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  القضايا االستراتيجية الرئيسية للخطة 

  المستقبلية للتنمية السياحية
  

  :                                             إعداد
                                           عبد الجبار عبداهللا سعيد الصلوي

  ستثمار السياحي                                             مدير عام التنمية واال
                                                     بوزارة الثقافة والسياحة

  
إن الرؤية االستراتيجية لتنمية السياحة في اليمن لم تتبلور بعد نظرياً وعمليـاً بـشكل كامـل                            

ة الرئيسية لتخطيط             ولهذا فإن ورقة العمل هذه تبحث في موضوع محدد هو القضايا االستراتيجي           
التنمية السياحية في اليمن ولما كان التخطيط يهتم بدرجة أساسية باستشراف األفاق المستقبلية             
لتحقيق تنمية سياحية شاملة ومستدامة فإن هذا يتطلب بالضرورة االنطالق من المالمح الراهنة             

نمية السياحية سنتناول بشيء مـن      للسياحة وهذا يعني أننا في سياق تناول قضايا التخطيط للت         
التركيز لواقع الحال الفعلي بإيجابياته ومشاكله ومعوقاته الرئيسية والمباشرة وبالتـالي طـرح             

  .التوقعات والتوجهات المستقبلية ألهم جوانب مؤشرات التطور السياحي في اليمن
  

  والسؤال البديهي الذي يطرح نفسة لماذا االهتمام بالسياحة ؟ •
  

ة على هذا التساؤل نقول أن السياحة منتوج متنوع يجمع بين كونه سلعة وخدمة ومكاناً               ولإلجاب
وفكرة لها أهمية وفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية كونها تسهم في زيادة مـوارد المجتمـع                 
من النقد األجنبي وفي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل متزايدة وفي اسـتغالل المـوارد                

طبيعية والثقافية وتعمل على تنشيط القطاعـات االقتـصادية اإلنتاجيـة والخدماتيـة             الوطنية ال 
المرتبطة بها والسياحة تجذب االستثمارات لتنمية المناطق السياحية وهي تعمـل علـى رفـع               
الوعي بأهمية الحفاظ والتنمية للموارد السياحية وهي تساعد على التالقـي والتـأثير الثقـافي               

  .المعارف والخبرات اإلنسانية وب وهـي تزيـد مـن       والحضاري بين الشع  
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%) ١(م نسبة متوسطة سنوية     ١٩٩٧-٩٣ وفي بالدنا شكلت العائدات النقدية للسياحة لألعوام        
بين الصادرات فـي ميـزان   %) ٣(فيما شكلت    )١(مقارنة بالناتج القومي اإلجمالي بسعر السوق     

 وتـشكل المـشاريع الـسياحية    )٢( بدون النفط لـنفس الفتـرة  %) ١٨(المدفوعات مع النفط و   
م وشـكلت تكلفتهـا     ٩٧-٩٢من إجمالي المشاريع المرخصة للفتـرة       %) ١٣(المرخصة نسبة   

من إجمالي تكلفة المشاريع المرخصة في القطاعـات المختلفـة وتتـيح            %) ١٧(االستثمارية  
لقـوى   وتـشكل ا   )٣(من إجمالي القوى العاملة التي توفرها جميع مشاريع االسـتثمار           %) ١٣(

 )٤(م  ١٩٩٧من إجمالي القوى العاملة في الجمهورية عام        %) ، ٠٤(العاملة في السياحة نسبة     
إن القضايا االستراتيجية لتنمية السياحة مترابطة وال يمكن تجزئتها وهي تـشمل محـور هـذا                

  :البحث وتتمثل في 
  .الحفاظ على مقومات الجذب السياحي .١
  . استخدام االراضي والتخطيط الحضري .٢
  . إيجاد البنية األساسية التحتية للسياحة  .٣
  . زيادة الطاقة االيوائية ذات المستوى العالي .٤
  . زيادة الطلب السياحي .٥
  . تحسين الجودة السياحية .٦
  .  المشاركة المحلية في التنمية السياحية .٧
  . المؤسسية للسياحة - استكمال البنية التشريعية  .٨

  .تهيئتها بما يضمن تنويع المنتج السياحي اليمنيالحفاظ على مقومات الجذب السياحي وتوسيع 
إن جملة مقومات الجذب السياحي هي الموارد السياحية الثابتة لمختلف أنواع السياحة المتوفرة             

في بلد ماء كما أنها تعد المكون األساسي للعرض السياحي وتشمل هذه المقومات فـي بالدنـا                            
  :على ما يلي 

تضاريس الجغرافية والظروف المناخية المتنوعة والسهول الساحلية والمرتفعات        ال:         أوالً
الجبلية والهضاب الوسطى والداخلية والصحاري ومجموعة الجزر اليمنية فـي          
البحرين األحمر والعربي والتي تشكل في مجملها مقومـات أنـواع الـسياحة             

 والعالجيــة الطبيعيــة الــشاطئية والبحريــة والجبليــة بمناظرهــا الطبيعيــة
باإلضافة إلى السياحة البيئية التـي تعكـس التنـوع          ) السفاري(والصحراوية  

  . الحيوي النباتي والحيواني في براري وبحار اليمن
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  :المورث الثقافي والحضاري التاريخي الذي يشمل :       ثانياَ
  - إب   – زبيـد    – شـبام    –صـنعاء   ((الفن المعماري في المدن التاريخية       -

  )) الخ… تعز –  سيئون -تريم صعدة – جبلة  
  .القديمة للممالك) حضارة الصحراء( اآلثار التاريخية للحضارات اليمنية  -
 التراث الثقافي المتمثل في الصناعات الحرفية التقليدية واألسواق الـشعبية           -

  . والفنون الشعبية واألزياء ونمط الحياة والعادات والتقاليد لمجتمعنا اليمني
  :   مقومات األنواع األخرى من السياحة المتمثلة في :  ثالثاً

  .المزارات والمواقع للسياحة الدينية -
 المدن والموانئ التجارية والمنتجات الوطنية المشهورة والتي تكون مقومات          -

  .السياحة  االقتصادية هذا إلى جانب السياحة االجتماعية والسياسية
  

فقط من خـالل المحافظـة والحمايـة        " " سياحة الدولية   بمقدورها البقاء جذابة لل   " " إن اليمن   
   .)٥(والمدخلة عملياً في بيئة طبيعية فريدة " لممتلكاتها الثقافية القائمة 

ورغم أن اليمن تشكل مقصداً سياحياً عالمياً بسبب ما تمتلكه من مقومات ومـصادر سـياحية                
امل إال أنها بلغة األرقـام تعتبـر        متعددة وواسعة ولما يمتاز به منتجها السياحي من تنوع وتك         

مقصداً سياحياً محدوداً بالمقارنة بإمكانياتها السياحية وكذا بمقارنتها بحركة السياحة العالميـة            
الوافدة إلى الدول األخرى التي توازي بالدنا في إمكانياتها السياحية وهذا يعود إلى جملة مـن                

ة إال أن أهم المشكالت التـي تهـدد عناصـر           المشكالت سنتناولها تباعاً في محاور هذه الورق      
  :ومكونات الجذب السياحي تتمثل في 

عدم اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية والعملية لحماية المـوارد الـسياحية            - ١
  . الطبيعية والثقافية في اليمن-والبيئية 

 البناء العشوائي والتوسع المفتوح في البناء على مـستوى المدينـة والريـف              - ٢
  . ي أصبح يؤثر سلبياً على المناطق السياحية الطبيعية والتاريخيةوالذ

 عدم تخصيص أي هامش من األراضـي كمتنفـسات ضـرورية فـي  المـدن                 - ٣
  . واستمرار حركة ردم الشواطئ في المدن الساحلية وبالذات في عدن والحديدة

فـات   عدم االهتمام بالنظافة العامة وزيادة التأثيرات السلبية مـن جـراء المخل            - ٤
  ) .المجاري(الصلبة والبالستيكية ومن المخلفات السائلة 
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 انعدام منشآت الراحة واإلقامة واإلعاشة في المناطق والمواقع الـسياحية ممـا             - ٥
  . يقلل فرصة االستفادة المباشرة للمناطق السياحية من حركة السياحة

  . انعدام وسائل األنشطة السياحية في المواقع السياحية - ٦
ج أن الجزء المعروض من المناطق والمواقع أمام السائح والتي يمكـن اعتبارهـا              وبذلك نستنت 

مستغلة سياحياً محصورة وتمثل نسبة ضئيلة مما هو متاح سياحياً وبالذات على السواحل وفي              
الجبال في البحار وهو يحرم بالدنا من االستفادة القصوى والمثلى من موادها السياحية المتاحة              

ية االستراتيجية األولى في التخطيط للتنمية السياحية يتحدد في الحفـاظ علـى             ولذلك فإن القض  
مقومات الجذب السياحي وزيادة استغاللها بما يحقق تنويع المنتج السياحي  وهـذه المـسألة                

  :االستراتيجية تتطلب 
لبيئـة تمثـل            االلتزام التام من جميع الجهات بمراعاة البعد البيئي في التنمية باعتبار أن ا         :  أوالَ

إضافة إلى كون الموارد البيئية     ) رأس  المال الطبيعي الذي تستند إليه السياحة البيئية          ( 
  .)٦(تشكل رأس مال صناعة السياحة 

وبهذا الصدد كانت االستراتيجية البيئية من الناحية النظرية في إطار الخطة الخمسية األولـى               
  :موفقة عندما أكدت على

  . ئة والحفاظ على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعيةحماية البي -
 مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار وأثار سلبية مباشرة أو غيـر              -

  . مباشرة عاجلة أو آجلة
 حماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعيـة الحيـاة فـي البيئـة               -

  . حتياجات األجيال الحالية والمستقبليةالوطنية على نحو أفضل يكفل تلبية ا
 إال أن األمـور     )٧( المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والحضاري لليمن         -

في الواقع تسير عكس ذلك تماماُ فإذا ما طفنا بأرجـاء الـيمن ونظرنـا فـي                 
الطرقات والمدن والجبال وفي البحار سنجد أن البعد البيئـي مهمـل جـداً وال               

   .يلتفت إليه
  : ولهذا فإن البعد البيئي من منظور تالزمه بالسياحة يتطلب ما يلي 

القيام بإعداد دراسات دقيقة لحصر اإلمكانيات البيئية وتحديد البيئيات الطبيعية لكل                    - ١
  . منطقة على حدة

 تحديد المساحة الجغرافية المسموح باستغاللها سياحياً في اإلطار الجغرافي للمورد       - ٢
  .مع تحديد مساحات كافية ومناسبة كمحميات طبيعيةالسياحي 
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 أن يؤخذ البعد البيئي في كافة مشروعات التنمية ومنها المـشروعات الـسياحية              - ٣
  .وعلى الجهات المعنية بالبيئة التنسيق لتحقيقه 

 القيام بدراسات البيئات الطبيعية ذات الحساسية وبالذات في البحار وتحديد أنواع            - ٤
  .  لهاالحماية المناسبة

 اتخاذ التدابير القانونية  لحماية البيئة ومنع األضرار المحتملـة وتقيـيم اآلثـار               - ٥
  . البيئية لجميع المشروعات

 أن تخضع المشروعات في مراحل تخطيطها وتنفيذها وتشغيلها للمتابعة والرقابـة     - ٦
  . البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة

  . لكوادر التي ستقوم بدور الرقابة والمتابعة البيئية االهتمام بالتدريب والتأهيل ل - ٧
  .إشراك المواطنين والسكان المحليين بالحفاظ على البيئة وإدارة مواردها - ٨

تهيئة األماكن األثرية لألغراض السياحية وهذا لن يتأتي إال من خالل اتخـاذ اإلجـراءات               : ثانياً
ي في التنمية السياحية كونها الـسند       التشريعية واإلدارية لمراعاة البعد األثري التاريخ     

  .لثروتنا وهويتنا الثقافية
العمل على إدخال مناطق وأنواع جديدة من السياحة إلـى المنـاطق المقـصودة حاليـاً                : ثالثاً

  .والتركيز على سياحة االستجمام والغوص على الشواطئ والبحار والجزر
  :ا يخدم التنمية السياحيةتنظيم استخدام االراضي واالهتمام بالتخطيط الحضري بم •

كما هو معلـوم بـأن الـيمن تتميـز بطبيعـة جغرافيـة وجيولوجيـة واسـعة حيـث تبلـغ                                     
ألف كيلومتراً مربعاً كما أن أراضي الجمهورية تتميـز بتـضاريس جغرافيـة             ) ٥٥٥(مساحتها  

س نفسه  وهذا ما عك  ) . بحار- جزر –هضاب  -سهول-صحاري–جبال وديان   ( صعبة ومتنوعة 
تاريخياً في األنواع المختلفة من الفن المعماري التي تختلف مـن حيـث النمـاذج واسـتخدام                 

  .)٨(المواد
إال أن الحقيقة التاريخية الماثلة للعيان بهذا الشأن تؤكد تجانس وامتزاج الفن المعماري اليمني              

سائد تاريخياً بدأ من خالل     ونمط حياة اليمنيين مع الطبيعة الجغرافية والتضاريسية إال  أن هذا ال           
الحقب التاريخية األخيرة لهذا القرن بالتشوه واالنحسار وتم تجاهله في عملية استغالل األراضي             

  .وفي التخطيط الحضري للمدن وهو ما يؤثر سلباً على الجذب السياحي 
 األفقي  ورغم سعة مساحة أراضي اليمن الصالحة للتحضر السكاني إال أننا نجد التركيز والتوسع            

  .يضغط بشدة على مجموعة المدن في العاصمة وعواصم المحافظات
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  والمشكلة ذات االرتباط بتنمية السياحة فيما يتصل باألراضي والتخطيط الحضري تقوم في 
  :األتي
 عدم وجود خطة وطنية الستخدام األراضي ومنها ما ينبغي تخصيصه لمشروعات ومراكـز              -١

  . التنمية السياحية
سجيل األراضي على اختالف أشكال ملكيتها وبالذات أراضي الدولة مما يجعل عنصر             عدم ت  -٢

األراضي موضع نزاع في مشاريع التنمية ويجعل أراضي الدولة موضع مضاربة شـديدة             
  . وهو ما يؤدي إلى التالعب باألراضي المخصصة لالستثمارات السياحية

إلـخ يمثـل    .. ال،قالع،جزر،شـواطئ   جب( التموضع العسكري في بعض المناطق السياحية        -٣
  . مشكلة في تهيئتها سياحياً

 عدم وجود مخططات وطنية طبيعية ومدنية الستخدام األراضي لإلنشاء والتعمير وكذا عدم             - ٤
استيعاب المخططات الحضرية للمدن للمتطلبات السياحية ويتضح هذا في التوسع العشوائي           

لمواقع األثرية والتاريخية وعلى البيئة الطبيعيـة       والمفتوح للمدن والذي يرمي بأثره على ا      
إعداد مشروع نظام متكامل الستثمار األراضي التي تمتلكها        (لقد عملت كثير من الدول على       

ولذلك فإن تخطيط وتنظيم استخدام األراضي من منظـور التخطـيط الـسياحي             ،  )  ٩(الدولة
  :االستراتيجي للتنمية السياحية يتطلب األتي 

 تحديد المناطق والمواقع المسموح بالتوسع العمراني فيها وفقاً لقدرة التحمل العمرانـي             : أوالً
  .والسكاني والبيئي

 وهذا يعني ضرورة تخصيص مساحات كافية ومناسبة من األراضـي الالزمـة إلقامـة              
مراكز مشروعات التنمية السياحية المتكاملة في المناطق السياحية الواعـدة وبـسعر            

  .المربع وبالذات على الشواطئ والوديان في الجزر والجبالرمزي للمتر 
ضرورة تجنيب المساحات والمناطق البيئية ذات الحساسية كمحميات طبيعية وثقافية مع           :  ثانياً  

  .االحتفاظ باحتياطي طبيعي كمتنفسات طبيعية في المدن وحواليها
قيقة الستخدام األراضـي المخصـصة      اتخاذ الضوابط والمعايير القانونية والسياسات الد     : ثالثاً  

  للتنمية السياحية بما يضمن عدم المضاربة وااللتزام بمواعيد التنفيذ والتشغيل المحددة 
  .         للمشاريع
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وضع المخططات الشاملة والمبكرة لألراضي والمناطق المحتمل تعميرها وتنميتها لتالفي          :  رابعاً
  .النمو العشوائي والمفتوح 

  :نية األساسية المادية الداعمة لمشاريع التنمية السياحية  إيجاد الب •
 التحتية المالئمة للسياحة وتنميتهـا تعـد واحـدة مـن أهـم القـضايا                –إن البنية األساسية    

االستراتيجية في التخطيط والتنفيذ لمشروعات ومراكز التنمية السياحية وكذا للتنمية الـشاملة            
  .ة بمكان تحقيق التنمية المنشودة والمرجوةفي المجتمع وبدونها يكون من الصعوب

وإذا ما اعتبرنا افتراضاً بان البنية األساسية القائمة لالقتصاد الوطني هـي البنيـة المتـوفرة                
 تتمثل فـي الجـدول      )١٠(م١٩٩٧للسياحة فإن مالمح قوامها بموجب اإلحصائيات الرسمية لعام         

  :التالي
  وحـدة القياس  الكمـيــة  الـبـيـــــانم

   دولــية–مطــارات   ١
   داخليــــة-

  خمســة
  عشــرة

  مطـــار
  مطـــار

  ميـــناء  ثمــان  موانئ بحــريـة  ٢

٣  
   دوليــة–طــرق 

% ) ٦٤( شبكة طرق داخليه -
  مسفلتة والباقي ممهدة

  طريقيــن
٨٢٨٠,٤  

  مع السعودية وعمان
  كيلومتر

  خــط هاتفــي  ٢٢٠,٢٧٥  خطــوط هاتــف  ٤

٥  
    مكاتب – البـريـد

  وكاالت -
  صندوق -

٢٠٦  
٥٤٥  
٣٦٤٩٤  

  مكتـب بـريــد
  وكـالــة
  صندوق بريد

  كيلووات   مليون٢٤٨٢  إمدادات كهربائية  ٦
  طن متري  ٢٠,٠٠٠  إنتاج الغاز البترولي  ٧
  برميل   ألف١٣٢,٣٠٧  إنتاج النفط  ٨
  متر مكعب   مليون١٠٧ جمع وتقنية وتوزيع المياه  ٩
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١٠  

  تشفيات مس-          الصحـة  
   مراكز صحية-
   وحدات صحية-

   صيدليات-

  
٨٤  
١١٦  
٣٠٥  
٢٢٦٥  

  
  سريراً)٨٠٣٤(فيها 
  سريراً)١٧٥٤(فيها 

  بدون أسرة
  صيدلية

  الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي لعام: مصــــدر األرقام  •
  .١٨٦-٧٥-٧٣-٧٤-٩٨-٩٤-٨٥: م ،مؤسسة الثورة ، الصفحات على التوالي ١٩٩٧ 

 التطورات التي تشهدها الخدمات األساسية المادية إال أن التقييم العام لحجم ومـستوى                     ورغم
هذه الخدمات يتمثل في عدم كفايتها وبعدها عن مواقع المنتج الـسياحي الحاليـة والواعـدة                           

ومية    وإذا كانت الخطة الخمسية األولى خصت السياحة بالتأكيد على أن تقوم المؤسسات الحك            
عدد من مشاريع الخدمات األساسية ذات العالقة ومنها الطرق ، المطارات ، وحماية             ( بتنفيذ  

               )١١()الشواطئ ، والعالمات اإلرشادية ، ومشاريع الكهرباء ، والميـاه والـصرف الـصحي               
  .يرال أن المحقق من هذه الخدمات ذات الصلة المباشرة بالسياحة يمثل الشيء اليسإ

ولهذا فأن استراتيجية تنمية السياحة تستدعي أن تتحمل الدولة ممثلـة بأجهزتهـا المعنيـة                       
بالبنية األساسية تحمل أعباء أيجاد مشاريع خدمات البنية األساسية التحتية الالزمة للتنميـة             

  .السياحية المستهدفة
ساسية التي تـسمح وتفـي      ولذلك فإن أيجاد شبكة واسعة ومتكاملة من مشروعات البنية األ         

بأهداف التنمية للمناطق والمواقع السياحية الواعدة كقضية استراتيجية في تخطـيط التنميـة             
السياحية تتطلب زيادة في األنفاق الحكومي المخصص لمشروعات البنيـة األساسـية التـي              

نـاً أساسـياً    تساعد في إتمام التنمية السياحية في المناطق المستهدفة الواعدة باعتبارها مكو          
  .لتحويل المنتج السياحي المتاح إلى معروض لالستهالك السياحي 

وفى ظل صعوبة التمويل واألنفاق الحكومي لمشاريع البنية األساسية الالزمة لمركز التنميـة             
السياحية البد من العمل على تمكين القطاع الخاص وكذا االستثمار في هذا المجال من اتبـاع                

  .اض والتمويل االستثماري في هذا الجانب سياسة جديدة لإلقر
  :زيادة الطاقة اإليوائية الفندقية ذات المستوى العالي  •

  :أن األهداف الكمية االستراتيجية التنمية السياحية بهذا الشأن تركز على
  . الفندقية–توسيع وتوزيع الطاقة اإليوائية  -
  .زيادة المنشآت السياحية األساسية والمساعدة  -
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فأن الدول المتقدمة في مجال السياحة خطت لنفـسها اسـتراتيجية تقـوم علـى                      ومع ذلك   
التخطيط لمشروعات التنمية الجديدة وفق البديل المتزن اإلميل إلى الحذر إداركاً لحساسية            ( 

صناعة السياحة وسرعة تأثيرها بما يجري حولها من إحداث ال تخضع بالضرورة لـسيطرة              
وإذا تناولنا مالمح الطاقة االستيعابية مـن اآلسـرة الفنـادق           ،  ) ١٢()صانع القرار السياحي    

نجوم على أساس أنها تستهلك من السياح األجانب بدرجـة أساسـية وأن             ) ٥-٣(المصنفة  
الفنادق المصنفة دونها تستهلك بدرجة أساسية من السياح المحليـين وفقـاً لإلحـصائيات              

  :نحو المبين فى الجدول التاليم سنجد أنها تتوزع على ال١٩٩٨الرسمية لعام 
  

  مالحظــات  النسبــة  عـدد االسـره  المـدينــة
   نجوم٥- ٣  %٣٣  ٢٥٠٦  امانة العاصمة

   نجوم٣و٥  %٢٨  ٢١٣٨  عدن
   نجوم٤- ٣  %١١  ٨٤٨  حضرموت
       نجوم٣  %٩  ٦٨٧  تعز

       نجوم٣  %٩  ٦٤٧  الحديدة

 – المحويت –صعده ( نجوم ٣  %١٠  ٧١٩  أخرى
  ) مأرب – البيضاء –أب 

    %١٠٠  ٧٥٤٥  جملة
  )١٣(م ١٩٩٨ الجداول اإلحصائية لعام - الهيئة العامة للسياحة -:مصدر األرقام 

  .النسب مقربة إلى اقرب عدد صحيح 
هكذا نجد أن المنشآت السياحية والعرض السياحي من اآلسـرة يتركـز بدرجـة               •

ذا يعني أن   من إجمالي اآلسرة وه   %) ٧٢(أساسية في خمس مدن حيث يوجد فيها        
المساحة الواسعة لمعوقات السياحة ال يوجد فيها أو قربها منشآت لإلقامة واإليواء            
السياحي كما أن هذا يعكس تركيز التوسع االستثماري على مساحة محـددة مـن              

وهذا يعود إلى ضعف التخطيط السياحي حيث نجد أن التوسع فـي بنـاء              . البالد  
ة يقوم على أساس العـشوائية واالبتعـاد عـن          المنشآت السياحية وبالذات الفندقي   

األساس الثابت الذي يتحدد في ضرورة قرب المنشآت السياحية وتوزعها بالنسبة           
  .للمواقع والمناطق السياحية 
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م ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٠وإذا قمنا بتتبع تطور العرض الفعلي لسلسله زمنية تمتد من            •
  -:كما هو مبين في الجدول التالي

  
  
  
  
  

السنة  م
  )ن(

معدل النمو السنوي)ص(دد األسرة ع
%  

السلسلة 
 xس(مج  ٢س )س(الزمنية 

  )ص
  ٢٣٤٢  ١  ١  ـــــ  ٢٣٤٢  م١٩٩٠  ١
  ٤٩٧٨  ٤      ٢  ٦,٢٨  ٢٤٨٩  م١٩٩١  ٢
  ٨٣٧٩  ٩      ٣  ١٢,٢١  ٢٧٩٣  م١٩٩٢  ٣
  ١٠٤١٢  ١٦     ٤  ٦,٨-  ٢٦٠٣  م١٩٩٣  ٤
  ١٤١٣٠  ٢٥     ٥  ٨,٥٧  ٢٨٢٦  م١٩٩٤  ٥
  ٣١,٠٤٤  ٣٦     ٦  ٨٣,٠٩  ٥١٧٤  م١٩٩٥  ٦
  ٣٧,٨٠٧  ٤٩     ٧  ٤,٣٩  ٥٤٠١  م١٩٩٣  ٧
  ٤٥,٩٥٢  ٦٤     ٨  ٦,٣٥  ٥٧٤٤  م١٩٩٧  ٨
  ٦٧,٩٠٥  ٨١     ٩  ٣١,٣٥  ٧٥٤٥  م١٩٩٨  ٩
  ٢٢٢,٩٤٩  ٢٨٥  ٤٥  ١٤٥,٤٤  ٣٦٩١٧  ٩= ن   مج

    معدل النمو

   %١٨،١٨       ٤١٠٢=        السنوي المتوسط   
  حية الهيئة العامة للسياحة التقرير     مصدر أرقام اآلسرة مستخرجة من اإلحصاءات السيا

  .م١٩٩٨والجداول اإلحصائية لعام  )١٤(م ١٩٩٦   اإلحصائي لعام 
م الـواردة  ١٩٩٨ -١٩٩٠ووفقاً لسلسلة البيانات اإلحصائية التاريخية للفترة الماضية لألعوام       

  -:في الجدول الخاص بتطور العرض الفعلي نجد أن 
) ٥-٣(ياحي من آسرة فنـادق      المتوسط السنوي العام للعرض الس     - ١

  . سريراً ٤١٠٢نجوم يمثل 
  .تقريباً%) ١٨(معدل النمو السنوى المتوسط للفترة يمثل  - ٢
  -: بإيجاد االرتباط الخطي للعرض من الجدول ووفقاً للعالقة التالية  - ٣
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  )ص x مج س) ( مج س (–)  مج س( x) مج ص        (
  ٢)مج س  ( – ) ٢مج س( xن =  أ 

      

  )مج ص) ( مج س (-) ص xج سم( x ن    
  ٢)مج س ( –) ٢مج س(  xن =  ب 

  
  

  . سريراً ٦٣٩  ~ آسرة و ب ٩٠٥   ~         سنجد أن أ 
)        خط االنحـدار  ( ان التوقعات المستقبلية التي نحصل عليها من معادلة االتجاه العام            - ٤

علـى  أ  نجد حجم العرض السياحي المتوقع خالل السنوات القادمـة            + ب xس= ص
  -:النحو التالي

  العرض المتوقع ص    السنة 
  ٧٢٩٥  م١٩٩٩
  ٧٩٣٤  م٢٠٠٠
  ٨٥٧٣  م٢٠٠١
  ٩٢١٢  م٢٠٠٢
  ٩٨٥١  م٢٠٠٣
  ١٠٤٩٠  م٢٠٠٤
  ١١١٢٩  م٢٠٠٥

  
أن الرؤية االستراتيجية في تخطيط التنمية السياحية التي ينبغي أن تحكم تنميـة المـشروعات               

  -:احية تتمثل في اآلتي السياحية عامة وبالذات منشآت اإلقامة السي
  . البد من وضع معايير موضوعية للمفاضلة بين المستثمرين وفقاً لمكان االستثمارات- :أوالً

وهذا يعني أنه البد من تطور قانون االستثمار بما يراعـى خـصوصية االسـتثمارات               
  .السياحية بحيث تكون هناك مفاضلة وحوافز
ضرائب وسعر األراضي وغير ذلك بالنـسبة       ومزايا إضافية من حيث مدة السماح من ال       

لمشروعات التنمية السياحية في المناطق والمواقـع الواعـدة والبعيـدة عـن المـدن               
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  .ومشروعات البنية األساسية
للسياحة الجديدة  )بؤر(تحديد مناطق ومواقع مختارة للتنمية السياحية تكون بمثابة مراكز         -:ثانياً

 وفى الجزر على أن يقوم هذا التحديد على أساس          على شواطئ البحرين األحمر والعربي    
  -:قاعدة تنويع المنتج السياحي ومناطقه كمثال لهذا نرى اختيار

  )عدن ، الحديدة ، المكال ، تعز ، المهرة( خمس مناطق على البحر-
  )تعز،أب،ريمة( ثالثة مناطق جبلية و حمامات معدنية وبيئية-
  . منطقتين للعمارة التراثية زبيد وشبام -
  .منطقتين صحراويتين مأرب والجوف-

       العمل على تكامل مشروعات الخدمات السياحية في المركز الواحد ، وهذا يعنـي                    -:  ثالثاً
ضرورة تخطيط مراكز التنمية السياحية بحيث يشكل منظومة متكاملة من الفنادق           

ـ     دمات المكملـة للرياضـة والترفيـه والمنـاطق         والقرى السياحية ومراكز الخ
كمحميات بيئية طبيعية ، هذا إلى جانب إيجـاد خـدمات البنيـة             )المجنبة(العازلة

  .األساسية التحتية لكل مركز سياحي على حده 
     إعداد مخططات عمرانية مبكرة ومتكاملة لمناطق ومراكز التنمية الـسياحية وفـي                 -: رابعاً

تضمن قدرة التحمل العمراني والسكاني لهذه المناطق وبمـا         إطار  الضوابط التي     
البيئية وكذا الخصوصية السياحية لزائـري  -يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية    

  .هذه المراكز
   وضع دراسات وتصاميم تأشيرية لمشروعات المراكز السياحية باالستعانة بمراكـز             -:خامساً

ة عالمياً ووضعها كفرص استثمارية     وبيوت الخبرة المتخصصة في مجال السياح     
أمام القطاع الخاص للتنفيذ على أن يكون لسلطة الـسياحة دور فـي المتابعـة               

  .واألشراف على التنفيذ لهذه المشروعات
   إلزامية إجراء الدراسة البيئية إلى جانب دراسة الجدوى الفنية والمالية لمشروعات              -:سادساً

  .التنمية السياحية
  -:لب السياحي على اليمن  زيادة الط-*

  -:ضمن األهداف اإلستراتيجية للتنمية السياحية في جوانبها الكمية تحدد األهداف التالية
  زيادة نسبة االستقطاب للقدوم السياحي بنسبة محددة سنوياً)١(
   مدة االقامة لكل سائح -زيادة عدد الليالي السياحية ) ٢(
  ن االنفاق السياحيزيادة العائدات السياحية الناتجة ع) ٣(
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ولذلك فان تحديد نسبة الزيادة في االستقطاب السياحي يتوقف بدرجـة اساسـية علـى كميـة                 
  .ونوعية العرض السياحي الذي يستوعب أي زيادة في الطلب السياحي وهذا ما سنتناوله الحقاً

ؤشـرات  ومن المناسب لتحديد الزيادة المقصودة والمطلوبة في الطلب السياحي أن نتنـاول الم            
الرقمية التي تشكل مالمح الطلب السياحي الدولي إلى اليمن والمبين في الجدول التـالي الـذي                

  .م١٩٩٨-١٩٩٠يوضح تطور الطلب السياحي الدولي الفعلي للسنوات 
  
  
  

  معدل النمو السنوي  )ص(عدد السياح  )ن(السنة
السلسلة 
  )ص. س(مج   ٢س  الزمنية

  ٥١,٨٤٩  ١  ١  ـــــــ  ٥١,٨٤٩  ١٩٩٠  ١
٨٧,٣١٢  ٤  ٢  )%١٥,٨٠(-  ٤٣,٦٥٦  ١٩٩١  ٢  
٢١٦,٥٠٧  ٩  ٣  %٦٥,٣١  ٧٢,١٦٩  ١٩٩٢  ٣  
٢٧٩,١٨٠  ١٦  ٤  )%٣,٢٩(-  ٦٩,٧٩٥  ١٩٩٣  ٤  
١٩٩,٦٤٥  ٢٥  ٥  )%٤٢,٧٩(-  ٣٩,٩٢٩  ١٩٩٤  ٥  
٣٦٨,١٠٠  ٣٦  ٦  %٥٣,٤٥  ٦١,٣٥٠  ١٩٩٥  ٦  
٥٢١,٣٣٢  ٤٩  ٧  %٢١,٤٠  ٧٤,٤٧٦  ١٩٩٦  ٧  
٦٤٣,٦٠٨  ٦٤  ٨  %٨,٠٢  ٨٠,٤٥١  ١٩٩٧  ٨  
٧٨٨,٦٤٣  ٨١  ٩  %٨,٩٢  ٨٧,٦٢٧  ١٩٩٨  ٩  
  ٣,١٥٦,١٧٦  ٢٨٥  ٤٥  ٩٥,٢٢  ٥٨١,٣٠٢  ٩=ن مج

معدل النمو 
السنوي 
  المتوسط

  ـــ  ــ  ــ  %١١,٩٠  ٦٤,٥٨٩

  
  :مصـدر األرقـام*

  ١م، ص٩٦الهيئة العامة للسياحة، التقرير اإلحصائي لعام ) ١ (
    .)١٥( انظر المرجع رقم ) ٢ (      

  .م١٩٩٨احة،جداول إحصائية لعام الهيئة العامة للسي) ٣ (
م المبينة فـي الجـدول      ١٩٩٨-١٩٩٠وبناًء على سلسة البيانات اإلحصائية للسنوات الماضية        

  :السابق الخاص بالتطور الفعلي للطلب السياحي الدولي نجد
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إن المتوسط السنوي العام للقدوم السياحي مـن الـسياحة العالميـة يبلـغ               )١(
  .سائحاً) ٦٤,٥٨٩(

  .تقريباً%) ١٢(مو المتوسط سنوياً للفترة قيد البحث يمثل إن معدل الن )٢(
ومن خالل قيم االرتباط الخطي للطلب السياحي من مجاميع الجدول والعالقـة             )٣(

 ٤٣,٧٨٤  ~المشار إليها سابقاً المذكورة أثناء تناول العـرض نجـد أن  أ              
  . سائحا٤١٦١ً ~سائحاً و ب 

احي بموجب معادلة االتحاد العام خالل السنوات                ولذلك فإن التوقعات المستقبلية للطلب السي
  :القادمة ستكون على النحو المبين في الجدول 

  الطلب المتوقع  السنـة
  ٨٥,٣٩٤  م١٩٩٩
  ٨٩,٥٥٥  م٢٠٠٠
  ٩٣,٧١٦  م٢٠٠١
  ٩٧٨٧٧  م٢٠٠٢
  ١٠٢,٠٣٨  م٢٠٠٣
  ١٠٦,١٩٩  م٢٠٠٤
  ١١٠,٣٦٠  م٢٠٠٥

  
السياحية الرئيسية المصدرة للسياح إلى بالدنا فإنهـا تميـزت                     أما بالنسبة لألسواق    

  :م بالتالي٩٠/١٩٩٧خالل  الفترة السابقة 
%) ٥٠(تحتل القارة األوربية المرتبة األولى وبنـسبة متوسـطة أدناهـا             - ١

من إجمالي السياح القادمين إلى اليمن وبالذات مـن دول       %) ٦٨(وأعالها  
   .ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا

و %) ١٣(يحتل الشرق األوسط المرتبة الثانية وبنسبة متوسـطة أدناهـا            - ٢
  .من إجمالي السياحة إلى اليمن%) ٢٤(أعالها 

  %)١١(و أعالها %) ٦(تحتل قارة أسيا المرتبة الثالثة بنسبة أدناها  - ٣
               فيما شكلت األمريكيتان العالقة بين العرض والطلب السياحي المرتبة الرابعة

  . )١٧(وأفريقيا  المرتبة الخامسة 
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١٥ 

وإذا ما تعرضنا للعالقة بين العرض السياحي من اآلسرة للفنـادق المـصنفة             
 ٧٥٤٥نجوم والطلب السياحي الدولي ، ونجد أن العرض القائم يومياً هـو             ) ٥-٣(

م وبالتالي فإن العرض السنوي علـى أسـاس أن معـدل            ١٩٩٨سريراً خالل عام    
  .سريراً ) ٣٨٤,٧٩٥(سبوع سيكون اإلقامة للسائح هو أ

سـائحاً وهـذا يعنـي ان      ) ٨٧,٦٢٧(م كان   ١٩٩٨وبالمقابل فإن الطلب السنوي لنفس العام       
هناك فائضاً من العرض من األسرة يتمثل بوجود أربعة آسرة  تقريباً أمام كل سائح في إطار                 

 ٤:١نـدقي هـي     معدل اإلقامة المتوسطة كما أن هذا يعني أن نسبة التـشغيل الـسياحي الف             
وهذه العالقة الشك أنها ستستمر خالل السنوات القادمة إذا ما أسـتمر النمـو              %) ٢٥(بنسبة

بحسب ما عرضناه سابقاً بالنسبة للعرض والطلب هذا في ظل توافر عوامـل االسـتقرار وإذا            
  .شابها أي اختالل سيتناقص الطلب إلى األدنى 
أن تتجه نحو زيادة الطلب إلى مستوى العـرض         ومن ذلك نستنتج أن الجهود السياحية ينبغي        

وهذا يعتمد على حل القضايا األساسية في استراتيجية تنمية الطلب الـسياحي المتمثلـة فـي              
  -:األتي
رغم أن السياحة اليمنية الزالت في بداية عهـدها اال          :  توفير المناخ السياحي المناسب    -:أوالً  

لسياحي على بالدنا وكذلك الصورة الـسلبية       أنها تواجه اليوم أزمة حادة بفعل الحظر ا       
المرسومة عنها بسبب ظاهرة االختطافات التخريبية واإلرهابية ، ولهذا فأن الخطـوة            
األساسية للخروج من األزمة السياحية وزيادة الطلب السياحي يتوقف علـى تحقيـق             

لطلـب  األمن السياحي أوالً وبدرجة أساسية ، كونه يمثل المنـاخ المثـالي لزيـادة ا              
  .السياحي 

 االهتمام بالترويج والتسويق للمنتج السياحي اليمني على مستوى األسـواق الـسياحية             -:ثانياً
الدولية واإلقليمية ومحلياً وذلك من خالل رسم خطط وبرامج لحمالت ترويجيـة هادفـة              

        -:نحـو
فته سنوياً كحد أدنى ومضاع   %)١٢(تحقيق زيادة في االستقطاب السياحي بنسبة       -١

خالل الخمس الـسنوات القادمـة وبمـا يتناسـب والطاقـة            %)٢٥(إلى نسبة   
  .االستيعابية لإليواء الفندقي

توجيه حمالت وبرامج الترويج والتسويق إلـى األسـواق التقليديـة الرئيـسية             -٢
المصدرة تقليدياً للسياحة إلى اليمن وبالتالي العمل على تنويع األسواق السياحية           

  .ق جديدة في جنوب شرق أسيا و أمريكا وأسبانياعن طريق فتح أسوا
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وضع برامج متخصصة ألنواع جديدة من السياحة وبالـذات سـياحة الـشواطئ             -٣
  .والغوص

االهتمام بالمعلومات السياحية عن المنتج السياحي وفتح مكاتب معلومات سياحية          -٤
 وكذا في   في المطارات والموانئ والمنافذ ومكاتب اليمنية والسفارات في الخارج        

  .المحافظات
  .االهتمام بالتدريب الفني والمهني للعاملين في مجال الترويج-٥
  .إعطاء الفعاليات الثقافية والشعبية المحلية بعداً سياحياً وطنياً وعربياً وعالمياً-٦

    إال أن كل ما سبق يعتمد على ضرورة زيادة االعتمادات المالية الكافيـة للقيـام               
  .لسياحي وتحقيق خطته المنشودةبحمالت الترويج ا

االهتمام بإعطاء مزيد من التسهيالت السياحية لقدوم السياح إلى اليمن عن طريق تسهيل             -:ثالثاً
منح التأشيرات وسرعة إتمام اإلجراءات واالهتمام بخدمات النقـل الـسياحي الجـوي             

ـ            ة االهتمـام   والبري والبحري ، وكذا االهتمام بجوانب الجاذبية السياحية وفـي المقدم
  .بالنظافة العامة للمدن والمواقع السياحية

لما كان الطلب الدولي إلى بالدنا يتصدر اهتمامات تنمية السياحة ألهميتـه فـان هـذا                -:رابعاً
 السياحة الداخلية كون االهتمام بها يعنـي        -التوجه ال يعني إهمال الطلب السياحي المحلي      

قص في الطلب الخـارجي ، كمـا  أن االهتمـام            إيجاد بدائل لتعويض حالة االنحسار والن     
بالسياحة الداخلية يعني الحد من تدفق العمالت األجنبية إلـى الخـارج بـسبب الـسياحة                

  .المعاكسة
  

  :تحسين جودة المنتج السياحي والخدمات السياحية* 
إن تحسين الجودة السياحية تعني تحسين الخدمات السياحية وكفاءة العنصر البـشري القـائم              

أحد المعايير الهامة في المفاضلة بـين المقاصـد الـسياحية           (( ليها،والجودة السياحية تمثل    ع
  .)١٧())المختلفة 

إن قضية الجودة السياحية تمثل هدفاً إستراتيجياً نوعياً ألن األهداف الكمية للتنمية الـسياحية              
 الـسياحية   تؤازرها تطورات نوعية هامة ممثلة في فكـر وممارسـات التنميـة           ((ينبغي أن   

والترويج والتسويق السياحي وفي استراتيجية الجودة وعلى رأسها االهتمام بالعنصر البشري           
  ).١٨())وبتعميق الوعي بصناعة السياحة 
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وبذلك يتحدد أن قضية الجودة السياحية تتوقف على جانبين هامين هما نشر الوعي الـسياحي               
تي تواجه جودة الخدمات السياحية تتمثـل فـي         والتأهيل والتدريب السياحي ، إال أن المشكلة ال       

ضعف أو تدني الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين المرتبطين بالسياحة ، االفتقـار إلـى               
العاملين المؤهلين والمدربين سياحياً ، ونقص التدريب السياحي بحكم محدوديـة المؤسـسات             

 بعدن هو المؤسسة التعليمية الوحيـدة       التعليمية السياحية ، حيث أن المعهد السياحي والفندقي       
طالبـاً وطالبـة وطاقتـه      )) ٢٥٤((م  ١٩٩٧-١٩٩٢في الجمهورية تخرج منه خالل الفتـرة        

هذا باإلضافة إلى هذه المـشاكل هنـاك        )١٩(طالباً  ) ٥٠-٦٠(االستيعابية السنوية محدودة جداً     
  .ضعف شديد في الرقابة على األداء السياحي

ة السياحية مستقبالً فيما يتصل بتحسين الجودة السياحية يجب أن  يقوم            ولهذا فإن تخطيط التنمي   
  -:على أساس التالي

 العمل على تنمية الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين ذوي العالقـة            -:أوالً
    -:بالسياحة وكذا لدى السياح على المستويات التالية 

ري يتطلب األمر التنسيق مع مختلف وسائل اإلعالم إلعـداد          فعلى المستوى الجماهي  ) ١                      (
مواد إعالمية تتناول مفهوم السياحة وأهميتها وأهمية الحفاظ على المـوارد           
السياحية المختلفة وهذا لن يتأتى إال من خالل قيام وسائل اإلعـالم بإعطـاء              

  .  مساحة إعالمية كافية ومنتظمة لقضايا السياحة
على مستوى المدارس والجامعات البد من التنسيق مع وزارة التربية والتعلـيم            )     ٢ (                  

ومجلس الجامعات اليمنية للعمل على تضمين المناهج بموضوعات عن أهمية          
السياحة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والحفاظ على الموارد السياحية الثقافيـة          

كذا العمل على إدراج التعليم الـسياحي       والبيئية وكيفية التعامل مع السياحة و     
أو مادة السياحة ضمن المقررات الدراسية وبالذات على مستوى المـدارس           

  .الثانوية والجامعة
ضباط األمـن والهجـرة     (أما على مستوى مسئولي الجهات المتصلة بالسياحة        )      ٣                      (

لنـدوات وحلقـات نقـاش      فالمطلوب إعداد بـرامج     ) والجوازات والجمارك 
متخصصة للتوعية النوعية للعاملين بهذه الجهات بأسلوب وسلوك التعامـل          

  .السياحي
  -:العمل على رفع مستوى الخدمات السياحية من خالل:   ثانياً
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  االهتمام بالتأهيل والتدريب السياحي المحلي والخارجي من خالل وضع برامج تـدريب              -١      
احة والفندقة ومنظمي السياحة والمرشدين السياحيين ، وذلك        للعاملين في مجال السي   

بما يلبي احتياجات السياحة من العمالة المدربة والمتخصصة وبالتعاون مع الوزارات           
  والهيئات المهتمة بتنمية الموارد البشرية

  .  العمل على تشجيع إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتدريب السياحي -٢
تشجيع ودفع الجامعات الحكومية واألهلية الخاصة علـى إفتتـاح كليـات             العمل على    -٣

  .وأقسام  للتأهيل السياحي 
 االستفادة من المنح والدورات التأهيلية في مجال السياحة وفي المقدمة مـن الـدول               -٤

  .والمنظمات اإلقليمية والعالمية 
  -:الرقابة على أداء الخدمات السياحية :   ثالثاً 

ع التصنيفات المهنية للمنشآت وللعاملين بما يتناسـب        استكمال وض  - ١
مع المعايير الدولية وبالتالي العمـل علـى تقيـيم مـدى االلتـزام              

  .بالضوابط القانونية 
 وضع برامج تفتيش دقيقة على أداء المنشآت السياحية والفندقيـة           - ٢

  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة 
مـن الخبـرات واالستـشارات الدوليـة        العمل على االستعانة واالستفادة     : رابعاً

  .والعربية والوطنية بما يخدم التنمية السياحة 
  

  :تحقيق المشاركة المحلية في التنمية السياحية* 
إن أحد القضايا االستراتيجية األساسية في التخطيط الستقرار السياحة وتنميتها يتوقـف علـى              

قنا في هذا الطرح هو أن دور الـسكان         مسألة تحقيق المشاركة النشطة للسكان المحليين ومنطل      
والمنـافع  (( المحليين في السياحة يكاد يكون ضئيالً جداً إن لم يكن منعدماً فـي نـواح عـدة                  

وهذا يعـود   ))  )٢٠(من إجمالي المنافع الكلية للبالد       % ٢٠المتدفقة على المحليات هي أقل من       
  -:إلى عدة أسباب أهمها 

ة في المدن الرئيسية وهو مـا يقـود إلـى محدوديـة                    تركز المنشآت السياحي         -
  المشاركة المحلية للسكان في عملية السياحة وفوائدها 

، تعز و المكال وعـدم   تركز المستثمرين على المدن الرئيسية صنعاء ، عدن   -
  وجود مستثمرين ومنظمين للسياحة من المحليين 
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  ة باتساعها وتنوعها في اليمن        انحصار مناطق ومواقع العرض السياحي مقارن-
          كل هذا يعكس نفسه على نقص اإلقامة في المدن الصغيرة وبالتالي نقص حجم             
األنفاق السياحي وحرمان المناطق من الدخل السياحي لهـذا فـإن إشـراك             
السكان المحليين في التنمية السياحية يعتمد على ربطهم بمصلحة اقتـصادية           

موسة ،كما يجب التعاطي مع هذه القضية بجدية ألنها         واجتماعية وتنموية مل  
تشكل إحدى سبل ضمان تأمين وتنميـة الـسياحة ويمكـن الـدفع بتحقيـق        

  :المشاركة من خالل 
الدعم والتشجيع المجزي للسكان المحليين إلقامة المـشاريع الـصغيرة فـي             - ١

 الخـدمات   –محـالت الحـرف والـصناعات التقليديـة         ( المناطق السياحية   
  ).اعدة كاالستراحات وغيرها المس

  .إدخالهم كشركاء في المنشآت السياحية - ٢
تشغيل أيدي عاملة في المنشآت السياحية واإلرشاد الـسياحي وكـذا النقـل              - ٣

  .السياحي وغيره
إن تأمين مشاركة المحافظات والمديريات والقرى في السياحة يتجه صوب تـأمين اإلسـتقرار                

القول بأن التنمية السياحية ال تتعارض مع مسألة الألمركزية         والتنمية السياحية وال نجازف في      
  .في التنمية واإلدارة

  
  :استكمال البنية التشريعية والمؤسسية للتنمية السياحية         * 

  :لقد تحقق للسياحة حتى اآلن بنية تشريعية ومؤسسية مناسبة تتمثل في 
لقرار الجمهـوري رقـم     وزارة الثقافة والسياحة التي تمارس نشاطها وفقاً ل        •

  .م١٩٩٧لسنة ) ١٢٦(
لسنة ) ٥١(الهيئة العامة للسياحة التي نشأت بموجب القرار الجمهوري رقم           •

  .م١٩٩٣
المجلس األعلى للسياحة الذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري بالقـانون رقـم             •

م ١٩٩٩لـسنة   ) ٤٠(م والذي تجدد بصدور القانون رقـم        ١٩٩٤لسنة  ) ٢٢(
  .بشأن السياحة

بـشأن  ) ٣(لس الترويج السياحي الذي يمارس نشاطه بموجب القانون رقـم           مج •



٢٠  سياحة في اليمن نحو مستقبل واعد لل                                                                                                 

  . الترويج السياحي 
ورغم ذلك فإن استكمال البناء التشريعي والمؤسسي للسياحة ال يزال مطلوباً كقضية            

  :استراتيجية وخاصة لحل المشاكل التالية 
 الجهـات      وجود بعض التداخالت والتكرار في االختـصاصات اإلداريـة بـين             -١

  .المؤسسية  للسياحة 
  .   انعدام األسس والضوابط القانونية للتصنيف المهني السياحي-٢ 

  .  ضعف التواجد المؤسسي لإلدارة السياحية في المحافظات-٣
  ضعف اإلشراف والرقابة على األداء السياحي القـائم علـى أسـاس قـانوني                -٤

  .ومؤسسي
م وتعديالتـه فـي إطـاره       ١٩٩٢لسنة  ) ٢٢(  إن قانون االستثمار اليمني رقم        -٥

النظري من أفضل القوانين في المنطقة إال أن الشيء المعيب هو عدم تطبيق             
ما يتضمنه القانـون من ضمانات ومزايا إلى جانب أن العيب فيه أنه يعطـي              
الهيئة العامة لالستثمار حق مـنح التـراخيص دون العـودة إلـى الجهـة               

تبره من جوانب التـسهيالت إال أن عيبـه         المختصـة ، ورغم أن البعض يع     
يقوم في سحب دور الجهة المختصة من التأكـد مـن مواصـفات وشـروط               
التصنيف السياحي ومن رقابة اآلثار البيئية للمشاريع وهذا إلى جانـب أنـه             

  .يخلو من المفاضلة بين المشاريع بحسب مواقعها بالنسبة للموارد السياحية 
تيجي للتنمية السياحية يتطلب استكمال وضع الضوابط والمعـايير         ولذلك فإن التخطيط االسترا   

التشريعية والسياسات الموضوعية والبني اإلدارية لممارسة النشاط المهنـي الـسياحي بمـا             
يضمن معايير الجودة والجدية والقدرة على النشاط وعدم المضاربة ويأتي مقدمة ذلك العمـل              

  :على 
ختصاصات بين الجهات المسؤولة عن السياحة لما مـن شـأنه تحقيـق             إعادة تصنيف اال  :         أوالً  

  .التنسيق  والتكامل الذي يخدم التنمية السياحية
استكمال إصدار التشريعات لتنظيم النشاط المهني السياحي والتصنيف للمنشآت الـسياحية           :         ثانياً  

  .المختلفة
حة على مستوى المحافظات بتـشكيل مجـالس التنـشيط          استكمال البنية المؤسسية للسيا   :         ثالثاً  

السياحي على غرار المجلس األعلى للسياحة إيجاد اإلدارة السياحية للمواقع واألمـاكن            
  .السياحية بما يضمن المشاركة المحلية في الحفاظ والتطوير للموارد المحلية للسياحة 
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الخطوات القائمة لتجسيد شراكة متكافئة بـين  وال ننسى التأكيد على صواب التوجيهات و   :        رابعاً  
القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يخدم تنمية السياحة ولتعزيز ذلك فإنـه يتوجـب              
مراعاة رأي القطاع الخاص بالتشريعات التي تمس النـشاط الـسياحي بمـا يـضمن               

  .مصالحه ومصالح المجتمع 
وافز وأفضلية للمشاريع بحسب موقعها من      إعادة النظر بقانون االستثمار بما يضمن ح      : خامساً  

المنتج السياحي وكذا تأكيد دور الجهات المسؤولة عن السياحة في مراقبة الموافقـة             
  .على منح التراخيص والمراقبة على التنفيذ بحسب الشروط والموصفات 

  :خاتمة  
 التي تناولتها فـي     إن جملة القضايا االستراتيجية المرتبطة بتخطيط التنمية السياحية في بالدنا         

محاور هذا البحث ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بوزارات وأجهزة حكومية وبمنشآت خاصـة              
كثيرة وهذا يعني أن التخطيط والتعامل مع هذه القضايا الهامة ال يقع تحـت التـأثير المباشـر                  

قضايا التنمية  لسلطة السياحة التشريعية والمؤسسية كما أن سعة وتعدد دائرة العالقة والتأثير ب           
  .يزيد من صعوبة التخطيط االستراتيجي للتنمية السياحية المنشودة 

ولذلك فإن متطلبات تنمية السياحة وفقاً الستراتيجية شاملة ومستدامة ينبغي أن يـشكل مطلبـاً               
وهماً وطنياً لكل الجهات المعنية وذات الصلة وذلك في إطار التعاون والتكامل اإليجابي الموجه              

وفير متطلبات التنمية السياحية في إطار خطة وطنية للسياحية توازي الخطـة الوطنيـة              نحو ت 
للتنمية في  البالد وبدون هذا من المستحيل تحقيق التنمية السياحية المنشودة التي تناولتها في               
هذه الورقة أهم قضاياها وأخيراً ينبغي اإلشارة إلى أن تنمية السياحة على أساس مخطط أمـر                

ية الصعوبة إذا لم يقترن بتوفر اإلمكانيات الالزمة والمناسبة لتحقيق التنمية وهـو لـن               في غا 
يأتي إال من خالل وضع السياحة وقضايا تنميتها في سلم األولويـات واالهتمامـات الحكوميـة                

  .والخاصة باعتبارها الثروة الوطنية القابلة للتزايد التي ال تنضب مع الزمن
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  والمراجعالهوامش 
المالمـح الراهنـة    : عبد الجبار عبداهللا سعيد الصلوي ، السياحة في اليمن        ) ٤(إلى  ) ١(

   .٧٦،٧٦،٧٩،٨٤والرؤية المستقبلية بحث مطبوع الصفحات على التوالي 
مفوضية المجموعة األوروبية في الجمهورية اليمنية ، مـشروع الخطـة الوطنيـة             ) ٥(

  .٧٧م ص١٩٩٢للسياحة ، سبتمبر 
حسين بدران ، تجربـة مـصر فـي التنميـة الـسياحية الـشاملة ، ورقـة عمـل                 ) ٦(

  .١٩،٢٠م ص٣٠/١١/١٩٩٨
وزارة التخطيط والتنمية ، الخطة الخمسية األولى للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة            ) ٧(

  .١٥٢، ص) م ٢٠٠٠-١٩٩٦( لألعوام    
  .٤٠مرجع سابق ، مشروع الخطة الوطنية للسياحة ، ص) ٨(
 أهميتهـا  اإلجـراءات   –آفاقهـا  –   عبد الكريم الجوهري ، السياحة واقعهـا  محمد) ٩(

  .٩م ، ص١/٥/١٩٩٥والتسهيالت المقدمة للسياحة الدولية في سورية ، ورقة عمل 
م، مؤسسة الثورة      ١٩٩٧الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي لعام         ) ١٠(

  م٤/١٩٩٨
  .٧٤ولى، صمرجع سابق، الخطة الخمسية األ)١١(
  .١٠مرجع سابق، تجربة مصر في التنمية السياحية الشاملة، ص)١٢(
  م الجدوالن١٩٩٨الهيئة العامة للسياحة، جداول اإلحصائيات السياحية لعام )١٣(

)      ١٣(-)١٢.(  
  .١٧م، ص١٩٩٦الهيئة العامة للسياحة، التقرير اإلحصاء لعام )١٤(
نية الواقع والمعوقات وآفاق المـستقبل ، ورقـة         عبيد محمد الحظاء ، السياحة اليم     ) ١٥(

  .٤٢م ، ص٦/١٩٩٨عمل 



القضايا االستراتيجية للخطة المستقبلية للتنمية السياحية 
        

٢٣ 

  .٦٢مرجع سابق ، السياحة في اليمن المالمح الراهنة والرؤية المستقبلية ، ص) ١٦(
  .١٧مرجع سابق، تجربة مصر في التنمية السياحية ص) ١٧(
  .١٠المرجع السابق ، ص) ١٨(
رين عاماً من العطـاء ، مطـابع المفـضل          الهيئة العامة للسياحة ، السياحة في عش      )١٩(

  .٤٣م ، ص١٩٩٨صنعاء ، يوليو 
 .٧٨مرجع سابق ، مشروع الخطة الوطنية للسياحة ، ص) ٢٠(

                                                           
  
)١٣(   


