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5/16/2006 ٢

اجلمهورية اليمنية اجلمهورية اليمنية 
 وزارة االدارة احمللية  وزارة االدارة احمللية 

اهليئة العامة لتنمية وتطوير اجلزر اليمنية اهليئة العامة لتنمية وتطوير اجلزر اليمنية 



5/16/2006 ٣

بسم اهللا الرحمن الرحيم             بسم اهللا الرحمن الرحيم             

اليمنية       الجمهوریة    
وزارة الشئون القانونية             

قرار جمهوري رقم     ( ٢٨٥) لسنة    ١٩٩٩م 
بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتطویر الجزر                           



5/16/2006 ٤

  :رئيس الجمهورية                

.بعد االطالع على دستور الجمهوري اليمنية                        
م بشأن الهيئات          ١٩٩١لسنة    ) ٣٥( وعلى القانون رقم           

. والمؤسسات والشرآات العامة وتعدیالته               
م بتشكيل       ١٩٩٨لسنة    ) ٧٢(وعلى القرار الجمهوري رقم            
. الحكومة وتسمية أعضائها            

وبناًء على عرض وزیر اإلدارة المحلية                  
. وبعد موافقة مجلس الوزراء           



5/16/2006 ٥

قــــــــــــــــــــــــــــــــــررقــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
الفصل األولالفصل األول

اإلنشــــــــــــــــــــاء واألهــــــــــــــــــــدافاإلنشــــــــــــــــــــاء واألهــــــــــــــــــــداف
 تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى         )١(مادة   
)) الهيئة العامة لتنمية وتطویر الجزر اليمنية           ((

 تتمتع الهيئة بالشخصية االعتباریة والذمة المالية المستقلة                 )٢(مادة
 وتخضع ألشراف وزیر اإلدارة المحلية     

ة العاصمة صنعاء ویجوز أن               )٣(مادة   ز الرئيسي للهيئ  یكون المرآ
اًء  وزیر بن رار من ال ة بق ي محافظات الجمهوری ا ف ًا له شئ فروع تن

.على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة



5/16/2006 ٦

مادة ( ٤) تهدف الهيئة إلى تنمية الجزر اليمنية اقتصادیاً                           
وثقافيًا واجتماعيًا والمساهمة مع الجهات األخرى في                           
تشجيع االستثمار السياحي الداخلي والخارجي للجزر                         

اليمنية      



5/16/2006 ٧

الفصـــــــــــــــــــــــــل الثانيالفصـــــــــــــــــــــــــل الثاني
إدارة الهيئـــــــــــةإدارة الهيئـــــــــــة

 مادة  (٥) 
یتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة یصدر بتشكيله قرار                        )  أ  ( 

جمهوري بناء على عرض وزیر اإلدارة  المحلية وبعد                      
. موافقة مجلس الوزراء        

یصدر الوزیر الئحة بنظام عمل المجلس والمكافآت                    ) ب(
  المستحقة ألعضائه     



5/16/2006 ٨

ادة  ام    )٦(م ة المه ة ممارس س إدارة الهيئ ولى مجل  یت
ات    انون الهيئ ي ق ا ف صوص عليه صاصات المن واالخت
ة    ه واألنظم ة وتعدیالت شرآات العام سات وال والمؤس

.واللوائح األخرى المنظمة لعمل الهيئة 



5/16/2006 ٩

مادة ( ٧)   
یتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصریف شئونها طبقاً                            )  أ(

 هذا القرار والقوانين واألنظمة النافذة ویكون                         الحكام 
مسئوًال عن إدارته للهيئة وتنفيذ السياسات الخاصة بها                            

. أمام الوزیر     
ة في              ) ب  (  ة مساعدة رئيس الهيئ یتولى نائب رئيس الهيئ

ام واالختصاصات            ذلك المه إدارة  تسيير شئون الهيئة وآ
.األخرى التي تحددها الالئحة التنظيمية للهيئة 



5/16/2006 ١٠

الفصـــــــــــــــــــــــل الثالثالفصـــــــــــــــــــــــل الثالث
موارد الهيئةموارد الهيئة

  -: تتكون موارد الهيئة من األتي                   ) ٨( مادة 
 التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة                      االعتمادات     ١.

. العامة السنویة     
القروض والتسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها                             ٢.

. الهيئة طبقًا للقوانين واألنظمة النافذة                    



5/16/2006 ١١

الرسوم التي تحصل عليها مقابل األعمال والخدمات                          ٣.
. التي تؤدیها للغير          

المساعدات والتبرعات والهبات التي یقرها مجلس                     ٤.
. اإلدارة ویصادق عليها الوزیر                  

. ما تقدمه الدولة من دعم للهيئة           ٥.

إي مصادر أخرى ال تتعارض مع القوانين واألنظمة                     ٦.
النافذة والتي یقرها مجلس اإلدارة ویصادق عليها                       

. الوزیر    



5/16/2006 ١٢

مادة ( ٩)  للهيئة موازنة خاصة یتبع في أعدادها القواعد                       
المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة                        

المالية للهيئة ببدایة السنة المالية للدولة وتنتهي                      
. بانتهائها       

مادة ( ١٠) للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات                   
 الحكام واألعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها طبقًا                           

هذا القرار وللقوانين النافذة              .



5/16/2006 ١٣

 تصدر الالئحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيس                       )١١( مادة
  مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر اإلدارة المحلية                    



5/16/2006 ١٤

 یرجع فيما لم یرد بشأنه نص في هذا القرار إلى                   )١٢( مادة
)  ٣٥( األحكام الخاصة بالهيئات العامة في القانون رقم                 

م بشأن الهيئات المؤسسات والشرآات                   ١٩٩١لسنة   
.العامة وتعدیالته       

 صنعاء–صدر برئاسة الجمهوریة       
هـ١٤٢٠/ربيع ثاني / ٢٦بتاریخ

م١٩٩٩/أغسطس      /٨الموافق     

 صالح عبـــداهللا                على اإلریانيعبد الكریم  .صادق أمين أبو رأس      د    
  رئيــــــس الجمهوریة            وزیر اإلدارة المحلية          رئيس مجلس الوزراء       



5/16/2006 ١٥

مشروع  الهيكل التنظيمي للهيئة 
العامة لتنمية وتطویر الجزر  

اليمنية



5/16/2006 ١٦

 رئيس  جملس إدارة اهليئة العامة لتنمية وتطوير اجلزر
مدیر عام  مكتب  رئيس مجلس اإلدارة    

إدارة الشئون القانونية والعالقات         
العامة     

إدارة  الرقابة والتفتيش الداخلي       

 مدير عـــام اهليئــــة 

 جملس إدارة  اهليئة

اإلدارة العامة        
للتخطيط واإلحصاء

  للتصاميم   اإلدارة العامة        
والشئون الهندسية 

اإلدارة العامة  للشئون         
المالية واإلداریة        

اإلدارة العامة لتنمية          
المجتمع 

اإلدارة العامة للترویج          
واالستثمار  

فرع ميدي فرع آمران   فرع  سقطرى 

فروع الهيئة  

فرع عدن 

مشروع  اهليكل التنظيمي للهيئة العامة لتنمية وتطوير اجلزر اليمنية



5/16/2006 ١٧

أهداف  ومهام الهيئة العامة لتنميةأهداف  ومهام الهيئة العامة لتنمية
 وتطویر الجزر اليمنية  وتطویر الجزر اليمنية ::--

  -:تتلخص مهام و أهداف الهيئة في النقاط التالية               
اقتراح السياسات والخطط لتنمية الجزر اعتمـــــادًا على          ١)

دراسات علميـــة لعناصر وخصائص البيئة العامة للجزر               
.واحتيـــــــاجات السكان من الخدمات األساسيـــة واالجتماعية        

تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة لتأمين الخدمات األساسية                ١)
للسكان بالتنسيق مع القطاعات الحكومية واألهلية والسلطة                

 المحلية    



5/16/2006 ١٨

إعداد وتنفيذ برامج تنمویة في مجاالت تنمية المجتمع                       ٣.
. البشریة وغيرها من المجاالت             

إجراء البحوث والدراسات الفنية الالزمة لتصميم                   ٤.
 الجزر طبقًا لالتجاهات        العمار  مخططات هندسية شاملة     

الحدیثة للتخطيط وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات                    
. العالقة   

إنشاء مناطق اقتصادیة خاصة على الجزر حسب ميزة                    ٥.
.آل جزیرة     



5/16/2006 ١٩

إعداد وتصميم مشاریع متكاملة في مجاالت البنى األساسية          ٦.
الالزمة اقتصادیًا واجتماعيًا لتنمية الجزر وذلك في إطار              

.المخططات الهندسية المعتمدة        
تشجيع السياحة و إبراز المزایا والخصائص والتنوع الحيوي                ٧.

.للجزر وآذا اإلسهام في دعم جهود التنمية الثقافية           
التنسيق والمشارآة في الدراسات والبحوث العلمية  الهادفة              ٨.

.معرفة واستكشاف الموارد البيئة الطبيعية للجزر             



5/16/2006 ٢٠

إعداد وتنفيذ خطط لجذب وتنشيط االستثمار في الجزر                          ٩.
وتقدیم الـخـــدمات المعلوماتية للراغبين في االستثمار                       

.
تشجيع المبادرات الفردیة والجماعية في جهود التنمية                        ١٠.

المحلية وتبنى وتطویر وسائل وقنوات لالتصال                                
بالمجموعات االجتماعية لتبادل الرأي وتعزیز المفاهيم                      

وتقدیم المشورة والخبرة الفنية التي تحتاجها لتنفيذ                        
. مشاریعها وأنشطتها التنمویة               



5/16/2006 ٢١

تقدیم المساعدة للسلطة المحلية والتنسيق معها في مجاالت             ١١.
نشاط الهيئة وعلى األخص فيما یتعلق بتخطيط وتمویل وتنفيذ       
مشاریع التنمية وتقدیم المشورة والخبرة الفنية لها في إطار                

.اختصاص الهيئة    
تنمية العالقات مع الدول والمنظمات الدولية ذات العـــالقة              ١٢.

والهيئات المنـــاظرة وآــذا المنظمات الغير حكومية والسعي           
.للحصول على الخبرة والتمویل لمشــاریع التنميــــة في الجزر         

التنسيق مع الجامعات ومراآز البحوث لتعزیز جهود البحث               ١٣.
.العلمي في الجزر اليمنية       



5/16/2006 ٢٢

المساهمة مع الجهات المختصة في وضع وتطـــــویر                     ١٤.
مــادة تعليمية عن الجزر اليمنيـــة ألدراجها في                    

.المناهج التعليمية     
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وأهدافها أو                           ١٥.

.بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف                    



5/16/2006 ٢٣

 
 اسرتاتيجيات التنمية  يف اجلزر اليمنية 

 



5/16/2006 ٢٤

 اهمية الجزر اليمنية  بالبحر االحمر         اهمية الجزر اليمنية  بالبحر االحمر        

البعد  التاریخي ١.

الموقع االستراتيجي ٢.

 االهمية  المالحية   ٣.

الثروات السمكية ٤.

االحياء البحري المختلفة  ٥.

الخصائص  السياحية٦.

البعد السيادي ٧.

البعد االمني ٨.



5/16/2006 ٢٥

البعد الجغرافي     البعد الجغرافي     



5/16/2006 ٢٦

الموقع  الموقع  
 آل  تقع الجزر  اليمنية على االمتداد  البحري  للجمهوریة  اليمنية  في

من البحر األحمر  وخليج عدن  والبحر العربي  والمحيط الهندي   
 -:لتشكل  بذلك  أهمية  استراتيجية  بالغة  لعل  أهمها  

 الحمایة     .١
 السيطرة على أهم الممرات الدولية وخطوط  المالحة   .٢
إرشاد السفن  وتأمين  السالمة المالحية     .٣
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب  عبورمراآز  .٤
مراآز جذب سياحي     .٥
  مراآز اقتصادیة  وتموین  ٦

البعد الجغرافي   



5/16/2006 ٢٧

    المساحة المساحة 

   وفقًا للتقدیرات األولية  عن المساحة الكلية  لجزرنا اليمنية  تصل                                  
 ألف  آيلو متر مربع تقریبًا متفاوتًا في أبعادها                         ٢١٫٠٠٠إلى   

وأطوالها  تجعل منها قبلة یؤمها  الباحثون  عن فرص االستثمار                                      
السياحي  واقامة  مناطق  اقتصادیة  ومراآز أبحاث  بحریة                                

ومحطات تموین للسفن  ومراآز متقدمة  لحمایة  مواردنا  السمكية                              
وثروتنا  البحریة األخرى  وحمایة  مياهنا اإلقليمية  من أي  تغير                                   

أو تلوث قد یطرأ عليها               

البعد الجغرافي    



5/16/2006 ٢٨

אא
حيث  یتراوح  عدد السكان  للجزر المأهولة  إلى  ما یربو                            

 ألف  نسمة  تقریبًا  یشكلون  مع مرتادي                   ١٤٠٫٠٠٠عن    
الجزر  من الصيادین  موردًا بشریًا ذاخرًا  یخدم  التنمية                             

.  ویعزز السيادة     

البعد الجغرافي    



5/16/2006 ٢٩

  المناخالمناخ

 یظل  التنوع  المناخي  المتدرج  بين  الحرارة  المصحوبة                              
بالجفاف  واالعتدال  الربيعي الممطر وما یصاحبها  من                              

انخفاض  معدالت الرطوبة  وارتفاعها  فضًال  عن معدالت                           
الحرآة الكونية من المد والجزر  إضافة  إلى التنوع  الحيوي                               

والنباتي  أضفت في مجملها جميعًا  حالة  من التميز تنبئ                                   
عن  مستقبل  واعد  بإذنه تعالى                 

البعد الجغرافي     



5/16/2006 ٣٠

البعد االقتصادي  



5/16/2006 ٣١

  الموارد الطبيعيةالموارد الطبيعية

تعد البيئة البحریة  والمحاذیة للجزر اليمنية  أحد أهم موائل                                  . ١
التنمية  الحتوائها  على مخزون  هائل  من اسماك  الزینة                               

واألحياء البحریة  األخرى  آما  إنها تمثل  أیضا  مناجم  عدة                                  
.لكثير من المعادن  المغمورة  والظاهرة               

تنوع البيئات البحریة  لمياهنا اإلقليمية أعطى  للجزر مواقع                                 .   ٢
احتضان حيوي  ونباتي  ومراآز للتعشيش   تمثل هي األخرى                              

.  موارد طبيعية  لجذب  رؤوس األموال االستثماریة                    

البعد االقتصادي       



5/16/2006 ٣٢

  الموارد البشریةالموارد البشریة
   وطئة  المساهمة في امتصاص العمالة والتخفيف من                      

البطالة     
تحریك  عجلة  التنمية  وإدارة مفاصلها                     

 سوق لتصریف المنتجات البحریة  وتحریك  الدوریة                         
النقدیة   

. تفعيل الرقابة  وحمایة  المصائد  والمياه  اإلقليمية                             
توظيف  المقدرات العربية واستغالل الفرص االستثماریة                        

  .

البعد االقتصادي       



5/16/2006 ٣٣

  المورد التجاري وعوائد  السالمة المالحية        المورد التجاري وعوائد  السالمة المالحية        
إقامة  المناطق التجاریة  الحرة   وفقًا  لخصائص  الجزر                          
الواقعة  على خطوط المالحة  الدولية  وتعزیز تجارة                         

مع التأآيد على  وجود            )  ميون    –سقطرى (الترانزیت       
 -سقطرى ( البيئة  المناسبة  إلنشاء مراآز تموین  السفن                       

مع إمكانية  تفعيل  الجبایة                  )  آمران   – ذو حراب     –  ميون   
على السفن  العابرة  لقاء  خدمة  الفنارات المنشرة في                    

.الجزر  

البعد االقتصادي       



5/16/2006 ٣٤

    الموارد  البيئة  وعوائد االبحاث      الموارد  البيئة  وعوائد االبحاث      

وذلك من خالل تسخير البيئة البحریة  والتي تقع  ضمن                              
نطاق محارم الجزر و المحددة  بسته ميل بحري خدمة                     
للجهود  البحثية  العربية  وتسخيرًا  لما فيه خدمة التنمية                            

. في الجزر وحمایة  المصائد  البحریة                  

البعد االقتصادي       



5/16/2006 ٣٥

    الموارد  السياحية واالستثماریةالموارد  السياحية واالستثماریة

حيث یمثل هذان الموردان  أولویة  عربية  وقطریة  تنفرد                             
  وتطلع  أبنائها            ميائها     بالدنا  بعذریة  جزرها وخصائص             

لخوض هذا الغمار      
 

البعد االقتصادي       
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 تشخيص الوضع  الراهن يف اجلزر اليمنية 
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على المستوى  المرآزي        على المستوى  المرآزي        ))أ أ ( ( 
  في القرار بوادرة   الجزر اليمنية  بفيض من الرعایة واالهتمام السياسي تجلت     حضيتلقد 

م والمتضمن إنشاء  هيئة  عامة تعنى بتنمية  وتطویر   ١٩٩٩لسنة  ) ٢٨٥(الجمهوري  رقم   
وُمنحت  بذلك  متسع  هائل  من االختصاصات    )  ثقافيًا -اجتماعيا –اقتصادیًا ( الجزر  اليمنية  

اعات  في استكمال والصالحيات  بعد عقود خلت  آانت  جزرنا  وتنميتها  رهن برغبة  القط      
ترفض ان  تشيد بنيانها على    البنية التحتية للمنظومة  التنمویة  على اليابسة  مما جعل الهيئة          

……أساس هش
:فعمدت بالتالي إلى   

 العام  واالستخدام     إجراء المسوحات  الميدانية  وتنفيذ  الدراسات األولية  عن المخطط              .  ١
ویل  لتنفيذ  الغرض األمثل لألرض  جنبًا إلى جنب مع ما یقوم به االتحاد  األوربي من تم   
.ذاته على أرخبيل سقطرى  والمؤشرات  البيانية  المرفقة  توضح ذلك        

للمعلومات  تم  أولت الهيئة  اهتمامًا  خاص  بإنشاء قاعدة بيانية   ونظام  متطور         .    ٢ 
ها  من ان تسهم  في توظيف محتویات  الدراسات  الميدانية  ونتائجها آمدخالت اولية  یمكن   

.صناعة  القرار التنموي بشفافية متناهية   
.ات العالقة   البدء  بوضع  قائمة  باألولویات  التنمویة  بالتعاون  مع الجهات  ذ    .  ٣   
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א))(( אא א
:م  وفي المجاالت  التالية     ٢٠٠٢-٢٠٠٠استنادًا إلى  نتائج المسوحات  والدراسات خالل عامي      

)  الصيادین   مجتعمات (  المجال االقتصادي  واالجتماعي            .١
 المجال البيئي  والسياحي          .٢
  مجال الغوص  واألحياء البحریة         .٣
 مجال التخطيط اإلقليمي  والهيكلي              .٤
 المجال الجيولوجي         .٥

عات یضم  آل قطاع  عددًا من          وما تمخض عن هذه الدراسات  من تقسيم  الجزر اليمنية  إلى سبعة  قطا     
ـ :   الترویج لها وهي الجزر بهدف  إخضاعها للدراسة  الفنية  والتفصيلية  ومن ثم  إمكانية       

.   قطاع جزر ميدي        
.   قطاع جزر اللحية        
.   قطاع جزر الحدیدة         
.  قطاع جزر عدن وباب المندب          
).شبوة(  قطاع جزر بئر علي        
.   قطاع جزر أرخبيل سقطرى       

ــ :  فظًال عن قيام الهيئة بتنفيذ المرحلة األولى من        
.آيلو وات  ٤٧ من خالل مولدات بطاقة     الكهربائية  تغذیة الجزر اآلهلة بالسكان بالطاقة               ·
. مد أرخبيل سقطرى بأجهزة ومعدات طبية               ·
 البدء ببرنامج الصيانة الدوریة لمحطات التحلية             ·
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المشاآل والتحدیات    المشاآل والتحدیات                                        
    على المستوى الوطنيعلى المستوى الوطني

. غياب  السياسات  واالستراتيجيات  الوطنية  لتنمية الجزر اليمنية           
والناجمة عن   ) الخ . …… الكهرباء   – التعليم  – المياه    -الصحة ( ضعف في مقومات  البنية التحتية        

االفتقار إلى آليات عملية التنسيق  القطاعي       
ازدیاد معدالت  النزوح المضاد للسكان      

  الناجم  عن تدني مخيف  في      تفشى  ظاهرة  االصطياد  الجائر  في المناطق  المتاخمة  لحرم الجزر       
. أساليب  وطرائق  النظام الرقابي     

تعرض الصيادین  لحالة من        مدى  ما یكتنف سياسة التسویق السمكي  من غموض  اقتضت بالتالي  الى               
االبتزاز المادي  من الوسطاء     

. ارتفاع  معدالت اسعار  المدخالت  االنتاجية  في عملية  الصيد            
سمكي  ومقدار  الناتج  السنوى   ضعف البنية  الهيكلية  لمراآز  البحوث  في  تحدید حجم  المخزون  ال     
ية  والبشریة  المؤثرة  على ذلك    منه  باإلضافة  الى تحدید ودراسة  مسببات وعوامل التأثيرات  الطبيع        

. المخزون السمكي 
لى وجه خاص  في مواسم      ضعف السياسات الترویحية  ادت الى  تعرض الناتج السمكي  لالتالف وع     

.الصيد 
 عدم االهتمام بتقييم االثر البيئي    

. غياب  التنسيق  القطاعي  بين الجهات  المعنية وتداخل االختصاصات            
راض  الهجوم الشرس  على اسماك الزینة  واالحياء البحریة  المهددة باالنق         
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على المستوى  القومي      على المستوى  القومي      
  الفجوة في تساع القومية  ادت الى   علىالمصالح  طغيان المصالح القطریة   
منومة  التكامل  العربي   

ضعف البناء الهيكل للمؤسسات العربية وضبابية  الرؤیة االستراتيجية   
  العربية االجنبية  في مجال   والصراعات  العربية  - العربية   الصراعات 

.الصيد البحر  
 واقامة االنتقال البيني  لرؤوس االموال  العربية     مباعث التهاون ازاء   

.المشاریع  االستثماریة  المشترآة    
بية تدني  مستوى التنسيق  العربي في مجال الصيد البحري في ظل هيمنة اجن       

.ملموسة  
 البحثية والمراآز العربية المتخصصة     االليات غياب 
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مهام الجزر اليمنية ودورها في ادارة  التنمية      مهام الجزر اليمنية ودورها في ادارة  التنمية      
المستدامة المستدامة 

  العمل البحثي         الدارة   انشاء  مراآز  متخصصة         ١.
 الفنية  والعمل على          والمسوحات     الدراسات     واجراء   

انشاء  منظومة متكاملة من البيانات والمعلومات                  
.وتحليلها بغية رفد صانعي  القرار العربي والقطري                     

 وضع اليه  لتحدید حجم المخزون السمكي  والترویج                         ٢.
. االستثماري  له      

انشاء  عدد من المراآز المتخصصة في ادارة  المنتج                      ٣.
  )تعليبًا    _   تغليفًا  – تجميدًا    –تجميعها    (  السمكي   



5/16/2006 ٤٢

 دور قطاع االصطياد او اعطاه مرونة اآبر  في اتخاذ        تفعيل ٤.
.القرارات       

. جزرنا اليمنية    شطئان انشاء  مراآز تسویقية  قبالة      ٥.

   في الجزر   التحتية   الشروع  في انشاء  مشاریع  البينية        ٦.
.المستهدفة   

.اقامة  عدد من المراآز الرقابية  غلي الجزر اليمنية          ٧.

تحدید مقدار  ونوع ونطاق  المساحة  البحریة  والوسائل        ٨.
.  المستخدمة  اثناء  مزاولة  االصطياد      والمعجات  
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.   البحریة     الموائل     وضع الية  لتقييم االثر  البيئي  على                    ٩.
  واالمن    الجزر تشكل  عوامل مساعدة  لتعزیز السالم                     ١٠.

.على الخط البحري  الدولي          
. تشكل  حلقة  هامة  من حلقات البنى السياحية الدولية                  ١١.
.  آمحميات طبيعية    منهما   العمل  لتحدید البعض          ١٢.
تشكل الجزر  اليمنية القریبة من الشواطئ اليمنية                       ١٣.

. سندًا هامة للسياحة الداخلية         
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الجزر اليمنية یمكن استثمارها آمواقع للتعاون                   ١٤.
االقتصادي  والتكامل بين  الدول  المطلة  على البحر                          

. االحمر   
الدولي  في خط المالحة   حسب اهمية البحر االحمر         ١٥.

آموانئ   الجزر اليمنية تعتبر مواقع هامة          فان  
 للحاویات   وآمرافي   التجاریة  البواخر     وصيانة    
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  االدوار  المطلوبة  لتنمية  وحمایة  الجزر            االدوار  المطلوبة  لتنمية  وحمایة  الجزر              

اقتراح  السياسات والخطط لتنمية الجزر اعتمادًا  على دراسات              ١.
عملية  وعناصر  وخصائص  البيئة  العامة  للجزر            

.واحتياجات السكان  من الخدمات االساسية  واالجتماعية          
تنفيذ السياسات والخطط المتعمدة  لتأمين الخدمات االساسية                ٢.

  والسلطة   واالهلية  للسكان بالتنسيق  مع القطاعات الحكومية              
.المحلية     

اعداد وتنفيذ  برامج تنمویة  في مجاالت تنمية المجتمع       ٣.
.البشري  وغيرها من المجاالت      
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اعداد وتصميم مشاریع متكاملة  في مجال البنية  االساسية          ٤.
الالزمة اقتصادیًا  واجتماعيًا لتنمية  الجزر  في اطار المخطط            

. الهندسي  المعتمد   
اجراءات البحوث  والدراسات الفنية  الالزمة  لتصميم              ٥.

 الجزر طبقًا لالتجاهات      العمارمخططات هندسية  شاملة   
الحدیثة  للتخطيط وذلك  بالتنسيق  مع الجهات ذات العالقة               

التنسيق  مع الجامعات ومراآز البحوث  وتعزیز جهود البحث             
.العلمي بالجزر اليمنية        

المساهمة  مع الجهات المتخصصة في وضع وتطویر  مادة         ٦.
. في المناهج  التعليمية        الدراجها تعليمية  عن الجزر  اليمنية        
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التنسيق والمشارآة في الدراسات والبحوث  العلمية  الهادفة  لمعرفة                  ٧.
.واستكشاف  الموارد البيئية  الطبيعية  للجزر        

  تشجيع  المبادرات الفردیة واالجتماعية  في جهود التنمية  المحلية              ٨.
ل   وتبني وتطویر  وسائل  وقنوات لالتصال بالمجموعات االجتماعية  لتباد              

حتاجها   الرأي  وتعزیز المفاهيم  وتقدیم  المشورة  والخبرة  الفنية  التي ت       
.  التنمویة وانشطتها   لتنفيذ  مشاریعها  

 تقدیم  المساعدة للسلطة المحلية والتنسيق  معها یتعلق  بتخطيط              ٩.
ا في  وتمویل وتنفيذ مشاریع  التنمية  وتقدیم المشورة والخبرة الفنية  له          

.اطار  اختصاص الهيئة    
 تنمية العالقات مع الدول والمنظمات الدولية ذات العالقة والهيئات                 ١٠.

المناظرة وآذا المنظمات الغير حكومية والسعي  للحصول  علي الخبرة                  
.والتمویل  للمشاریع  التنمية  في الجزر       
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((ب ب )  )  إدارة الجزر لتنميتها  إدارة الجزر لتنميتها  

 -:عدة أشكال او نماذج     
هيئة خاصة لكل جزیرة ترتبط بالمجلس المحلي أو السلطة            

. رئيس المجلس المحلي یعتبر رئيس الهيئة      –المحلية     
تأجير الجزر حسب قوانين آل دولة مع تحدید نشاط المستأجر       

ميزه -صغيرة   ( حسب خصائص الجزیرة    – سياحي  –صناعي  
)خاصة  

هيئة واحدة لعدة جزر وتكون الهيئة مستقلة وذات شخصية       
 تنسيق مع القطاعات في    –اعتباریة ویصدر بها قانون خاص      

 العملية التخطيطية      
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شروط الهيئة الواحدة شروط الهيئة الواحدة 

.  یصدر بها قانون خاص            )  أ( 
. لها شخصية اعتباریة          ) ب(
 -: تحدید أوجه نشاطها من خالل األسئلة التالية                    )  ج(

من تخدم ؟   
ما موضوع الخدمة ؟       

آيف تخدم ؟  
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اإلجابات  )  د(
وزبون   آهدف    –اإلنسان واألرض  

   التنمية االقتصادیة والبشریة  –موضوع الخدمة         
آيف تخدم ؟ من خالل مجلس اإلدارة       

التنسيق مع المجالس المحلية      * 
التنسيق مع الوزارات    * 
.تصميم المشاریع * 
.  وضع خطة عمرانية شاملة من واقع المسوحات والتخطيط                 *
دراسة الجدوى       * 
إقرار المشاریع من الدولة       * 
بحث مصادر تمویل المشاریع   * 
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بحث مصادر تمویل المشاریع عن طریق الدولة أو                        * 
. االستثمار      

یوضع في االعتبار بان الخطط ليس هدفها اقتصادیًا                          *
فقط و إنما لها هدف اجتماعي وعلى المدى البعيد                  

.الستراتيجية التنمية بالجزر              
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متطلبات تنفيذ الخدمة           متطلبات تنفيذ الخدمة               

قوانين        
تشریعات    

لوائح تنظيمية        
تنسيق مع األطر ذات العالقة             

مرونة    
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مميزات الهيئة الواحدة       مميزات الهيئة الواحدة       
. جهاز واحد على اطالع آامل بما یخص الجزر            

. مصدر واحد لتوفير المعلومات للدولة أو للمستثمر           
. خطة تنمية منسجمة الخطة الشاملة              

.آخذه باالعتبار مميزات آل جزیرة       
. الحرآة   ودینماآية مرونة   

خطة معماریة واحدة لكل جزیرة            
.وحدة التنسيق     

.آلية واحدة لمراقبة تنفيذ المشاریع        
. تسهيل مسؤوليات السلطات المحلية          

. نقطة ارتكاز واحدة    
  تعمل بنمط اإلدارة االستراتيجية  
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عمليات اإلدارة االستراتيجية      عمليات اإلدارة االستراتيجية      
-:تتضمن عملية اإلدارة االستراتيجية ثالثة عناصر أساسية       

صياغة االستراتيجيات  
المهمة  

األهداف     
السياسات    

تطبيق االستراتيجيات   
البرامج   

الميزانيات    
اإلجراءات      

التقویم والرقابة   
      من خالل األداء    
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جزر قطاع 
ميدي
١

א א
)(

٩

א א
٨

٧
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٥
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א
٣

א
٢

قطاعات   
 الجزر اليمنية 
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المخطط االستثماري للجزر اليمنية         المخطط االستثماري للجزر اليمنية         



5/16/2006 ٥٧

    الدویمة الدویمة جزیرة جزیرة 
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    الموركالمورك جزیرة  جزیرة 
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    الموركالموركجزیرة جزیرة 
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  تكفاشتكفاشجزیرة جزیرة 
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تكفاشتكفاشجزیرة جزیرة 
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جزیرة جبل عزیز   جزیرة جبل عزیز   
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جزیرة جبل عزیز  جزیرة جبل عزیز  
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جزیرة سخى  جزیرة سخى  



5/16/2006 ٦٥

جزیرة سخى  جزیرة سخى  
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جزیرة سقطرى   جزیرة سقطرى   
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جزیرة سقطرى جزیرة سقطرى 
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جزیرة  آمران    جزیرة  آمران    
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جزیرة آمران    جزیرة آمران    
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    ميونميونجزیرة جزیرة 
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    ميونميونجزیرة جزیرة 
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سقطرى سقطرى 
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