢٠٠٤بحلول عام  نسمة ٣٧٥٠٠٠
. اليونسكو لتكنولوجيا البيئة اآلسيوية املستدامة إىل مناطق خمتلفة عىل مستوى العامل

 ونظرا للتحذيرات البيئية للتأثريات السلبية لعمليات التنمية احلالية خاصة بالتجمعات  
وارد الطبيعية، كان هناك حاجة الستحداث جمتمعات تطبيقية الريفية التي تعتمد عىل امل

جتريبية تعتمد عىل طراز املجتمعات البيئية املستدامة، وحتقق استقرار واتزان املجتمع 
وقد نبعت فكرة . اقتصاديا بوسائل التكنولوجيا املتقدمة املتكاملة مع أهداف محاية البيئة
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 املواقع الريفية يف الشامل الرشقي إلسكتلندا ثم  بأحد١٩٦٢القرى صديقة البيئة  منذ عام 
أصبحت تلك النواة أكرب مركز بيئي متخصص للتعليم والتدريب عىل برنامج القرى 
املستدامة صديقة البيئة ، ويطبق الربنامج باستحداث قرى صغرية يرتاوح عدد سكاهنا من 

تامعية والثقافية، وتعتمد الج نسمة تتحد وتتفق يف األهداف والقيم البيئية وا٢٠٠٠ -  ٥٠
عىل مبادئ التكنولوجيا احلديثة يف تطبيق االستدامة ومتثل نموذج حديث ألسس حتويل 
املستقرات اإلنسانية الصغرية حمدودة الكثافة إىل جمتمعات مستدامة بأقل قدر ممكن من 

الت ساعد ذلك عىل وجود ص) ١٥٠-٥٠(التأثريات البيئية ،  وكلام قل عدد السكان 
 نسمة فهي عبارة عن ٢٠٠٠جتامعية قوية بني السكان أما القرى التي تستوعب حتى ا

جمموعات صغرية من القرى لكل منها أهدافه واقتصادها اخلاص، ويعتمد تصميم 
 :)٨(وختطيط القرى الصديقة للبيئة عىل املبادئ األساسية التالية 

حقيق االكتفاء الذايت من باستخدام حمطات الطاقة الشمسية لت: طاقة ومياه مستدامة •
 وأنظمة مجع مياه املطر وشبكات مياه منفصلة لألغراض االنتفاعية وكل ما  الطاقة 

 .يلزم من أنظمة تكنولوجية للتقليل من استهالك الطاقة واملياه
باستخدام جمموعات صغرية من التجمعات السكنية : اقتصاديات مستدامة /  زراعة  •

Clustersة كنشاط أسايس لتلبية احتياجاهتا املعيشية ذاتيا وإنتاج  تعتمد عىل الزراع
 .غذاء حميل

) خملفات املنازل(تصميم مرشوعات تدوير املخلفات الصلبة : إدارة املوارد وتدويرها •
.وتطهري وتنقية املياه

تصميم مباين خرضاء متوافقة بيئيا : Co-Housingتصميم مباين سكنية صديقة للبيئة  •
م مواد البناء الطبيعية املتاحة بالبيئة وحتقيق مناخ داخيل مريح واجتامعيا باستخدا

 باستخدام املعاجلات املعامرية واملفردات التصميمية الداخلية واخلارجية وكذلك احلفاظ
عىل اخلصائص الطبيعية للبيئة من حيث النباتات والكائنات احلية وشكل األرض، 

 ملواجهة Multi-Generational Homeباإلضافة إىل تبني فكرة املسكن املمتد 
. االحتياجات احلالية واملستقبلية لألرس
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ختطط القرى صديقة البيئة يف مواقع ذات موارد طبيعية أو : اختيار مواقع بيئية متنوعة •
.ثقافية مثل املناطق الساحلية واألرايض الزراعية والغابات وغريها

ية التنوع الثقايف والعادات والقيم حلام: تدعيم اجلوانب الثقافية واالجتامعية للسكان •
وقد انترشت نامذج القرى صديقة البيئة . الروحية ودعم املشاركة املجتمعية للسكان 

يف كل دول العامل فهناك شبكة دولية للقرى املستدامة بجنوب أفريقيا تعتمد عىل 
 املباين –ة  جتديد مصادر الطاق–تدوير النفايات (تطبيقات التكنولوجيا الصديقة للبيئة 

كام تم استخدام تلك القرى يف تنشيط )  الصناعات الزراعية غري امللوثة–اخلرضاء 
السياحة الثقافية لزيارة البيئات التقليدية املستدامة وكيفية إدارهتا حمليا، فضال عن 

 ١٧٥٠ والتي تبلغ Tennesseدها بوالية النامذج األوربية واألمريكية  والتي تقع أح
 شخص إلقامة نموذج لتجمع ريفي ٢٠٠غابات وأصبحت موطنا لـ فدان من ال

بدائي بسيط ذو اكتفاء ذايت خمصص لإلسكان املستدام منخفض التكاليف ملحدودي 
 .الدخل ويقدم نامذج لتصميم املباين الشمسية واملرشوعات الزراعية الصغرية

ول إىل تنمية ومما سبق يتضح أن هناك عدة معايري جيب األخذ هبا يف مراحل الوص  
مستدامة يف املستوطنات الريفية ومنها احلفاظ عىل املصادر الطبيعية، وزيادة املشاركة 
العامة يف اختاذ القرارات التي تؤثر عىل البيئة، وتقوية الرشاكة بني مجيع قطاعات املجتمع 

لتدريب يف العملية التنموية، وشمولية سياسات التخطيط واملتابعة والشفافية واملساءلة وا
. والتثقيف، تشجيع النمو وإحيائه، والقضاء عىل الفقر، وجتنب االنخفاض يف نوعية احلياة

وسوف تقوم هذه الدراسة بمراجعة سياسات وممارسات التنمية الريفية يف مجهورية مرص 
العربية واململكة املغربية واململكة العربية السعودية واخلروج بتوصيات تساهم يف حتقيق 

 .يفية املستدامةتنمية ر
 

ًتطور مفهوم التنمية الريفية تارخييا عرب عدة حقب ومراحل من املفهوم املحيل املحدود  
لتنمية املجتمع املؤسس عىل فكرة تشجيع العون الذايت لتوفري اخلدمات االجتامعية يف 

 املفهوم الشامل للتنمية الريفية املجتمعات املحلية عرب مفهوم التنمية الريفية املتكاملة إىل
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املستدامة الذي برز ووجد االهتامم املتزايد والدعم من كافة املنظامت التنموية يف اآلونة
التنمية الريفية هي حتسني ظروف املجتمعات الريفية الشاملة، بام يف ذلك. )9(األخرية

 بالنسبة. ية التحتية واإلسكاناالعتبارات االقتصادية ونوعية احلياة مثل البيئة والصحة والبن
ملعظم املجتمعات الريفية الصغرية، ينطوي هذا التحسني عىل نمو إعداد السكان وفرص 
ًالعمل، وعىل الرغم من ذلك، فإن مثل هذا النمو ليس رضورة أو رشطا كافيا للتنمية 

إىل حتسني فرص وبينام تعني التنمية الريفية خمتلف السياسات احلكومية الرامية . )10(الريفية
العمل ومستويات الدخل واملعيشة العامة يف املجتمعات املحلية الريفية، فهي أيضا تعني 
املبادرات املختلفة لتحسني خدمة النقل واملواصالت وغريمها من اخلدمات العامة التي 

امج تقدم لتطوير اإلقليم أو الدولة بأرسها، كام تشمل التنمية الريفية أيضا العديد من الرب
 .)10( االجتامعية التي يتم تصميمها لرفع مستويات الدخل واملعيشة جلميع املواطنني

 

يتأسس مفهوم التنمية الريفية املتكاملة عىل رضورة التكامل بني األنشطة االقتصادية  
كن من االستخدام يف املجتمعات الريفية، ورضورة تقديم خدمات متكاملة مت واالجتامعية

 .)٩(األمثل للموارد الطبيعية والبرشية املتاحة
ًوعرفت أيضا التنمية الريفية املتكاملة بمجموعة من اجلهود التنموية الرامية إىل حتقيق  

رفاهية املجتمع الريفي عن طريق تنفيذ املشاريع التنموية التي تكمل بعضها البعض حتت 
ع مستوى املعيشة عن طريق االستثامرات املدعومة ببناء فاعلية أكثر من جهة مثل جهود رف

. )١١(البنية التحتية ومشاريع أخرى تلتقي كلها عىل هدف حتسني ظروف معيشة أهل الريف
 يف السبعينات والثامنينات Integrated Rural Developmentالتنمية الريفية املتكاملة 

تركز عىل جماالت عدة، بام يف ذلك كانت تعتمد عىل الدعم القوي من اجلهات املانحة و
وكانت االنتقادات للتجارب . البنية التحتية وتقديم اخلدمات يف القطاعات االجتامعية

خمتلطة ولكن تشرتك يف تركيزها عىل طبيعتها من أعىل إىل أسفل، وهنجها القائم عىل 
ة وعىل اهلياكل الرتكيز عىل جانب توفري اخلدمات، واالعتامد املفرط عىل املساعدة التقني

وتبع ذلك مبادرات متعددة . اإلدارية الضخمة غري املستمرة التي تتوجه ملشاريع حمددة
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لتحقيق التنمية الريفية ملناطق حمددة بعينها، ولكن مع االهتامم بشكل أقوى عىل سامع
تم . رغبات سكان الريف والرتكيز عىل سبل دعم احلكومات للرد عىل تلك الرغبات

من نقاط الضعف فيام يتعلق هبذا النهج احلديث، بام يف ذلك القصور يف امللكية حتديد عدد 
ًاحلكومية؛ وامليل إىل رؤية فقراء الريف أساسا كمزارعني، مع االهتامم املحدود بدورهم 
كعامل وكمستهلكني؛ وضعف الروابط مع البيئة السياسة األكرب، واتساع نطاق عمليات 

قوال عن املشاركة الشعبية يف التطبيق الفعيل، وصعوبة احلفاظ اإلدارة؛ وصعوبة ترمجة األ
 . )١٢(عىل األعامل التنموية عندما ينسحب التمويل اخلارجي

 

يستهدف مفهوم التنمية الريفية املستدامة توفري سبل املعيشة املستدامة يف خمتلف  
يكولوجية الزراعية يف املناطق الريفية من أجل األوضاع االقتصادية واالجتامعية واال

القضاء عىل الفقر و زيادة متكني األشخاص الذين يعانون الفقر ومنظامهتم وزيادة سبل 
وصوهلم إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واملؤسسات العامة وخاصة األرض وفرص 

. )٩(العمل واالئتامن والتعليم والصحة
يف مضموهنا الشامل بالتنمية التي حتدث تغيري ارتقائي خمطط وعرفت التنمية الريفية   

ًللنهوض باملجتمعات املحلية يف الريف اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا وبيئيا بنهج ديمقراطي  ً ً ً
ًيكفل املشاركة الواسعة ختطيطا وتنفيذا وتقويام، ويستهدف حتقيق التكامل بني املجهودات ً ً

والت املطلوبة لتنمية املوارد الطبيعية والبرشية، وشيوع الرسمية والشعبية إلحداث التح
العدالة يف توزيع مردودات التنمية وجني ثامرها يف املجتمعات، وتكامل جهود التنمية عىل 

 .)٩(املستوى القومي
وجاء يف التعريف الذي تبنته دراسة مشرتكة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

التنمية الريفية هتتم وتضم حتت جناحها الزراعة" بأن) م٢٠٠٣(ومنظمة اليونسكو 
والتنمية الريفية، يف .والتعليم والبنية التحتية والصحة وبناء القدرات واملؤسسات الريفية

مفهومها الواسع املتكامل، هلا العديد من األبعاد اجلوهرية التي ال بد من تكاملها إلحداث 
 :)٩(طقة العربية، ومن هذه األبعادالتنمية الريفية املستدامة يف املن
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 البعد االقتصادي الذي تقرتن به اجلهود الرامية لتحقيق معدالت من النمو االقتصادي •
املتطور واملستدام، وتشكل التنمية الزراعية يف هذا البعد األساس وترتبط هبا األنشطة 

 .الريفية األخرى االقتصادية واالجتامعية والثقافية
 الذي هيدف إىل حتقيق العدالة االجتامعية واحلد من الفقر عن طريق البعد االجتامعي •

وضع وتفعيل السياسات الرامية لتوسيع فرص العمل اإلنتاجي وتضييق الفوارق 
االقتصادية بني الفئات االجتامعية يف الريف، وتضييق الفوارق التنموية بني الريف 

 .ًالفئات األكثر فقراواحلرض، والرتكيز عىل حتسني مستوى املعيشة ودخول 
 بعد التنمية البرشية الذي يعنى بتوفري اخلدمات الصحية وبتوسيع فرص التعليم وبرامج •

التدريب وتنمية القدرات ومتكني الفئات الضعيفة من املشاركة الفاعلة يف التخطيط 
 .واختاذ القرارات وإدارة وتنفيذ املرشوعات

 به إىل حتقيق تنمية ريفية مستدامة تتأسس البعد البيئي الذي هتدف الربامج املرتبطة •
عىل مبدأ محاية البيئة واملوارد الطبيعية املتاحة من التدهور بام يف ذلك املاء واألرض 
والكائنات احلية النباتية واحليوانية، وتسخري وحسن استغالل هذه املوارد الطبيعية 

تعامله مع مفرداهتا بالصورة التي تضمن استدامة عطائها ملصلحة اإلنسان وترشيد 
.  املختلفة

 

 :)١١(هتدف التنمية الريفية إىل حتقيق األهداف التالية
 العمل فرصة للريفي تؤمن التي الريف يف التنمية حتقيق إن :الريف هجرة مكافحة •

 من كل تثني سوف واملواصالت والطاقة واملاء والصحة والتعليم السكن وخدمات
.هذه نيته عن اجلغرايف موقعه بتغيري يفكر

 أن الريف وأهله جزء من الوطن واملواطنني، وهلم من املكتسبات: توزيع الثروة والسلطة •
 من كغريهم الوطن وخريات ثروات يف حق وفلهم الواجبات، من عليهم ما

.املواطنني
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 من ًسياأسا ًعنرصا الريف تنمية :االقتصادية القطاعات جممل بني التكامل حتقيق •
 القطاع بني ما الوثيقة العالقة بحكم االقتصادية القطاعات باقي تنمية عنارص

.وعطاء خذ من األخرى القطاعات وباقي الزراعي،
 بني ما الوثاق خللق سيايس مغزى الريف لتنمية إن :الوطنية السياسية األهداف تعزيز •

.الوطن أي واألرض، اإلنسان
 الزراعي واإلرشاد امللكية وتوزيع والري الزراعة متض عملية هي الريفية والتنمية •

 والتخزين والتسويق والطرق واملواصالت واالسترياد والتصدير واالدخار واالستثامر
 والتسليف واالستهالك والعاملة واخلدمات وما يتطلب كل ذلك من سياسات وختطيط

 .)١٣( وتقويم ومتابعة وتدريب وبحوث وتنسيق
 

 ومنها امللحة القضايا من عدد مواجهة يف تساهم أهنا يف الريفية التنمية أمهية تتمثل  
 :)١٣(التايل

 .الثالث العامل يف الريف سكان نسبة ارتفاع •
.املحلية االحتياجات مقابلة عىل قدرته وعدم الزراعي اإلنتاج قصور •
 الريف سكان فقر إىل أدى مما والصناعة التجارة يف عنه الزراعة من العدد انخفاض •

 تعليم، :املدن يف عنها الريف يف املعيشة مستويات وانخفاض املدن بسكان مقارنة
 .الخ إسكان، صحة،

.الريف أهل كاهل عىل -  الوطنية التنمية لتمويل -  املادي العبء تزايد •
.املدينة إىل القرية من البرشية الكفاءات هجرة استمرار •
 هلؤالء ملا القرى أهل حساب عىل االستثامرات أنواع كل اجتذاب يف املدن أهل نجاح •

.القوة بناء يف كبري وزن من
 ملجرد متميز معيشة مستوى يف بأحقيتهم - املدن سكان من وهم -املتعلمني اقتناع •

. متعلمني أهنم
 .وتسارعها الريف مشاكل تزايد •
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 :)١٣( ،)١١(التايل يف تكمن أساسية ومتطلبات اتيجياتاسرت الريفية والتنمية للتخطيط
 دولة أو بلد أي ريف يف املتكاملة الريفية التنمية تقوم لكي :اتفاقيات دولية مناسبة •

 البد من عقد اتفاقيات دولية مناسبة تضمن مصالح الفالحني من حيث أسعار منتجاهتم
 يستخدمها والتي املستوردة املصنعة املنتجات بأسعار وعالقتها الدولية السوق يف

.القرى سكان
 أي يف املدن أهل مع مقارنة واالستغالل بالظلم الريف أهل يشعر :مناخ تنموي مالئم •

 قائمة أسفل يف ًدائام تأيت الريفية فاملجتمعات الثالث، العامل جمتمعات من جمتمع
 الثقافية جيةاالزدوا من مزيد إىل يؤدي مما القومية اخلطط من خطة أي يف األولويات

 للتنمية املالئم املناخ يتوفر ولكي املجتمعني، بني اهلوة التساع نتيجة املجتمع يف
 التجار من املدن سكان وبني بينهم العدالة من بقدر الريفيون يشعر أن من البد الريفية

.الخ ...واملوظفني والصناع
 مجيع عىل مسئولة نتكو مناسبة إدارة هياكل تشكيل من البد :هياكل إدارية مناسبة •

 هذه متثل أن عىل الريفية، التنمية توجيه عن والقومية اإلقليمية، املحلية، املستويات
 هذه وتكون املستويات، من مستوى كل يف واملواطنني احلكومة من كل اهلياكل

 فئات مجيع لصالح ًتكامليا توجيها الريفية التنمية توجيه اهلياكل هذه مسؤولية
.الشعب

 واملقصود املستدامة، الريفية التنمية علية تبنى الذي األساس وهو :لفريقيالعمل ا •
 سواء التعاوين العمل مهارات الريفية بالتنمية العاملني اكتساب هو الفريقي بالعمل
.التقويم أو املتابعة أو البحوث أو التخطيط أو السياسات وضع أثناء

 يشجع والذي خاص نوع من تدريب من الفريقي للعمل البد :التدريب الفريقي •
 البعض، بعضهم ختصصات عىل التعرف عىل التخصصات خمتلف من العاملون
 ويف النفس يف التمعن طريق عن للتعاون الالزمة االجتامعية املهارات واكتساب
 وحلقات االجتامعات ممارسة خالل من اجلامعي العمل مناهج إتقان مع العالقات،
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 الفريقية، والبحوث الفريقي، التخطيط عن مسئولني ادوإعد اجللسات، وقيادة احلوار
.الخ..الفريقي والتقويم

 يتعامل الذي واملجتمع مؤسسة أي بني بالربط اجلهاز هذا ويقوم :العالقات العامة •
 به تقوم فيام املجتمع رأي وتوصيل للمتعاملني املؤسسة انجازات رشح طريق عن معه

 اإلنتاج بني يؤلف كونه مهمة اجلهاز ذاه مسؤولية وتكون .للمسئولني املؤسسة
.أخرى ناحية من املستفيدين ورأي ناحية من اخلدمي أو السلعي

 إعادة قضية هي هامة أخرى قضية اإلدارية اهلياكل بتشكيل يرتبط :المركزية جادة •
 توزيع حق إصدار القرارات بأنواعها بني املستويات املختلفة يف املجتمع لصالح املجتمعات

.متكاملة جادة ريفية تنمية لقيام الضامن هو املحلية الصالحيات من فاملزيد ية،املحل
 الريفية التنمية من اللون هذا إىل نصل ولكي :مشاركة شعبية عىل مجيع املستويات •

 الشعبية الفئات وضوح ضامن مع الفئات مجيع من شعبية مشاركة من بد ال املتكاملة
 فرصة هلا ويوفر املجتمع، خري من حقها هلا يضمن بام القوة بناء يف الدخل حمدودة
 .األغلبية لصالح التنمية توجيه

 ويتضح من التعاريف ملفاهيم التنمية بشكل عام والتنمية الريفية املستدامة بشكل خاص  
 بتلبية اإلرضار دون احلارض أجيال  احتياجات تلبية تتطلب شاملة عملية التنمية أن

 واالجتامعية البيئة النواحي االعتبار يف األخذ إىل وتدعو املستقبل أجيال احتياجات
 واالقتصادية يف مراحل التنمية، وإجياد مؤرشات جيب األخذ هبا عند تنفيذ الربامج واخلطط

 .التنمية هذه حتقيق مدى ولقياس املستدامة التنمية لتحقيق والسياسات
 خالله ومن التنمية احلمر يف التخطيط أنواع من يعد العمراين التخطيط أن ويتضح  
 املستدامة والريفية احلرضية والتنمية عام بشكل املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة يمكن
 يف تأخذ وحملية إقليمية خمططات من العمراين للتخطيط املناسبة التنفيذية اآلليات بإجياد

 باألقاليم والقرى املدن ختطيط مراحل يف والبيئة واالجتامعية االقتصادية املعايري االعتبار
 .متوازن بشكل
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 حتقيق يف ومسامهتها العربية بالدول الريفية التنمية برامج عىل ًسلبا تؤثر حتديات هناك  
 :)٧(التايل ومنها العربية باملنطقة األلفية التنموية األهداف

 بعض يف ترتبط التي باملنطقة، النامية الدول يف صوصوباخل للفقر، العالية املعدالت •
 .السكان لنمو عالية بمعدالت احلاالت

 عىل احلصول لفرص العادل التوزيع تعيق التي التنموية والسياسات القومية القوانني •
 املنطقة، دول بعض يف اإلنامئية واخلدمات املوارد

 ويرتتب عطائها، استدامة انيةإمك من تقلل الطبيعية املوارد الستخدام طرق انتشار •
 التي األرايض حيازة وسياسات الفقر بانتشار صلة ذات وهذه بالبيئة، اإلرضار عنها
 الطقس، يف والتغري استغالهلا، وسوء املوارد تدهور إىل تؤدي

 من املتزايدة لإلعداد العمل فرص وقلة الريفية املناطق يف التحتية البنيات ضعف •
 السكان،

 الفئات أوساط يف وخاصة احلرضية، املناطق إىل الريف من اهلجرة تمعدال ارتفاع •
 الريفي، الشباب من املتعلمة

 واالجتامعية االقتصادية النشاطات يف الريفية املرأة مشاركة من حتد التي السياسات •
والسياسية،

 لعاملية،وا واإلقليمية املحلية املوارد من الريفية التنمية لربامج والفني املايل الدعم قلة •
.باملنطقة النامية الدول يف باخلصوص
 

 يف هذا اجلزء سنتطرق إىل بعض الدراسات والتجارب والربامج واخلطط واالسرتاتيجيات  
 املتحدة األمم ملنظمة التقارير إىل باإلضافة واملغرب كمرص خمتلفة دول يف الريفية للتنمية
 بالتنمية اخلاصة الدولية املؤمترات وتوصيات العربية الدول يف الريفية نميةبالت اخلاصة

 .املستدامة الستخالص السياسات واملامرسات واخلطط والربامج للتنمية الريفية املستدامة
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 السكان، نمو ومعدل السكان عن أساسية معلومات )٢،٣،٤( رقم اجلداول وتوضح
 القومي والدخل اإلمجايل، املحيل الناتج زراعية،ال األرايض ومساحة األرايض، ومساحة
 املضافة والقيمة املضافة، والقيمة الفرد، ونصيب ،)اإلمجايل املحيل الناتج( اإلمجايل
 العربية واململكة واملغرب مرص :الدراسة دول يف للخدمات املضافة والقيمة للصناعة،
  .السعودية
 

 إمدادها خالل من املرصية بالقرية النهوض حتقيق إىل هتدف بمرص الريفية التنمية  
 حجم حيث من واملدينة القرية بني املوجودة الفجوة وتضييق األساسية االحتياجات بكافة

 والطرق، املدارس وإنشاء الكريمة، للحياة الالزمة املقومات ومجيع وتوزيعها اخلدمات
 إىل الدولة تقسيم عىل يعتمد والذي بالدولة ارياإلد التقسيم من جزء هي املرصية والقرية

 ًأيضا عواصم هلا مراكز ثم ،)رئيسية مدينة( عواصم هلا ومديريات )حرضية( حمافظات
 ويتبع )فرعية وقرى رئيسية قرى وهناك( قرى عدة الفرعية املدن تلك ويتبع )فرعية مدن(

 هرمي تدرج عىل تقسيمال هذا ويعتمد )كفور نجوع، عزب،( أصغر ريفية جتمعات القرى
 الفرعية واملدينة سلطة نقطة هبا الرئيسية والقرية عمدة هلا فالقرية واألمن الرشطة خلدمات

 .الرئيسية املدينة يف األمن مديرية ثم )انتخابية دائرة( رشطة مركز هبا
 ومعدل السكان، العربية؛ مرص مجهورية عن األساسية املعلومات ٢ اجلدول يلخص  
 اإلمجايل، املحيل الناتج الزراعية، األرايض ومساحة األرايض، ومساحة ،السكان نمو

 املضافة، والقيمة الفرد، ونصيب ،)اإلمجايل املحيل الناتج( اإلمجايل القومي والدخل
 .)١٤(للخدمات املضافة والقيمة للصناعة، املضافة والقيمة
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 معلومات أساسية عن مجهورية مرص العربية): ٢ (جدول
اخلصائص القطاع

 )٢٠١٠ يوليو تقديرات( ٨٠,٤٧١,٨٦٩  )باملاليني( السكان
 )٢٠١٠ تقديرات( %١.٩٩٧ السكاين النمو معدل

 ألــف( الدولــة أرايض مــساحة إمجــايل
 )مربع كيلومرت

٢كم ٩٩٥٤٥٠

 )٢٠٠٣( ٢كم ٣٤٢٢٠ املزروعة األرايض مساحة إمجايل
 )٢٠٠٨( السكان جمموع من % ٥٧ الريف سكان تعداد
 )٢٠٠٩ تقديرات( دوالر ٦٠٠٠ اإلمجايل املحيل الناتج من الفرد نصيب
%١٣.١ اإلمجايل املحيل الناتج يف الزراعة مسامهة
%٣٧.٧ اإلمجايل املحيل الناتج يف الصناعة مسامهة
 )٢٠٠٩ تقديرات( % ٤٩.٢  اإلمجايل املحيل الناتج يف اخلدمات مسامهة
 )٢٠٠٩ تقديرات( عامل مليون ٢٥.٨ العاملة القوة
%٣٢ الزراعة يف العاملني نسبة
%١٧ الصناعة يف العاملني نسبة
 )٢٠٠١ تقديرات( % ٥١ اخلدمات جمال يف العاملني نسبة

 الفول، والقمح، والذرة، األرز، القطن،  الزراعية املنتجات
 املاء جاموس املاشية، اخلرضوات؛ الفواكه،

 واملاعز الغنم
 مجهورية  احلكم شكل
 ٢٩ املحافظات  املحافظات عدد

Source: The World Factbook, CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/sf.html (14)
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 التي املشاكل أهم من أن إىل )١٥(املرصية للقرية السلبية التنمية عن دراسة أشارت وقد  
 املزروعة األرايض تأكل واستمرار السكان عدد يف املطرد التزايد املرصية القرية منها تعانى
 أخر جانب من التجريف عمليات وزيادة جانب من السكنية العمرانية الكتلة لزيادة نتيجة

 جانب من عامة مرافق أو صناعية أو خدمية مرشوعات إنشاء لصالح يرالتبو وعمليات
 معظم يقوم حيث الزراعية األرايض ملكية تفتيت ظاهرة وجود إىل باإلضافة هذا .ثالث
 أن عىل الفالح تساعد ال صغرية مساحات إىل يرثوهنا التي األرض قطعة بتقسيم الورثة

 وتقدر مساحة األرايض. حدة إنتاجية اقتصاديةيعيش يف مستوى مناسب،  كام أهنا ال متثل و
 انخفاض عليه يرتتب مما ًسنويا ًفدانا ٦٠٠٠٠ بحوايل العمراين التوسع يكتسحها التي

 .األرض هذه من الفرد نصيب
 أصبحت حيث الريف يف املشتغلة العاملة يف نوعى تغري حدوث إىل باإلضافة هذا  
 نحو متزايد اجتاه وجود مع بالزراعة هلا صلة ال التي واحلرف املهن من عديدة رشائح تضم

 أو الداخلية باهلجرة سواء الزراعية العاملة هجرة بسبب املأجورة العاملة عىل االعتامد
 .اليدوي العمل حمل الكايف بالقدر الزراعية اآللة إحالل ذلك يصاحب أن دون اخلارجية

 والدخل عنها املتولد لدخلا بني يقارن أصبح أن بعد لألرض الفالح نظرة تغريت ولقد
 من ًتقريبا %٢٥ أصبح حيث للقرية العمراين الشكل تغري كام األخرى األنشطة عن املتولد
 بسبب وذلك التقليدي الريفي املنزل من ًبدال السكنية الشقة نمط تتخذ القرى مساكن
 الذي األمر ةالزراعي األرايض عىل البناء من حتد التي البناء وقوانني السكنية املناطق ضيق
 واخلدمات املرافق مد مشاريع أثرت كام .سلوكياته ومن للفالح املعيشة نمط من غري

 بأثر للفالح املعيشة نمط وعىل املرصية القرية عىل واالتصاالت الطرق وشبكة العامة
 .املشاريع تلك وبناء لتوفري التخطيط عند احلسبان يف يكن مل سلبي
 كانت أن بعد للمدينة وتابعة مستهلكة وحدة إىل جيةإنتا وحدة من القرية وحتولت  
 جديدة استهالكية أنامط ظهور بعد وذلك املدينة ملتطلبات الرئييس واملورد ُاملغذى هي
 احلديثة االتصال وسائل بفعل واملدينة القرية بني االتصال لزيادة نتيجة املجتمع أفراد لدى

 وسائل خالل من سواء اخلارجي واملجتمع نةاملدي جمتمع عىل مدروس الغري القرية وانفتاح
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 الريف حتول وبذلك الزراعي الزمام ضيق بسبب أو العربية الدول إىل اهلجرة أو اإلعالم
  .متحرض ريف إىل املرصي

 منها املطلوبة النتائج حتقق مل املرصي الريف تنمية مشاريع أن إىل الدراسة وأشارت  
 وجود وعدم الريفية التنمية لعمليات واملتكاملة الشاملة النظرة غياب منها أسباب لعدة
 بني كامل تنسيق يوجد ال كام املدى وقصرية متوسطة وأخرى املدى طويلة واقعية خطط

 األجهزة دور غياب إىل باإلضافة هذا .القرية تنمية بمشاريع املعنية احلكومية األجهزة
 التنمية، خلطط التنفيذ ثم تخطيطوال القرارات اختاذ عملية يف الشعبية واملشاركة املحلية
 يف تنشأ كانت املرصية للقرية واملرافق اخلدمات توفري مشاريع أن هو ذلك كل من واألهم
 للدولة القومية اإلسرتاتيجية ذلك بعد خمالفة األرايض عىل وتتوسع ومتتد القرية داخل
 .عبالش لغذاء الوحيد املصدر الزراعية األرض عىل احلفاظ إىل هتدف والتي
إنشاء  إىل الدعوة إىل القائمة للقرى الريفية التنمية من الدعوة تغيري الدراسة واقرتحت  

وتعمري قرى جديدة توأم يف الظهري الصحراوي للقرى القائمة والعمل عىل امتصاص الفائض 
السكاين من القرى القائمة إىل القرى اجلديدة والعمل عىل احلد من الزيادة السكانية والكتل 

 تعمل ومتكاملة متوازنة خطة وجود يتطلب الذي األمر .الزراعية األرايض عىل عمرانيةال
 القرى يف والزراعي والصناعي واخلدمي البرشى واالستيطان اجلذب عوامل توفري عىل

 وأشارت .القائمة القرى يف واإلرسال الطرد عوامل توفري مع وتتوافق لتتواكب اجلديدة
 واالستيطان اجلذب عوامل توفري عىل تعمل ومتكاملة متوازنة خطة إجياد أن إىل الدراسة

يف القرى اجلديدة مع عوامل التهجري واإلرسال يف القرى القائمة يتطلب حتديد شكل آليات 
 له مستقل إداري جهاز إنشاء خالل من وذلك االستيطان وعملية التهجري عملية تنفيذ
 باألهداف اإلدارة بأسلوب ويعمل للقرية ىلاملح املستوى عىل ويعمل القرارات اختاذ حرية

 واإلرسال للتهجري العامة اإلدارة مها رئيسيتني إدارتني من اإلداري اجلهاز هذا ويتكون
 وتعمل اإلدارة العامة األوىل يف نطاق القرية القائمة. واإلدارة العامة لالستيطان واالستقبال

 .)١٥(التوأم يدةاجلد القرية نطاق يف فتعمل الثانية اإلدارة أما
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 ييل وفيام أهدافها وحتديد الريفية التنمية مشاكل حل يف سامهت بمرص جهات وهناك  
 :)١٧(،)١٦(األهداف هلذه ملخص

 الثالثة املجاالت يف الريفية التنمية أهداف حتددت املحلية اإلدارة قانون بموجب •
 :التالية

 البنائية احلاصالت من اجاإلنت بمستوى النهوض ويشمل :املجال االقتصادي   -  أ 
 تنفيذ شمل كام .احليوان وتربية الزراعة يف احلديثة التكنولوجيا واستخدام واحليوانية

 مرشوعات اإلنتاج النبايت واحليواين والصناعي والبيئي عىل أن يقوم هبذه املرشوعات
  .التعاوين والقطاع اخلاص والقطاع العام القطاع من كل

 ومراكز والتعليمية الصحية العامة اخلدمات توفري عىل ويشمل  :املجال االجتامعي   - ب
 من قدر أكرب واستيعاب العاملة تنظيم وكذلك األهايل من فعال بإسهام الشباب
  .املحلية اإلنتاجية املرشوعات يف العاملة

 كثافات وحتقيق صحية عمرانية بيئة وهتيئة املرافق مد عىل ويشمل: املجال العمراين  - ج
.للقرية العمرانية اإلمدادات وختطيط توازنةم سكانية

 :ييل فيام الريفية التنمية أهداف تتلخص القرية وتنمية بناء إنشاء قانون وبموجب •
 واملؤسسات واملرافق األساسية اخلدمات يف تتمثل :للقرية اهليكلية البيئة تطور   - أ  

 معيشة مستوى فعور بالقرية للنهوض وذلك واخلدمية واالقتصادية االجتامعية
  .سكاهنا

 وأساليب نظم ودعم التدريب برامج خالل من وذلك :البرشية املوارد تطوير   -ب
  .الالمركزية

 إىل باإلضافة السابقني للهدفني كنتيجة تأيت والتي :للقرية اإلنتاجية القاعدة تطوير  -ج
.بالقرية واإلنتاج االستثامر فرص وهتيئة حتسني عىل العمل

 لتطوير الفعالة الوسيلة هو )رشوق( املتكاملة الريفية للتنمية القومي نامجالرب ويعترب •
 ١٩٩٤ عام منذ به العمل بدأ الذي الربنامج هذا أتاح وقد املرصية، القرية وتنمية
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العديد من املرشوعات عيل كافة حماور التنمية املحلية يف مرص، ويقوم برنامج  تنفيذ
وم املشاركة الشعبية املحلية يف التنمية املتكاملة يف يف املقام األول عيل مفه) رشوق(

الريف من خالل توفري مياه الرشب النقية الصاحلة لالستخدام وتنفيذ شبكة طرق 
ريفية مرصوفة تربط القرى األم بتوابعها وتربطها بمراكز اإلنتاج والتسويق 

.ابع أكثر من مخسة أالف قرية وتإىلواخلدمات للوصول بالتنمية الشاملة 
 

 املعلومات األساسية عن اململكة املغربية؛ السكان، ومعدل نمو ٣يلخص اجلدول   
السكان، ومساحة األرايض، ومساحة األرايض الزراعية، الناتج املحيل اإلمجايل، والدخل 

والقيمة املضافة ، ونصيب الفرد، والقيمة املضافة، )الناتج املحيل اإلمجايل(القومي اإلمجايل 
 .)١٤(للصناعة، والقيمة املضافة للخدمات

 :ويوجد بالريف املغريب مشاكل بميادين خمتلفة من أمهها
 املعتمدة مبارشة(ضعف مردود الفالحة، وانتشار الزراعات البورية : امليدان االقتصادي •

تصادية ، وقلة األنشطة االق)املوجهة نحو السوق الداخلية(واملعيشية ) عىل األمطار
 .األخرى كالصناعة والتجارة واخلدمات

انتشار األمية، وضعف نسبة املدارس والتغطية الصحية، وارتفاع : امليدان االجتامعي •
 .نسبة الفقر والبطالة، وتفاقم اهلجرة القروية

ضعف شبكة مياه الرشب والكهرباء واملواصالت واخلدمات: ميدان التجهيزات •
 :وترجع أزمة البادية املغربية إىل عدة أسباب منها. رويالعمومية، وهشاشة السكن الق

 .هتميش البادية املغربية من حيث التنمية االقتصادية واالجتامعية - 
 .٢٠تعاقب سنوات اجلفاف منذ مطلع ثامنينيات القرن   - 
.سوء تسيري اجلامعات القروية  - 
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 معلومات أساسية عن اململكة املغربية): ٣ (جدول
صاخلصائ القطاع

) ٢٠١٠تقديرات يوليو  (٣١,٦٢٧,٤٢٨ ) باملاليني(السكان 
) ٢٠١٠تقديرات % (١.٠٧٧ معدل النمو السكاين 

ألف كيلومرت (إمجايل مساحة أرايض الدولة 
) مربع

] كم] [سق [٤٤٦,٣٠٠

) ٢٠٠٣( كيلومرت مربع ١٤٤٥٠إمجايل مساحة األرايض املزروعة 
) ٢٠٠٨(ع السكان من جممو % ٤٤تعداد سكان الريف 

) ٢٠٠٩تقديرات ( دوالر ٤ ٦٠٠نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل 
%١٨.٨مسامهة الزراعة يف الناتج املحيل اإلمجايل 

%٣٢.٦مسامهة الصناعة يف الناتج املحيل اإلمجايل 
) ٢٠٠٩تقديرات  % (٤٨.٦مسامهة اخلدمات يف الناتج املحيل اإلمجايل 

) ٢٠٠٩تقديرات ( مليون عامل ١١.٤٦لعاملة القوة ا
%٤٤.٦نسبة العاملني يف الزراعة 

%١٩.٨نسبة العاملني يف الصناعة 
) ٢٠٠٦تقديرات % (٣٥.٥نسبة العاملني يف جمال اخلدمات 

الشعري والقمـح، واحلمـضيات، العنـب،  املنتجات الزراعية 
واخلــرضوات وأشــجار الزيتــون؛ وتربيــة 

والنبيذ املاشية؛ 
النظام امللكي الدستوري  شكل احلكم 
 منطقة ١٥ عدد املناطق 

Source: The World Factbook, CIA: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html 
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 :وتتدخل الدولة ملعاجلة أزمة الريف املغريب من خالل الربامج واملشاريع اآلتية
ً وهتدف إىل حتسني اإلنتاج الزراعي كام ونوعا، وترقية دخل :برامج التنمية االقتصادية • ً

من أبرزها برنامج االستثامر الزراعي يف املناطق البور،. العامل الريفيني املحليني
 .وطني ملكافحة التصحر وآثار اجلفافوالربنامج ال

 وهتدف إىل تطوير واستكامل وحتسني :برامج التجهيزات واخلدمات العمومية •
 خدمات ومرافق البنية األساسية يف املناطق الريفية، ويف طليعتها برنامج تزويد املناطق
ق الريفية باملاء الصالح للرشب، وبرنامج كهربة البوادي، والربنامج الوطني للطر

 .باإلضافة إىل تشييد السدود ومد قنوات الري، وبناء املدارس واملستوصفات. القروية
 وهتدف إىل إبقاء الساكنني األصليني يف أماكنهم : للتنمية القروية٢٠٢٠اسرتاتيجية  •

 بالقرى، وتقوية املراكز املتوسطة باخلدمات األساسية وبالوحدات الصناعية والصناعات
 من ٢٠٢٠فك العزلة عن العامل القروي، متت بلورة اسرتاتيجية التحويلية الكربى، و

، ومن أهم أهداف  )١٩٩٩(طرف وزارة الفالحة والتنمية القروية خالل سنة 
: )١٨(االسرتاتيجية ما ييل

 .تنمية اإلنتاج الزراعي−
 .والدخل يف النشاط الزراعي زيادة فرص العمل−
 .عة واألنشطة الريفيةتنويع فرص العمل يف األنشطة املوازية للزرا−
 .احلد من تدهور املوارد الطبيعية−
 .رفع املستوى الرتبوي والتكوين املهني للسكان−
 .حتسني التجهيزات واخلدمات لتحسني مستوى عيش السكان−
 .معاجلة االختالالت املؤسسية−
األخذ بعني االعتبار األبعاد االجتامعية والبيئية يف مواجهة مشاكل العامل القروي، −
 .طوير املشاركة السكانية للمجتمعات املحليةت−
.التدرجيي ملجموعة من الربامج التنموية التنسيق األفقي للربامج القطاعية، والتنفيذ−
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وشكلت هذه االسرتاتيجية نقطة حتول يف السياسة املغربية اجتاه العامل القروي، حيث  
بيئية يف مواجهة مشاكل العامل ألول مرة تم األخذ بعني االعتبار األبعاد االجتامعية وال

القروي، فقد تم تبني باملوازاة مقاربات جديدة لتطبيق هذه االسرتاتيجية عىل أرض 
مقاربات مندجمة، متجددة األبعاد ومقاربات تعتمد عىل املجال الرتايب وإرشاك . الواقع

ت هبا جل نفس هذه املقاربة هي التي خرج. السكان املحليني، وتطوير املشاركة السكانية
اإلجراءات التي تم القيام هبا عىل صعيد إعداد الرتاب الوطني انطالقا من احلوار الوطني 

 .ًمرورا بإنجاز امليثاق الوطني إلعداد الرتاب ثم إنجاز املخطط الوطني
 التنسيق األفقي للربامج القطاعية، لكن نظرا ٢٠٢٠واقرتحت اسرتاتيجية التنمية   

 ال يمكن أن يتم إال بشكل تدرجيي، تقوم حاليا وزارة الفالحة لتعدد هذه الربامج فهذا
والتنمية القروية بمجموعة من الربامج عىل اعتبار أهنا املسئول الوحيد عن العامل القروي 

ورغم اجلهود املبذولة، ال تزال املدن والبوادي املغربية تعرف عدة. إىل حد قري
 الذي يعاين منه املغرب كأحد بلدان العامل يضاف إليها مشكلة املاء  والتصحر. صعوبات
 .)١٩(العريب

 

 املعلومات األساسية عن اململكة العربية السعودية؛ السكان، ٤يلخص اجلدول   
ومعدل نمو السكان، ومساحة األرايض، ومساحة األرايض الزراعية، الناتج املحيل 

، ونصيب الفرد، والقيمة )الناتج املحيل اإلمجايل(القومي اإلمجايل اإلمجايل، والدخل 
 .املضافة، والقيمة املضافة للصناعة، والقيمة املضافة للخدمات
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 معلومات أساسية عن اململكة العربية السعودية): ٤ (جدول
اخلصائص القطاع

 نسمة٢٩,٢٠٧,٢٧٧السكان 
) ٢٠١٠تقديرات % (١.٧٥ معدل النمو السكاين 

ـــة  ألـــف (إمجـــايل مـــساحة أرايض الدول
) كيلومرت مربع

٢ كم٢,١٤٩,٦٩٠

) ٢٠٠٣ (٢ كم١٦,٢٠٠إمجايل مساحة األرايض املزروعة 
) ٢٠٠٨(من جمموع السكان % ١٨تعداد سكان الريف 

) ٢٠٠٩تقديرات (  دوالر ٢٠٤٠٠نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل 
%٣.٢اتج املحيل اإلمجايل مسامهة الزراعة يف الن

%٦٠.٤مسامهة الصناعة يف الناتج املحيل اإلمجايل 
) ٢٠٠٩تقديرات  % (٣٦.٤مسامهة اخلدمات يف الناتج املحيل اإلمجايل 

)٢٠٠٩تقديرات ( مليون عامل ٦.٩٢٢القوة العاملة 
%٦.٧نسبة العاملني يف الزراعة 

%٢١.٤نسبة العاملني يف الصناعة 
) ٢٠٠٥ % (٧١.٩سبة العاملني يف جمال اخلدمات ن

ــيخ،  املنتجات الزراعية  ــم والبط ــشعري، والطامط ــح وال القم
التواريخ وأشجار احلمضيات؛ حلم الضأن، 

الدجاج والبيض واللبن 
احلكم امللكي  شكل احلكم 
 منطقة ١٣ عدد املناطق 

Source: The World Factbook, CIA: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
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وشهدت اململكة العربية السعودية من بداية السبعينات زيادة سكانية كبرية ويوضح  
 عام ٦٧٢٩٦٤٢ً عاما من ٣٠ سكان اململكة خالل الزيادة يف عدد نسبة ٥اجلدول رقم 

، وقد ضاعف من التأثريات %٣٣٧م بنسبة ٢٠٠٤ نسمة عام ٢٢٦٧٣٥٥٦م إىل ١٩٧٤
السلبية للزيادة السكانية أن معظم السكان تركزوا يف املدن ومن ثم يف املناطق الرئيسة 

ًاكز جذب مستمر نظرا لتوفر اخلدمات واملرافق باململكة حيث أصبحت تلك املدن مر
وفرص العمل، وعىل سبيل املثال فإن عدد سكان منطقة الرياض قد ارتفع خالل نفس 

ً، ويف نفس الفرتة أيضا ) نسمة٥٤٥٥٣٦٣ نسمة إىل ١٢٧٢٢٧٥من % (٤٢٩الفرتة بنسبة 
 ٣٣٦٠١٥٧ نسمة إىل ٧٦٩٦٤٨من % (٤٣٧زاد عدد سكان املنطقة الرشقية بمعدل 

 .)٢٠()نسمة
أدت الطفرة السكانية وعدم التوازن يف التوزيع السكاين وما صاحبهام من طفرات  

اقتصادية وعمرانية واجتامعية إيل عدد من املشاكل والسلبيات عىل خصائص املستوطنات 
البرشية باململكة العربية السعودية تبعدها عن مقومات التنمية املستدامة املنشودة، يلخص 

 :)٢١(ل أهم تلك املشكالت فيام ييلاهلذلو
النمو الرسيع الذي حققته املدن الرئيسية جاء عىل حساب معدالت النمو للمدن  •

الصغرية واملتوسطة احلجم مما أدى إيل غياب التسلسل اهلرمي املتوازن للتجمعات 
ناطق اإلدارية تطور توزيع السكان حسب امل: ٠ جدول . احلرضية عىل مستوى املناطق

 .م٢٠٠٤- ١٩٧٤ / ه١٤٢٥-١٣٩٤

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

) ٥ (جدول
إمجايل السكان

 ه ١٣٩٤املناطق
)م١٩٧٤(

  ه١٤١٣
)م١٩٩٢(

  ه١٤٢٥
)م٢٠٠٤(

 نسبة الزيادة السكانية
*)%(عام٣٠خالل 

١٢٧٢٢٧٥٣٨٣٤٩٨٦٥٤٥٥٣٦٣٤٢٩الرياض
١٧٥٤١٠٨٤٤٦٧٦٧٠٥٧٩٧٩٧١٣٣١مكة املكرمة
٥١٩٢٩٤١٠٨٤٩٤٧١٥١٢٠٧٦٢٩١املدينة املنورة
٣١٦٦٤٠٧٥٠٩٧٩١٠١٦٧٥٦٣٢١القصيم
٧٦٩٦٤٨٢٥٧٥٨٢٠٣٣٦٠١٥٧٤٣٧الرشقية
٦٨١٣٦١١٣٤٠١٦٨١٦٨٨٣٨٦٢٤٨عسري
١٩٣٧٦٣٤٨٦١٣٤٦٩١٥١٧٣٥٧تبوك
٢٥٩٩٢٩٤١١٢٨٤٥٢٧٠٣٣٢٠٣حائل

١٢٨٧٤٥٢٢٩٠٦٠٢٧٩٢٨٦٢١٧احلدود الشاملية
٤٠٣١٠٦٨٦٥٩٦١١١٨٦١٣٩٢٩٤جازان
١٤٧٩٧٠٣٠٠٩٩٤٤١٩٤٥٧٢٨٣نجران
١٨٥٩٠٥٣٣٢١٥٧٣٧٧٧٣٩٢٠٣الباحة
٩٦٨٩٨٢٦٨٢٢٨٣٦١٦٧٦٣٧٣اجلوف

٣٣٧ ٢٢٦٧٣٥٥٦ ٦٧٢٩٦٤٢١٦٩٤٨٣٨٨إمجايل اململكة

.لرسيعة للتحرضاستمرار تيارات اهلجرة من الريف إيل احلرض نتيجة للوترية ا •
الزحف العمراين واالمتداد األفقي للكتلة العمرانية ألسباب اقتصادية واجتامعية من  •

بينها املضاربة العقارية يف األرايض البيضاء داخل الكتل العمرانية وتفضيل العائلة 
ًالسعودية لنمط املساكن املستقلة ذات الكثافة املنخفضة انطالقا من التقاليد والعادات 

 .سائدةال
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ارتفاع تكلفة توفري وتشغيل وصيانة شبكات املرافق والتجهيزات األساسية، نتيجة •
 .االنتشار الواسع وغري املنظم للعمران

االستغالل غري الكامل للمساحات الفضاء املخدومة باملرافق داخل املدن التي يمكن  •
 .قادمةمن خالهلا استيعاب جزء كبري من الزيادات السكانية للعرشين سنة ال

 ًعدم التوافق بني مواقع شبكات املرافق واخلدمة ومواقع املساكن املشيدة حديثا مما يضعف •
.من مستوى أداء املدن

استمرار التوسع العمراين غري املنظم عىل األرايض الزراعية للمدن وما يشكله ذلك  •
 .من هتديد للتوازن البيئي واألمن الغذائي

ود مساحات غري مستغلة وخمدومة يف الوقت ذاته خلخلة النسيج العمراين بسبب وج •
 .بشبكات املرافق العامة داخل حدود املدن ملا لذلك من عواقب اجتامعية غري مرغوبة

ضعف "وساهم يف حدوث تلك املشاكل والسلبيات ما يمكن أن نطلق عليه بظاهرة   
السياسات  عيل تلكعدم القدرة عىل تف" أو "الفعالية التنفيذية لسياسات التخطيط العمراين

 الشامل بني عدم التنسيق:  وهي ظاهرة مركبة من عدد من اجلوانب أمهها"عىل أرض الواقع
القطاعات املعنية بوضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة سياسات التنمية، وعدم توفر العدد الكايف 

اختاذ والنوعية الفاعلة من املتخصصني يف التخطيط العمراين، وضعف املشاركة الشعبية يف 
ًالقرار، فضال عن غياب سياسات توفري معلومات التنمية الشاملة، باإلضافة إىل عدم 

خطط التنمية، وكذلك االفتقار إيل سياسات  )تنفيذ ومتابعة( فعالية سياسات تفعيل
 .)١٣( ،)٢١( ،)٢٠(التثقيف والتوعية الشاملة بالتخطيط العمراين

تنمية يف العقود األربعة السابقة حققت من خالل التخطيط العلمي السليم بخطط ال  
اململكة العربية السعودية تنمية شاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية واالجتامعية 
والعمرانية، هذه التنمية مل ختلو من ثغرات نتيجة االقتصار عىل التخطيط الوطني، واجتهت 

 لدعم خططها من ناحية اململكة العربية السعودية نتيجة لذلك إىل األخذ بمدخلني آخرين
 :)١٣(وحتقيق اكرب قدر من االنجازات من ناحية أخرى ومها 
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 والتي صدرت ملعظم مناطق وأقاليم اململكة املختلفة، : اإلقليميةالتنميةاسرتاتيجيات  •
فالتخطيط اإلقليمي يراعي الفروق اإلقليمية يف التنمية ويعمل عىل إجياد قدر اكرب من 

.ابط بني احلرض والريف بوجه عامالتوازن القطاعي والرت
 وذلك من خالل إصدار الئحة تنمية وتطوير القرى :سياسات التنمية الريفية املتكاملة •

، والتنمية الريفية )م١٩٨٢ (ه١/١/١٤٠٣بتاريخ ) ٣(بقرار جملس الوزراء رقم 
وقد أضافت الئحة تنمية . املتكاملة تتساند مع جهود التخطيط الوطني واإلقليمي

ير القرى عىل أسلوب العمل يف التنمية الريفية وأجهزهتا التي أنشأت وفق هلا وتطو
 :)٢٢(التايل

الرتكيز عىل مرشوعات التنمية عىل االحتياجات احلقيقية واألولويات احلقيقية −
 .لكل جمتمع حميل

 .العمل الفريقي لتحقيق التكامل والتوازن−
 .لذاتيةتعبئة اإلمكانات احلكومية مع اجلهود األهلية وا−
 .املالئمة لتوفري فرص العمل لألهايل) التكنولوجيا( استخدام التقنية −
 .التفاعل املستمر بني املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية يف جهود التنمية −
وقد نصت الالئحة عىل أن تتوىل وزارة الشئون البلدية والقروية باململكة مسئولية  

اسات العامة للتنمية الشاملة للقرى باململكة يف وضع اخلطط والربامج واقرتاح السي
 املجاالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات واملصالح
احلكومية األخرى ذات االختصاص ومتابعة وتنفيذ تلك السياسة، وقد حددت الالئحة 

 :املهام التالية لتنمية القرى واألرياف
 منحت الالئحة وزارة الشئون البلدية والقروية مهام اقرتاح :بالسياساتمهام تتعلق  •

السياسات العامة لتنمية القرى واألرياف يف اململكة، وكذلك وضع األنظمة واللوائح 
التي تساعد عىل حتقيق تلك السياسات، واإلجراءات الالزمة لتقويم العائد من هذه 

.السياسات عىل املجتمع املحيل والقومي
نصت املادة األوىل من الالئحة عىل وظيفة وضع اخلطط: هام تتعلق بالتخطيطم •
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والربامج الالزمة لتنفيذ األهداف التنموية للمناطق القروية والريفية واعتبارها من
.املقومات األساسية للسياسة العامة لتنمية القرية

ئيسية لتنفيذ تلك تعترب هذه املهمة وسيلة مساعدة ور: املهام اإلدارية والتنظيمية •
 السياسات الالزمة لتنمية القرى واألرياف، إضافة إىل إعداد املوظفني والقيادات املحلية

وزارة (للتنفيذ واإلرشاف عىل برامج ومرشوعات تنمية وتطوير القرى واألرياف 
-  املادة األوىل-  الئحة تنمية وتطوير القرى واألرياف- الشئون البلدية والقروية

 .)م١٩٨٣
ًيعد ذلك تعبريا واضحا عن رغبة الدولة يف إجياد تنمية ريفية هتدف إىل رفاه املواطنو   ً

السعودي وحتقيق قدر من التوازن بني تنمية الريف واحلرض، إذ أن التنمية الشاملة تتناول
مجيع املجاالت ومعظم أجزاء الدولة ألن الريف جزء مهم من أجزاء الدولة وتنمية أبنائه 

بناء الوطن، فال يمكن أن تتحقق تنمية جزئية إذ أن الفجوة ستكون كبرية هي تنمية أل
وواضحة بني احلرض والريف مما جيعل احلارضة مناطق جذب للسكان الريفيني، وهذا 
ًيؤدي إىل هجر الكثري من األيدي العاملة للمدن طلبا للعمل، مما حيدث فراغا لليد العاملة  ً

 .يف املناطق الريفية
ات االهتامم بالريف التي بدأهتا الدولة يف خططها التنموية املختلفة، إىل وأدت سياس  

حدوث تغري نوعي يف الريف السعودي فقد دخلت الوسائل احلديثة ملنزل القرية، وأصبح 
أبناء بعض القرى واألرياف يتمتعون بمشاريع التنمية يف جمال الزراعة والرعي واخلدمات 

 .العامة األخرى
 


 

اتضح من مراجعة التجارب للتنمية الريفية يف كل من مرص واملغرب وباململكة  
العربية السعودية أن هناك قضايا تنموية يف املناطق الريفية لتلك الدول تتمحور يف مشاكل 

يئية ومجيعها تساهم يف عدم حتقيق تنمية ريفية شاملة ختطيطية واقتصادية واجتامعية وب
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ًمستدامة، كام يتضح أيضا أن تلك الدول بذلت وال تزال تبذل جهودا ملواجهة تلك املشاكل، ً
تتدرج احللول بني برامج وخطط وسياسات اقتصادية واجتامعية وبيئية واسرتاتيجيات

لة الريفية املستدامة بأبعادها االقتصادية شاملة تساهم مجيعها يف حتقيق ركائز التنمية الشام
واالجتامعية والبيئية وتركز عىل مشاركة السكان باألرياف يف ختطيط وتنفيذ تلك الربامج 
واخلطط التنموية الريفية التي تؤكد عليها االتفاقيات والتوصيات لالجتامعات واملؤمترات 

 .الدولية
)١٥()١٦()١٧( 

 :يمكن حرص أهم املشاكل التي تواجه عملية التنمية الريفية بمرص فيام ييل
 .غياب النظرة الشاملة واملتكاملة للتنمية الريفية لفرتة ممتدة •
 .عدم وجود خطط واقعية طويلة ومتوسطة املدى لقطاع التنمية الريفية •
 .ية الكبرية والتوسع العمراين العشوائيتغري الشكل العمراين للقرى نتيجة للزيادة السكان •
تغري نوعي يف العاملة الريفية وهجرة مستمرة للعاملة الزراعية إىل املناطق احلرضية  •

 .العاصمة وعواصم املحافظات وباقي املدن
 .استمرار الفجوة يف مستوى املعيشة بني املناطق الريفية واحلرضية •
 .زيادة عدد السكان بمعدالت عالية •
 .نسبة البطالة ومعدالت الفقرارتفاع  •
 .ًانخفاض األجور نسبيا لسكان الريف عن سكان احلرض •
 .ضعف االستثامرات واملوارد املالية الالزمة لعملية التنمية الريفية •
 .ارتفاع تكلفة اإلنتاج الزراعي وصعوبة احلصول عىل متويل لدعم األنشطة الزراعية •
للزيادة السكانية املطردة وحمدودية مساحة تفاقم قضايا انعدام األمن الغذائي نتيجة  •

األرايض املزروعة وانخفاض إنتاجيتها، وعدم كفاية املنتجات الزراعية الرئيسية لسد 
 .احتياجات مجيع السكان

مركزية إدارة عملية التنمية الريفية وحمدودية سلطات اإلدارات املحلية عىل األمور  •
 . الريفيةاملالية والتنظيمية عىل مرشوعات التنمية

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 .غياب املشاركة الشعبية يف مرشوعات التنمية الريفية •
غياب الشفافية وصعوبة التواصل وعدم حتديد املسئوليات ألطراف املشاركني يف  •

 .عمليات التنمية الريفية
تآكل األرايض الزراعية نتيجة لزيادة عمليات التجريف والتبوير وحتويل األرايض  •

 .عشوائيالزراعية إىل مناطق للسكن ال
تلوث املياه بالكيامويات نتيجة لرصف املخلفات الصناعية عىل جماري املياه الطبيعية مما  •

 .يؤثر عىل جودة اإلنتاج الزراعي
غياب أو عدم تطبيق قوانني اإلدارة املحلية التي وضعت لتنشيط القدرات الذاتية  •

 .للسكان عىل املشاركة يف إدارة شئوهنم اليومية
 القطاعات والوكاالت التي تعمل خارج نطاق الوالية اإلدارية ضعف التنسيق بني •

 .للوزارات املعنية بالتنمية الريفية مثل وزارات الزراعة والشئون البلدية والقروية وغريمها
قلة أو عدم توفر بيانات مفصلة ودقيقة عن البنية التحتية وغريها من السلع الرأساملية  •

 .العامة باملناطق الريفية
 سوء تطبيق القوانني التي وضعت لوقف التعدي عىل األرايض الزراعية ضعف أو •

 .وللحد من التوسع السكاين والعمراين للقرى القائمة
      

)١٥()١٦()١٧()٢٣()٢٤()٢٥( 

 : فيام ييليمكن حرص أهم سياسات وبرامج التنمية الريفية بمرص
  وهيدف إىل امتصاص الفائض :برنامج تطوير القرى اجلديدة بالظهري الصحراوي •

 السكاين واستيعاب التوسع العمراين للقرى احلالية ومنع التعدي عىل األرايض الزراعية
.من خالل تعمري قرى جديدة يف أقرب ظهري صحراوي متاخم للقرى القائمة

 وهيدف إىل وقف التعدي عىل األرايض :لزراعيةبرنامج وقف التعدي عىل األرض ا •
 القوانني الزراعية واحلد من التوسع السكاين والعمراين للقرى القائمة من خالل وضع
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املشددة لوقف التعدي عىل األرايض الزراعية واملسطحات املائية، ومنها برنامج حتديد
داين والتصوير اجلوي، كردون أو زمام القرى من خالل التخطيط املبني عىل املسح املي

. واملتابعة املستمرة لعمليات التعدي ورسعة التعامل معها
 وهيدف إىل تنشيط القدرات الذاتية :برنامج تعزيز اجلهود الذاتية ملجتمعات املحلية •

للسكان عىل املشاركة يف إدارة شئوهنم اليومية، وتفعيل قانون لإلدارة املحلية الذي 
ملحلية بالريف واملدن الصغرية العديد السلطات اإلدارية يعطي السكان واإلدارات ا

.واملالية إلدارة شئوهنم
 وهيدف الربنامج إىل حتقيق التنمية الشاملة :برنامج رشوق للتنمية الريفية املتكاملة •

للمجتمعات الريفية من خالل تقديم املساعدة الفنية من فرق عمل من املتخصصني 
ة واالقتصادية والعمرانية ينزلون إىل القرى ويتفاعلون يف قطاعات التنمية االجتامعي

ًمع السكان ويرشكوهنم يف مجيع مراحل عملية التنمية بدءا من التعرف عىل مشاكلهم 
واحتياجاهتم وإمكانياهتم وأهدافهم، ومن ثم اقرتاح احللول املناسبة هلا، وتنفيذها عىل 

باجلهود (رشوعات والربامج األرض، والتعرف عىل أنسب األساليب التمويلية للم
 ).الذاتية للسكان وبكافة صور الدعم احلكومي واخلاص

)١٤()١٨()١٩( 

 :يمكن حرص أهم املشاكل التي تواجه عملية التنمية الريفية باملغرب فيام ييل
 .لريفيةضعف شبكات املاء والكهرباء واملواصالت باملناطق ا •
 .ضعف اخلدمات البلدية واالجتامعية باملناطق الريفية، خاصة اخلدمات الصحية والتعليمية •
 .انتشار األمية بني السكان الريفيني •
 .ارتفاع نسبة البطالة والفقر •
 .ًانخفاض األجور نسبيا لسكان الريف عن سكان احلرض •
 .قلة االستثامرات املطلوبة لدعم لعملية التنمية الريفية •
 .ستمرار اهلجرة الريفية إىل املدنا •
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 .استمرار الفجوة يف مستوى املعيشة بني املناطق الريفية واحلرضية •
املوجهة نحو (انتشار الزراعات املعتمدة عىل األمطار وتركزها عىل الزراعات املعيشية  •

 ).السوق الداخلية
تسبب يف زيادة تعاقب سنوات اجلفاف بالقرى مما يؤثر عىل إنتاج األرايض الزراعية وي •

 .فقر املزارعني 
ضعف مردود الفالحة ومن ثم انخفاض مستويات الدخل وزيادة معاناة الفالحني  •

 .االقتصادية
 .قلة أو انعدام األنشطة االقتصادية غري الزراعية كالصناعة والتجارة واخلدمات •
ية التنمية حمدودية سلطات اإلدارات املحلية عىل األمور املالية والتنظيمية إلدارة عمل •

 .الريفية
      

)١٤()١٨()١٩( 

 :يمكن حرص أهم سياسات وبرامج التنمية الريفية باملغرب فيام ييل
ً وهتدف إىل حتسني اإلنتاج الزراعي كام ونوعا، وترقية دخل :برامج التنمية االقتصادية • ً

من أبرزها برنامج االستثامر الزراعي يف املناطق البور،. لريفيني املحلينيالعامل ا
.والربنامج الوطني ملكافحة التصحر وآثار اجلفاف

 وهتدف إىل تطوير واستكامل وحتسني :برامج التجهيزات واخلدمات العمومية •
د املناطق خدمات ومرافق البنية األساسية يف املناطق الريفية، ويف طليعتها برنامج تزوي

الريفية باملاء الصالح للرشب، وبرنامج كهربة البوادي، والربنامج الوطني للطرق 
.باإلضافة إىل تشييد السدود ومد قنوات الري، وبناء املدارس واملستوصفات .القروية

 وهتدف إىل إبقاء الساكنني األصليني يف أماكنهم : للتنمية القروية٢٠٢٠اسرتاتيجية  •
 والصناعات املراكز املتوسطة باخلدمات األساسية وبالوحدات الصناعيةبالقرى، وتقوية 

 من ٢٠٢٠التحويلية الكربى، وفك العزلة عن العامل القروي، متت بلورة اسرتاتيجية 
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، ومن أهم أهداف  )١٩٩٩(طرف وزارة الفالحة والتنمية القروية خالل سنة 
: االسرتاتيجية ما ييل

 . تنمية اإلنتاج الزراعي−
 .دة فرص العمل والدخل يف النشاط الزراعيزيا−
 .تنويع فرص العمل يف األنشطة املوازية للزراعة واألنشطة الريفية−
 .احلد من تدهور املوارد الطبيعية−
 .رفع املستوى الرتبوي والتكوين املهني للسكان−
 .حتسني التجهيزات واخلدمات لتحسني مستوى عيش السكان−
 .معاجلة االختالالت املؤسسية−
ألخذ بعني االعتبار األبعاد االجتامعية والبيئية يف مواجهة مشاكل العامل القروي، ا−
 .تطوير املشاركة السكانية للمجتمعات املحلية−
 .التنسيق األفقي للربامج القطاعية، والتنفيذ التدرجيي ملجموعة من الربامج التنموية−


)١٣()٢٠()٢١()٢٢( 

يمكن حرص أهم املشاكل التي تواجه عملية التنمية الريفية باململكة العربية السعودية  
 :فيام ييل

 النمو الرسيع الذي حققته املدن الرئيسية جاء عىل حساب معدالت النمو للمدن الصغرية •
ن للتجمعات احلرضية عىل واملتوسطة احلجم مما أدى إيل غياب التسلسل اهلرمي املتواز

.مستوى املناطق
.استمرار تيارات اهلجرة من الريف إيل احلرض نتيجة للوترية الرسيعة للتحرض •
الزحف العمراين واالمتداد األفقي للكتلة العمرانية ألسباب اقتصادية واجتامعية من  •

ل العائلة بينها املضاربة العقارية يف األرايض البيضاء داخل الكتل العمرانية وتفضي
ًالسعودية لنمط املساكن املستقلة ذات الكثافة املنخفضة انطالقا من التقاليد والعادات 

.السائدة
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ارتفاع تكلفة توفري وتشغيل وصيانة شبكات املرافق والتجهيزات األساسية، نتيجة •
.االنتشار الواسع وغري املنظم للعمران

ة باملرافق داخل املدن التي يمكن االستغالل غري الكامل للمساحات الفضاء املخدوم •
.من خالهلا استيعاب جزء كبري من الزيادات السكانية للعرشين سنة القادمة

 ًعدم التوافق بني مواقع شبكات املرافق واخلدمة ومواقع املساكن املشيدة حديثا مما يضعف •
.من مستوى أداء

لمدن وما يشكله ذلك استمرار التوسع العمراين غري املنظم عىل األرايض الزراعية ل •
.من هتديد للتوازن البيئي واألمن الغذائي

خلخلة النسيج العمراين بسبب وجود مساحات غري مستغلة وخمدومة يف الوقت ذاته  •
.بشبكات املرافق العامة داخل حدود املدن ملا لذلك من عواقب اجتامعية غري مرغوبة

مسئول يف عملية التنمية ضعف أو حمدودية مشاركة املجتمع املحيل كطرف رئيس و •
 .الريفية

      
)١٣()٢٠()٢١()٢٢( 

 :يمكن حرص أهم سياسات وبرامج التنمية الريفية باململكة العربية السعودية فيام ييل
 وتاريخ ١٢٧عليها بقرار جملس الوزراء رقم  ووفق :االسرتاتيجية العمرانية الوطنية •

 وتاريخ ١٢٧، املوافق عليها بقرار جملس الوزراء رقم )م٢٠٠٠ (ه ٢٨/٥/١٤٢١
أولت االسرتاتيجية أمهية كبرية للحد من اهلجرة إيل ). م٢٠٠٠ (ه ٢٨/٥/١٤٢١

املدن الكبرية عن طريق تدعيم املدن املتوسطة والصغرية ضمن حماور تنموية مدروسة 
ضمن يف هناية املطاف شمولية التنمية تكامل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية، ت

 :وفيام يتعلق بالتنمية الريفية هتدف االسرتاتيجية العمرانية الوطنية للمملكة إىل
استخدام مفهوم حماور التنمية املكانية كوسيلة لتحقيق شمولية التنمية عىل رقعة  −

 .اململكة
. توسطة والصغرية وهتيئتها للقيام بدور فاعل يف التنميةتدعيم املدن امل−
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تصنيف مراكز النمو إيل وطنية وإقليمية وحملية بام يضمن استغالل إمكانيات التنمية −
.املتوفرة واملتوقعة

إعطاء أدوار وظيفية ملراكز النمو بام يتناسب مع إمكانيات وحمددات التنمية هبذه −
 . املراكز

 وقد صدرت ملعظم مناطق وأقاليم اململكة املختلفة، :ية اإلقليميةاسرتاتيجيات التنم •
 :وفيام خيص التنمية الريفية هتدف اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية إىل

 . سد الفروق اإلقليمية يف التنمية−
 العمل عىل إجياد قدر اكرب من التوازن القطاعي والرتابط بني احلرض والريف−
 .التنمية لتحقيق التنمية املتوازنةاعتامد مراكز النمو وحماور −
 االقتصادية، واالجتامعية والسكانية،: وغطت أهدافها جماالت التنمية الريفية املختلفة−

 .والعمرانية والبيئية، واإلدارية والتنظيمية
إىل تسع خطط، )  م٢٠١٠ /ه ١٤٣١( والتي وصلت حاليا :خطط التنمية اخلمسية •

 :فقد ركزت خطط التنمية عىل حتقيق اآليت وفيام يتعلق بالتنمية الريفية، 
دعم ونرش التنمية وتقليل التباين اإلقليمي من خالل إنشاء مراكز النمو املتدرجة −

 .الوطنية واإلقليمية واملحلية
 تطوير شبكات الطرق ووسائل املواصالت والنقل وشبكات البنية األساسية واخلدمات−

 .التعليمية والصحية واالجتامعية
اعدة االقتصاد الوطني لتخفيف االعتامد عىل النفط كمصدر وحيد للدخل توسيع ق−

 .القومي
 .دعم قطاع الزراعة−
 .تنمية املوارد البرشية وإعداد الكوادر الوطنية الفنية−
 .إنشاء وتطوير املجمعات القروية  ودعمها باخلدمات األساسية−
 .تشجيع القطاع اخلاص عىل املشاركة يف عملية التنمية−
 .القوى العاملة للعمل بالريفتشجيع −
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 . تنمية قطاع السياحة −
 .استكامل املخططات اهليكلية للبلديات واملجمعات القروية−

بتاريخ) ٣(صدرت بقرار جملس الوزراء رقم : الئحة تنمية وتطوير قرى اململكة •
، والالئحة تتساند مع جهود التخطيط الوطني واإلقليمي )م١٩٨٢ (ه ١/١/١٤٠٣

 :وهتدف إىل
رتكيز عىل مرشوعات التنمية التي تلبي االحتياجات واألولويات احلقيقية لكل ال −

 .جمتمع حميل
 .العمل الفريقي لتحقيق التكامل والتوازن−
 .تعبئة اإلمكانات احلكومية مع اجلهود األهلية والذاتية−
 .استخدام التقنية املالئمة لتوفري فرص العمل لألهايل−
 .املحلية واإلقليمية والوطنية خلدمة جهود التنميةالتفاعل املستمر بني املستويات −

أقرت وثيقة : مرشوع إعداد املخططات اهليكلية للمدن واملجمعات القروية والقرى •
، ومن أهم )م٢٠٠٥ (ه١٤٢٦إعداد املخططات اهليكلية للمدن وقرى اململكة عام 

 : أهداف املخططات اهليكلية فيام يتعلق بالتنمية الريفية اآليت
 . اجتاهات النمو العمراين واستعامالت األرايض للقرىحتديد −
 .ضبط واستغالل األرايض البيضاء بالقرى−
رفع كفاءة شبكات الطرق بمستوياهتا املختلفة اإلقليمية والرشيانية والرئيسية −

 . واملحلية
.التوزيع األمثل للخدمات العامة وبالكم والنوعية املناسبني−
 .يعية من غابات وزراعاتاحلفاظ عىل موارد البيئة الطب−
 .حتفيز نمو القطاع الصناعي بالقرى−
تطوير الثروة السمكية، حتسني اإلنتاج الزراعي، محاية األرايض الزراعية من −

. التعديات، حتقيق التكامل بني املراكز الريفية املتجاورة
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 إن التنمية املستدامة بإطارها الذي يدعو إىل حتقيق متطلبات جيل احلارض دون  
اإلرضار بمتطلبات أجيال املستقبل يتطلب تطبيق املعايري اقتصادية واجتامعية وبيئية التي 
يتم من خالهلا إجياد مدن وقرى صاحلة للعيش ويف اململكة العربية السعودية توجد خطط 
تنمية وطنية مخسية تؤكد أهدافها عىل التنمية املتوازنة جلميع املناطق وداخل كل منطقة ويف 

 ه)١٤٣١ - ١٤٣٢(واخلطة اخلمسية التاسعة ) ه١٤٣٠- ه١٤٢٥(اخلمسية الثامنة اخلطة 
اتضح استمرار التأكيد عىل التنمية املتوازنة جلميع مناطق اململكة ) ه١٤٣٥/١٤٣٦ - 

لعالج قضايا التنمية ومنها اهلجرة من القرى إىل املدن الرئيسة وما يتسبب ذلك من ضغط 
يف األهداف العامة  تامعية وبيئية، حيث أشارت عىل اخلدمات ومشاكل اقتصادية واج

 إىل حتقيق التنمية )٢٠()ه١٤٣٥/١٤٣٦ -  ه)١٤٣١-١٤٣٢(خلطة التنمية التاسعة 
واالجتامعية املستدامة، وذلك من خالل ترسيع وترية النمو االقتصادي والرفاهية االقتصادية

التنمية االقتصادية  عزيز دورها يفاالجتامعية، وحتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة وت
. واالجتامعية

وهذا التأكيد عىل التنمية املتوازنة يف خطط التنمية يتطلب املزيد من التخطيط الشامل  
لتحقيق التنمية الشاملة املتوازنة املستدامة باملدن والقرى بمزيد من الربامج واخلطط 

 تنمية ريفية بإسرتاتيجيةً ترتجم مكانيا والسياسات االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي
تأخذ يف االعتبار معايري التنمية املستدامة التي تدعو هلا خطط التنمية واسرتاتيجية التنمية 
العمرانية يف حتقيق التنمية املتوازنة وما صدر من قرارات ذات عالقة بمشاريع تنموية 

 والتي سيكون هلا اثر إن شاء اهللا يف عمالقة باململكة كإنشاء اجلامعات واملدن االقتصادية
 .تنمية املدن والقرى بشكل مستديم يف مجيع مناطق اململكة

ختتلف أطر السياسات والربامج املتبعة ملواجهة قضايا التنمية بشكل عام والتنمية  
الريفية بشكل خاص من دولة إىل أخرى، إال أهنا تتفق يف اهلدف املراد الوصول إليه 

العربية ومنها مرص واملغرب واململكة العربية السعودية لتحقيق تنمية ريفية وتسعى الدول 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب أسيا) اإلسكو(شاملة مستدامة، وأوىص تقرير 

 :)٧(م  حول التنمية الريفية يف املنطقة العربية بام ييل٢٠٠٧التابعة لألمم املتحدة 
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ملستدام يف دول املنطقة العربية عىل أسس عادلة خللق السعي لتحقيق السالم واألمن ا •
املناخ األمثل لربامج التنمية، ومع دول العامل لضامن حتقيق السالم يف املنطقة العربية 

 ًودول العامل األخرى وفقا للرشعية الدولية،
تأسيس وتفعيل وتقوية الوسائل املختلفة لتعزيز التعاون بني دول املنطقة العربية  •

ق جهود التنمية املستدامة هبا مع الربامج املامثلة التي تديرها منظامت األمم وتنسي
 املتحدة واملنظامت اإلقليمية والدولية األخرى العاملة باملنطقة،

إعطاء األولوية يف برامج التنمية الريفية باملنطقة لنشاطات محاية البيئة وصيانة املوارد  •
 من فرص االنضامم إىل اىل االتفاقيات الدولية الطبيعية ومكافحة التصحر، واالستفادة

واإلقليمية املتعددة األطراف خلدمة املصالح العربية، وتعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال 
املحافظة عىل البيئة،

تقوية البنيات التحتية واخلدمات التنموية يف املناطق الريفية، وتوفري الدعم الكايف  •
ملصادر املتاحة، وتبني االسرتاتيجيات والسياسات التي ملشاريعها املختلفة من كافة ا

  العدالة يف ختصيص املوارد وتوفري اخلدماتيتكفل املساواة بني النساء والرجال وتوخ
لكافة الفئات باملجتمعات املحلية،

االهتامم بتدريب املرأة الريفية وتنمية قدراهتا وتعزيز مشاركتها يف املرشوعات التنموية  •
عامل املدرة للدخل، ويف املرشوعات كثيفة العاملة باملناطق الريفية،وبخاصة األ

اغتنام الفرص املتاحة جلذب وتوظيف رؤوس األموال الوطنية واألجنبية يف إقامة  •
ًواستدامة املشاريع كثيفة العاملة، وخصوصا يف املناطق الريفية ذات الكثافة السكانية 

راء الريف،العالية، كوسيلة لتوسيع فرص العمل لفق
تقوية دور وفرص القطاع اخلاص والتنظيامت القاعدية الريفية والسكان يف ختطيط  •

وتنفيذ برامج التنمية املستدامة،
ًبذل املزيد من اجلهود لتطوير اخلدمات الطبية والصحية، وخصوصا برامج رعاية  •

 تطويرااليدز واألمراض األخرى، و/ األمومة والطفولة ومكافحة مرض نقص املناعة 
وسائل رصد ومكافحة تلك األمراض،

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

االهتامم بزيادة فرص االستيعاب يف املرافق التعليمية للجنسني، مع مراعاة املساواة، •
واملراجعة الدورية للمناهج التعليمية لتطويرها،

توفري اإلرشاف والدعم واملادي واملؤسيس املطلوب إلجراء دراسات قومية سنوية  •
  حتقيق األهداف التنموية لأللفية لتسهيل مهمة املقارنة والتحليللرصد التقدم املحرز يف
عىل املستوى اإلقليمي،

تشجيع دول املنطقة للقيام بتطوير اسرتاتيجيات وبرامج فاعلة ملحاربة الفقر والتوسع  •
 .يف مشاريع بناء القدرات لتمكني فقراء الريف وزيادة مقدرهتم اإلنتاجية

 

وبمراجعة التجارب للتنمية الريفية يف كل من مرص واملغرب وباململكة العربية  
 التايل القضايا التنموية يف تلك املناطق الريفية لتلك ٦السعودية يتضح يف اجلدول رقم 

الدول والتي تتمحور يف مشاكل ختطيطية واقتصادية واجتامعية وبيئية ومجيعها تساهم يف 
ة ريفية شاملة مستديمة ومشاكل اقتصادية واجتامعية وبيئية، ويتضح عدم حتقيق تنمي

احللول املتبعة من تلك الدول ملواجهة تلك املشاكل التي تساهم يف عدم حتقيق التنمية 
الريفية الشاملة وتتدرج احللول بني برامج وخطط وسياسات اقتصادية واجتامعية وبيئية 

حتقيق ركائز التنمية الشاملة الريفية املستدامة واسرتاتيجيات شاملة تساهم مجيعها يف 
بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية ومشاركة السكان باألرياف يف التخطيط والتنفيذ 
لتلك الربامج واخلطط التنموية الريفية والتي مجيعها تؤكد عليها االتفاقيات والتوصيات 

 .لالجتامعات واملؤمترات الدولية
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 لخص ألهم املشاكل واحللول املقرتحة للتعامل معها بدول الدراسةم): ٦ (جدول
اململكة العربية السعوديةاملغربمرص

مـــشاكل 
ختطيطية

ــرة  ــاب النظ غي
ـــــــــشاملة  ال
واملتكاملـــــــة 
 .للتنمية الريفية

عـــدم وجـــود 
ــة  ــط واقعي خط
طويلــــــــــة 
ومتوســـــــطة 
ـــدى تغـــري  امل
الـــــــــشكل 
ــــــــراين  العم

.للقرية

 ضعف شـبكة املـاء -
والكهربــــــــــاء 

املواصــــــالت، و
.واخلدمات

 غيــاب التسلــسل اهلرمــي املتــوازن -
للتجمعــات احلــرضية عــىل مــستوى 

 .املناطق
  استمرار تيارات اهلجرة من الريف إيل -

ـــرسيعة  احلـــرض نتيجـــة للـــوترية ال
 .للتحرض

 االستغالل غـري الكامـل للمـساحات -
الفضاء املخدومة باملرافق داخل املدن 

ب جـزء التي يمكن من خالهلا استيعا
كبري من الزيادات السكانية للعـرشين 

 .سنة القادمة
ــع شــبكات - ــني مواق ــق ب ــدم التواف  ع

ــساكن  ــع امل ــة ومواق ــق واخلدم املراف
ًاملشيدة حديثا مما يضعف من مـستوى 

.أداء املدن
مـــشاكل 
اقتصادية

ــوعي - ــري ن  تغ
يف العاملــــة 
ـــــــة  الريفي
هجـــــــرة 
ـــــــة  العامل

.الزراعية

 ضـــعف مـــردود -
 .الفالحة

ــش - ــات انت ار الزراع
ــــىل  ــــدة ع املعتم
األمطار، واملعيشية 

ـــو ( ـــة نح املوجه
 ).السوق الداخلية

 قلــــة األنــــشطة -
االقتـــــــــصادية 
ــــــــــصناعة  كال
والتجـــــــــــارة 

.واخلدمات

ــي  ــداد األفق ــراين واالمت ــف العم الزح
ــصادية  ــباب اقت ــة ألس ــة العمراني للكتل
واجتامعية من بينها املضاربة العقاريـة يف 

تل العمرانيـة األرايض البيضاء داخل الك
وتفضيل العائلة السعودية لنمط املساكن 
ًاملستقلة ذات الكثافة املنخفـضة انطالقـا 

 .من التقاليد والعادات السائدة
 ارتفاع تكلفة توفري وتـشغيل وصـيانة -

ــــزات  ــــق والتجهي شــــبكات املراف
ــشار الواســع  األساســية، نتيجــة االنت

.وغري املنظم للعمران
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اململكة العربية السعوديةاملغربمرص
مـــشاكل 
اجتامعية

د زيـــادة عـــد
 السكان

غياب املـشاركة 
.الشعبية

  انتشار األمية-
 ضــعف اخلــدمات -

 .الصحية والتعليمية
 ارتفاع نسبة البطالة -

.والفقر
. اهلجرة الريفية-

 خلخلة النسيج العمراين بسبب وجود -
مساحات غـري مـستغلة وخمدومـة يف 
الوقت ذاته بـشبكات املرافـق العامـة 
داخــل حــدود املــدن ملــا لــذلك مــن 

قب اجتامعية غري مرغوبةعوا

مـــشاكل 
بيئية

ــل األرايض  تآك
 .الزراعية

زيـــادة عمليـــة 
ـــــــف  التجري

.والتبوير

ـــنوات - ـــب س  تعاق
.اجلفاف بالقرى

  استمرار التوسع العمراين غـري املـنظم -
عــىل األرايض الزراعيــة للمــدن ومــا 
يشكله ذلك من هتديد للتوازن البيئـي 

واألمن الغذائي

ـــول  احلل
املقرتحــة 

شاكلللم

ـــرى  ـــري ق تعم
ــدة متــتص  جدي
الفـــــــــائض 
السكاين للقرى 

 .القائمة
احلد من الزيادة 
ــــــــسكانية  ال
والعمرانية عـىل 

األرايض 
 .الزراعية

قــانون لــإلدارة 
.املحلية

ــامج رشوق  برن
.والتنمية

قـــانون إنـــشاء 
ـــاء القريـــة  وبن

.املرصية

برنـــــامج التنميـــــة 
 .االقتصادية

ــزات  ــامج التجهي برن
 .واخلدمات العمومية

ـــشاريع الكـــربى،  امل
ــــرتاتيجية   ٢٠٢٠اس
.للتنمية القروية

 إصدار الئحة تنمية وتطوير القرى -
 بتاريخ) ٣(بقرار جملس الوزراء رقم 

 ).م١٩٨٢(  ه١/١/١٤٠٣
 االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املوافق -

 ١٢٧عليها بقرار جملس الوزراء رقـم 
 ).م٢٠٠٠ (ه ٢٨/٥/١٤٢١وتاريخ 

 مسية خطط التنمية اخل-
  اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية-
ــة - ــرشوع إعــداد املخططــات اهليكلي  م

 للمدن واملجمعات القروية والقرى
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 واململكة العربية السعودية مرص واملغرب: املساحة وعدد سكان احلرض والريف يف دول الدراسة): ٧ (جدول
جمموعريفحرضجمموعريفحرض الدولة م١٩٩٠عدد السكان عام م١٩٩٥احة املس

٤,٩٦٦١٩,٤٦٨٢٤,٤٣٤٣٩,٤٣٦,١٦٨١٦,٢٣٣,٦٦٠٥٥,٦٦٩,٨٢٨ %١٠٠%٢٩%٧١%١٠٠%٨٠%٢٠مرص
٧٧٧٥٦٤٧٦,٤٢٣١٢,٢٧٧,٥٤٢١٢,٥٧٣,٦٤١٢٤,٨٥١,١٨٣ %١٠٠%٥١%٤٩%١٠٠%٨٨%١٢املغرب
٢٨٢٣١٠,٨٥٥١٣,٦٧٨١,٧٤٧,٠٥٢٤٠٧,٣٦٦٢,١٥٤,٨١٤ %١٠٠%١٩%٨١%١٠٠%٧٩%٢١السعودية

م٢٠٠٠عدد السكان عام م١٩٩٥عدد السكان عام  جمموعريفحرضجمموعريفحرضالدولة
٤٣,١٢٣,٤٣٢١٨,٠٩٧,٠٤٦٦١,٢٢٠,٤٧٨٤٧,٥٥٥,٨٤٨٢٠,١٢٤,٧١٢٦٧,٢٨٠,٥٦٠ %١٠٠%٣٠%٧٠%١٠٠%٣٠%٧٠مرص
١٤,٤٠٥,٥٤٣١٢,٨٠٦,٩٥٢٢٧,٢١٢,٤٩٥١٦,٥٧٧,٠١١١٣,٣٢١,٢٩٧٢٩,٨٧٨,٣٠٨ %١٠٠%٤٥%٥٥%١٠٠%٤٧%٥٣املغرب
٢,٢١٤,٠١٨٤٢٠,٥٠٤٢,٦٣٤,٥٢٢٢,٦٦٤,٢٤٥٥٢٦,٦٤٤٣,١٩٠,٨٨٩ %١٠٠%١٧%٨٣%١٠٠%١٦%٨٤السعودية

The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) of the Earth Institute at Columbia University(13) :املصدر

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة




