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  التدريب السياحي والفندقي بين واقع التنمية ومتطلباتها
  :                                              إعداد 

                                               أحمد محمد الشمسي
                                               مستشار التدريب السياحي 

                             بالهيئة العامة للتدريب المهني والتقني                
  :مـدخـل 

بالرغم من أن السفر كان واليزال رغبة إقترنت باإلنسان منذ القدم إال أن حركة البشر من مكان                 
إلى أخر كانت محدودة جداً قبل الثورة الصناعية التي أتاحت للبـشر وسـائل النقـل ووسـائل                  

 إال أن الحدث البارز واألكبـر       –القرن التاسع عشر قفزة نوعية في هذا اإلتجاه         اإلتصال وشهد   
  .كان إختراع وسيلة النقل الجوي وتطورها 

عملية النقل الجماعي وكذا لتطور تقنية االتصال حيث شهدت البشرية خالل النصف األول مـن               
  ، والشك أن ذلك لـم        القرن العشرين وآلول مرة في تاريخها سرعة التنقل من مكان إلى آخر           

  :يكن إال بفعل العديد من العوامل أبرزها 
وكذا إرتفاع مستوى دخـل     .. كما أشير إليه سابقاً تطور وسائل النقل البري والجوي والبحري           

وأيضاً إرتفاع مستوى الوعي الثقافي وإزدهار حركة البحث العلمي         .. الفرد في الدول الصناعية     
  .نسانية والطبيعية وغيرها في جميع ميادين العلوم اإل

وقد ترتب على ذلك نشوء العديد من المرافق كضرورة لتلبية حاجات ومتطلبات حركـة النقـل                
  ".حركة السياحة"الجماعي والفردي والتي يطلق عليها اليوم 

ظهـرت العديـد مـن      . حيث شهد العالم خاصة الدول الصناعية تطوراً كبيراً في مجال اإليواء            
وسـعت كـل   . يديرها موظفين تلقوا تدريباً خاصاً في تلك المرافق       .. ف درجاتها   الفنادق بمختل 

دولة في هذا اإلطار إلى ترسيخ الضيافة التقليدية المميزة لشعوبها من خالل تلـك المرافـق ،                 
وعملت على ترويجها على المستوى الوطني والدولي وذلك من خالل تشجيع مراكـز البحـث               

  .دريب الفندقي والسياحي العلمي وإنشاء مراكز الت
في فرنـسا   : وظلت الدول الصناعية تتنافس في هذا المجال من منطلق سياسي أو ثقافي فمثالً              

عمل الفرنسيون على ترويج تقاليد الضيافة الفرنسية وعلى وجه الخصوص اإلتيكيت ، والمطعم             
  ) .أو الباريسي ( الفرنسي 
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لفرنسيين من خالل ترسيخ تقاليـد اإلرسـتقراطية        وفي إنجلترا عمل البريطانيون على منافسة ا      
  .البريطانية في مرافق اإليواء والمنتجعات والنوادي والمطاعم وغيرها 

 ولكن بصورة أخرى ، فقد كان حتى نهاية الحرب العالمية        –والزال هذا التنافس قائماً حتى اآلن       
كـة الـسياحية االقتـصادية    الثانية ينطلق من منطلقات سياسية وثقافية ولم تدرك أهميـة الحر  

وآثارها اإليجابية والسلبية على البلدان المصدرة للحركة السياحية والمستقبلية لها ، فعملت تلك             
الدول بعد الحرب العالمية الثانية على إدماج التنمية السياحية ومتطلباتها من بنى تحتية وفوقية              

  .ضمن خطة التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
كان ألول إحصائية ينشرها اإلتحاد الدولي للسياحة وقعاً مؤثراً حيث بينت تلك اإلحـصائية أن               و

السياحة صناعة قائمة بذاتها يدركها الجميع ولكن لم تخطر على البال أنها تشكل تحدي بالنسبة               
لجميع الدول وخاصة المصدرة للسياح منها ، وقد أظهرت تلك اإلحصائيات أن عدد السياح في               

مليون سائح أنفقوا أكثر مـن      ) ٢٥(م أكثر من    ١٩٥٠ميع أنحاء المعمورة قد بلغ عددهم عام        ج
مليون دوالر ، وأمريكا الـشمالية      ) ٨٩٠(ملياري دوالر كان نصيب دول أوروبا ما يقارب من          

مليـون  ) ٨٨(مليون دوالر ، وقارة إفريقيـا       ) ٣٩٢(مليون دوالر ، وأمريكا الالتينية      ) ٦٦٨(
مليـون دوالر ،    ) ٦(مليون دوالر ، وجنوب آسيا      ) ٣٠(رق آسيا والمحيط الهادي     دوالر ، وش  

ويمكن القول أن نشر تلك اإلحصائيات وما حملته مـن          .. مليون دوالر   ) ٢٦(والشرق األوسط   
دالئل جعل دول الشمال الغنية تتنافس بينها وتتجمع فيما بينها وذلك لتقليـل اآلثـار الـسلبية                 

جابية وأضعةً في مقدمة إستراتيجيتها وخططها األهمية التي تمثلهـا صـناعة            وزيادة اآلثار اإلي  
 بإعتبارها صناعة حديثة العهد وتختلف إلى حد كبير عن بقية الـصناعات األخـرى               –السياحة  

وذلك بخالف صـناعة    ) والتي تتطلب في األساس اآلالت ذات الجودة العالية إلنتاج سلعة جيدة          (
  .ن مؤهل ينتج خدمة جيدة السياحة التي تتطلب إنسا

وتؤكد الحيثيات أن الدول الصناعية بعد الحرب العالميه الثانية قد أدركت مـن خـالل مراكـز                 
البحوث المتخصصة طبيعة وخصوصية هذه الصناعة الناشئة وعملـت باتجـاه التغلـب علـى               

قدمة إهتمامها  التحديات المترتبة على الحركة السياحية وآثارها اإليجابية والسلبية وجعلت في م          
  -:االهتمام بظاهرة الحركة وآثارها السلبية وأهم عناصرها

 بالقاعدة العامة في ميزان المدفوعات السياحيه أنه يميل لصالح       ميزان المدفوعات السياحية   •
الدولة المستقبلة للسياح وإذا كان غير ذلك فإن التنمية السياحية غير مجدية وتشكل عبئـاً               

وعلى هذا األساس عملت دول الشمال على وضع األسس والضوابط          على اإلقتصاد الوطني    



٣      التدريب السياحي والفندقي بين واقع التنمية ومتطلباتها 

للتحكم في هذا الجانب باعتباره المحور األساس والتحدي الكبير الذي واجه تلك الدول بعد              
  .الحرب العالميه الثانية 

  الهدف الثاني للدول الغنية من التنمية السياحية كان إيجاد فرص عمـل              :القوى العاملة   * 
  :ع كبير من السكان فعلى سبيل المثال مغرية لقطا

من خالل إعداد وتأهيل العنصر البشري في مرافق البنيـة          :   خلق عرض جيد منافس       -
  .التحتية والفوقية للسياحة وتطوير المرافق بما يتناسب مع حاجة المستهلك السياحي 

لتنميـة  تحقيق التنميه المتوازنه جهوياً وإدماج مختلف القطاعـات والمنـاطق فـي ا             -
  .السياحية 

حماية البيئة الثقافية والطبيعية والحضرية من خالل العديد من المشاريع والتشريعات             -
  .إلخ .. بغرض حماية البيئة من المستهلك 

تلك كانت وما زالت األهداف الماثلة أمام دول الشمال واضعة في اإلعتبار أن محور التنمية هو                
على إستيعاب مجمل المظاهر والمتغيرات ولذا نجد أن تلـك          اإلنسان هو العنصر البشري القادر      

الدول وضعت الخطط والبرامج القصيرة والطويلة األجل بشكل مرن لتحقق األهداف المرسومة ،             
حيث أستطاعت تلك الدول خالل قرابة نصف قرن جعل السياحة أهم الركائز االقتـصادية التـي                

الجتماعي ومن المفيـد أن نـستعرض فـي نهايـة           تعتمد عليها لتحقيق االزدهار االقتصادي وا     
  :الحديث عن تلك الدول بعض الجوانب البالغة الداللة واألهمية 

خالل قرابة نصف قرن تمكنت دول الشمال من بناء سوق سياحية هائلة من خالل إيجاد بنية                ) أ  
ـ        ام فوقية وتحتية فبرزت إلى الوجود سالسـل الفنـادق الدوليــة العمالقـة وشـركات اإلطع

إلخ ، فعلى سبيل المثال بلغت مبيعـات سلـسلة          .. والمنتجعات المنتشرة في العديد من البلدان       
مليار دوالر تحقق من تلك المبيعـات صـافي     ) ١٢(م أكثر من    ١٩٩٧فنادق ماريوت خالل عام     

فقد بلغت مبيعاتها  )   Macdnald(مليون دوالر أمَّا سلسلة مطاعم ماكدونالد  ) ٣٣٥(ربح بلغ 
مليـون   ) ١٦٤٣(مليار دوالر وبلغت أيضاً أرباحهـا       ) ١١,٤( ل نفس العام إلى أكثر من       خال

  .دوالر 
وتمثل مبيعات تلك الشركات فقط أربعة أضعاف اإلنفاق السياحي الـدولي لـدول الـشرق                -

  .األوسط مجتمعة تقريباً لنفس العام 
استحوذت الدول  .. ر دوالر   مليا ) ٤٤٥( م حوالي   ١٩٩٨بلغ اإلتفاق السياحي الدولي عام      ) ب  

تقريباً منه وبقية النسبة كانت من نـصيب دول قـارة إفريقيـا              % ) ٩٥(الصناعية على   
  .وجنوب آسيا والشرق األوسط 
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ويأتي في مقدمة المستفيدين من ذلك اإلنفاق السياحي مـن الـدول الـصناعية الواليـات                 -
 ) ٢٨، ٣( فرنـسا    -مليـار دوالر   ) ٣٠( إيطاليا   –مليار دوالر    ) ٧٥(المتحدة األمريكيه   

  .مليار دوالر  ) ٢٠،٥(  بريطانيا -مليار دوالر ) ٢٦،٦(  أسبانيا -مليار دوالر
أما ميزان المدفوعات السياحية فقد كان على الدوام لصالح الدول الصناعية وهذا الجانـب              ) ج  

لدول التي كان    ويأتي في مقدمة ا    –هو المحور الرئيسي األهم في عملية التنمية السياحية         
  :ميزان المدفوعات السياحي لصالحها 

ألـف مليـون دوالر لـصالح        ) ٤،١٨٨( ألف مليون دوالر مقابل      ) ٢١،٨٥٣: (أسبانيا   -
   ) .١٩٩٤( الدول المصدرة أو المستقبلة للسياح عام 

مليار تقريباً لـصالح الـدول المـصدرة أو          ) ٢٣(مليار دوالر مقابل     ) ٣،٢٨: (  فرنسا   -
  ) .م ١٩٩٧(بلة للسياح عام المستق

مليار دوالر لصالح الدجول     ) ٧٢(مليار دوالر مقابل     ) ٧٥: ( الواليات المتحدة األمريكية     -
  ) .م ١٩٩٧( المصدرة أو المستقبلة للسياح عام 

يوفر قطاع السياحة والفندقة ماليين عديدة من فرص العمل وقـد           :  سوق العمل السياحي     -
في مجال السياحة والفندقة في الـدول الـصناعية مـا يقـارب             بلغ نصيب القوى العاملة     

مليار دوالر في فرنسا     ) ١٢٧( من إجمالي األنفاق السياحي الدولي أي ما يعادل         %) ٣٠(
عدد فرص العمل المباشر وغير مباشرة في مجـال الـسياحة           ) م  ١٩٩٧( وحدها بلغ عام    

لي القوى العاملـة الفرنـسية      من إجما  % ) ٢٧,٧( مليوني فرصة عمل ويمثل هذا الرقم       
من إجمالي عدد سكان البالد ، والتي لم يتجاوز عدد العاطلين في مطلـع عـام                   % ) ٣،٣(
وتتوقع مراكز البحوث الفرنسية أن صـناعة الـسياحة          ) ٤٦٥,٠٠٠( عن  ) م  ١٩٩٧( 

ستكن هي الصناعة األولى في فرنسا خالل العقد الثاني من القرن المقبل حيـث يتوقـع أن       
مليون سائح وهذا يعنـي أن قطـاع الـسياحة           ) ٢٠٠(يصل عدد السياح إلى فرنسا إلى       

  .عامل )  ماليين ٨( ستستوعب حوالي 
من خالل ما تقدم نستنتج أن إستراتيجية الدول الصناعية في مجال السياحة اسـتهدفت وضـع                

  :خطط وبرامج تنموية سياحية يتحقق من خاللها 
  .م أهداف التنمية خلق فرص عمل بأعتبار ذلك أه -
 تحقيق أكبرمردود من العملة الصعبة لدعم ميزان المدفوعات وتحقيق أكبـر نـسبة مـن                -

  .الضرلئب لرفد خزينة الدولة 
  . حماية البيئة الثقافية والطبيعية والحضرية  -
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  . تحقيق العمل من أجل الرخاء واالزدهار االقتصادي  -
 اإليجابية والسلبية المترتبـة علـى الحركـة          إنشاء آليات متطورة للتقييم الدائم للظواهر      -

  .السياحية بهدف وضع الخطط والبرامج العاجلة والمستقبلية 
لقد أدركت دول الشمال أن السياحة صناعة الصناعات وأقترن الثراء واإلزدهـار بعـصر                -

السياحة فعملت على تأكيد أهميتها من خالل جملة من األستراتيجيات والخطـط والبـرامج              
  ) .السياحة عصرإنتاج الثروة (  إلى تأكيد المقولة المؤدية

 
  :التحديات التي تواجه الدول النامية في مجال السياحة  •

بعد الحرب الكونية الثانية وجدت الدول النامية نفسها أما تحديات سياسية واقتصادية وثقافيـة              
توطنات أو دول   واجتماعية بالغة الخطورة فقد كان أغلبها إما مستعمرات أو محميـات أو مـس             

تسيطر عليها مفاهيم مختلفة في جميع نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وقد             
% ) ٦( م لم يتجـاوز     ١٩٥٠الحظنا أن نصيب الدول النامية من األنفاق السياحي الدولي عام           

اً من نـصيب  من إجمالي األنفاق السياحي الدولي علماً أن هذه النسبة المتواضعة كانت هي أيض  
شركات مملوكة بشكل أو بآخر لدول الشمال وكانت الدول النامية بعد الحرب الكونية الثانية تعي               
أن بلدانها تعيش حالة تخلف مركب ، وكان الجانب االقتصادي واالجتمـاعي همـا مـن أبـرز                  

لخبـرة  التحديات امام تلك الدول فهي لديها إمكانيات طبيعية وبشرية هائلة ولكن بحاجة إلـى ا              
  .والمال واألسواق واإلدارة وهذه العناصر تفتقر إليها 

كانت التحديات البالغة الخطر إتساع مساحة الفقر وإتساع حجم اإلستهالك وإرتفـاع نـسبة              * 
البطالة والزيادة الخطيرة في نسبة عدد السكان وخلل كبير في ميزان المدفوعات التجاري إلـى               

عــدم االسـتقرار الـسياسي وإلـى التخلـف االقتـصادي       غير ذلك من العوامل المؤدية إلى  
وكان البد لتلك البلدان أن تبحث عن حلول ممكنة لمعالجة أوضـاعها المترديـة       .. واالجتماعي  

واهتدى أغلبها إلى إكتشاف إمكانياتها السياحية وإلى إمكانية جذب نسبة معقولة مـن الحركـة               
لك إمكانيات سياحية هائلة ولكنهـا غيـر مـستغلة          السياحية الدولية إلى العالم الثالث التي تمت      

  :وكانت أهم األهداف التي وضعت للتنمية السياحية تتمثل في الجوانب التالية 
  .مساهمة التنمية السياحية في دعم ميزان المدفوعات  •
  .خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  •
   على الموروث الثقافي جعل التنمية السياحية مدخل عمل بالغ الفاعلية واألهمية للحفاظ •

  واإلنساني والسعي لترويج ذلك الموروث الثقافي واإلنساني كوسيلة عملية وإيجابيـة 
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  .تساعد على نجاح مفهوم الحوار بين الحضارات 
ويمكن القول أن العديد من دول العالم الثالث قد إستطاعت إلى حد كبير أن تـستفيد مـن                  

ارب مع طبيعة األوضـاع االجتماعيـة والثقافيـة         تجارب دول الشمال وأن تكيف تلك التج      
لشعوبها وكانت مهمة تلك البلدان للوصول إلى تنمية سياحية إيجابية أصعب مـن مهمـة               

  :دول الشمال وذلك للعديد من األسباب أهمها 
ان قرار التنمية السياحية في البلدان النامية غالباً ما يأتي من النخبة وأن مسئوليات الدولة                •

الجانب يحتل مساحة واسعة في ميدان التنمية السياحية بعكس مـا حــدث فـي               في هذا   
الغرب ، حيث فرضت التنمية السياحية نفسها على الدول بفعل مجمل العوامل التي أدت إلى               

  .ذلك 
  .افتقار الدول النامية إلى الموارد البشرية والمادية المؤهلة إلحداث تنمية سياحية حقيقية  •
 على الطلب السياحي كما أن العنصر الجغرافي يشكل أيضاً عقبة كبيرة            سيطرة دول الشمال   •

  .تؤثر على التوقعات 
كانت ألسباب المنطقية تحدياً كبيراً بالنسبة لدول العالم الثالث ولكنها سرعان ما تراجعت بعد              
أن أسفرت الدراسات والبحوث في الدول المصدرة للسياحة عن جاذبية وأهميـة العـرض              

لدول النامية وجاذبيته وإقبال المستهلك السياحي عليه ، وقد ترتـب علـى ذلـك               السياحي ل 
إستشعار العديد من دول العالم الثالث بفرصة نجاح التنمية السياحية في بلدانها فعملت على              
وضع اإلستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية العرض السياحي واضعة في مقدمة ذلك تنمية          

ه محور كل تنمية وفي مقدمتها التنمية السياحية التي تعتبر بالنسبة           العنصر البشري بإعتبار  
للعديد من الدول وسيلتها الحيوية لتحقيق تنمية شاملة ويصدق هذا القول إذا ما إستعرضنا              

  :بعض الحقائق التالية 
استطاعت بعض الدول النامية أن تحافظ على نسبة النمو السياحي بعد إستقاللها وأن تدخل               •

لتنافس على السوق السياحية ، ففي إفريقيا ارتفع األنفاق السياحي قبل نصف قـرن    مجال ا 
م وكان نصيب   ١٩٩٨مليون دوالر عام    ) ٩٥٥١( إلى   ١٩٥٠مليون دوالر عام    ) ٨٨(من  

مليون دوالر أما الشرق األوسـط      ) ١٥٥٠(مليون دوالر ، وتونس     ) ١٦٠٠(المغرب منها   
مليون دوالر نصيب   ) ٩٧٣٥(م حوالي   ١٩٩٨لي عام   فقد بلغ إجمالي اإلنفاق السياحي الدو     

) ١٣٨٤(ونصيب لبنـان    ) ٣٧٢٧ حوالي   ١٩٩٧(مليون دوالر عام    ) ٢٥٥٥(مصر منها   
مليـون  ) ١١٢(مليون دوالر ، ونصيب ُعمـان       ) ١٤٦٢(مليون دوالر ونصيب السعودية     

  .مليون دوالر ) ٦٩(دوالر ، ونصيب اليمن 
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  :م الشرق األوسط موقع السياحة اليمنية بين دول إقلي
في استبيان نفذ لصالح حكومة الجمهورية اليمنية بدعم من دول السوق األوربيـة المـشتركة               

لقد شمل اإلستبيان الـسياحة الدوليـة فـي         .. نستطيع أن نبين موقع وأهمية اليمن السياحية        
  م ؟١٩٩٥ فما هي نتيجة ذلك اإلستبيان الذي نفذ عام –السوق السياحية األوربية 

ممن شملهم المسح أجابوا أن اليمن محط إهتمامهم وأنهم يخططون إدراجه في            % ٩٥  -  أ
أجابوا بأنه مدرج في برامجهم     % ١٠مقابل  % ( ٩٠برامجهم وتأتي األردن بعد اليمن      

  %).٢٠مقابل % (٤٠، ودبي % ٦مقابل % ( ٣٥، وعمان 
نـي فقـد كانـت      أما أسباب إهتمامهم باليمن والجوانب اإليجابية للمنتج السياحي اليم          - ب

  :نتيجة المسح على النحو التالي 
  .قالوا أن اليمن يمتاز بطابع معماري فريد من نوعه    %٧٠* 
  .التاريخ اليمني القديم     %٦٥*
  .بلد غير مكتشف وتقليدي     %٣٦*
  .الثقافة اليمنية    % ٣٢*
  .الشعب اليمني شعب ودود طيب     %٢٢*
  .يعطي إيحاء جذاب للمغامرة     %١٦*

ي الصورة الهامة اإليجابية للعرض السياحي في السوق السياحية الدولية وقـد إحتلـت              تلك ه 
المرتبة األولى بين دول إقليم الشرق األوسط ،إنها ال شك إيجابية وحقيقية فها هـذه الـصورة                 

  تتناسب مع األرقام والحقائق ؟
  وما هي األسباب المؤثرة على مكانة الصورة السياحية للبالد ؟ -

نستعرض قبل محاولة اإلجابة للمتطلبات أو المعطيات التاليـة وذلـك مـن خـالل               البد أن   
  :التدقيق في الجدول المرفق 

  
  :الحركة السياحية الدولية 

من إجمالي الحركة الـسياحية إلـى إقلـيم         ) % ٠,٤  (مثلت الحركة السياحية إلى اليمن نسبة     
 تقريباً بالنسبة إلجمالي الوصـول      ظلت هذه النسبة ثابتة    م وقد ١٩٧٥الشرق األوسط وذلك عام     

  .م إلى ذلك ١٩٩٨حيث تشير إحصائيات عام  الدولي ،
وعلى الرغم من أن ُعمان وهي دولة مجاورة التمتلك إمكانيات اليمن الـسياحية وتـأتي فـي                 
المرتبة الرابعة من إهتمامات منظمي السفر الدولي إلى الشرق األوسط وحديثة العهد بالجانـب              
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م نـسبة   ١٩٩٨فقد وصلت حصتها من الوصول السياحي الدولي عام         ) م١٩٨٤(السياحي عام   
 . تقريباً من إجمالي الوصول الدولي السياحي إلى اإلقليم)% ٤(

أن الوصـول   ) م  ١٩٩٨ – ١٩٨٤( وهذا يعني إذا ما تمت المقارنة بين البلدين لنفس الفتـرة            
ان مـرات أي بزيـادة سـتة        م أكثر من ثم   ١٩٩٨السياحي الدولي إلى عمان قد تضاعف عام        

  .أضعاف على حالة السياحة اليمنية 
 عند الحديث عن هذا الجانب يجـب أن نميـز بـين دول              :ميزان المدفوعات السياحي    * 

 األردن  - مصر   -اليمن  ( مستقبلة للسياح ودول مصدرة للسياح ، الدول المستقبلة للسياح هي           
  ) . سوريا - العراق - لبنان -

  ) .دول مجلس التعاون الخليجي ( رة للسياح هي أما الدول المصد
ومن المعلوم أن محور التنمية السياحية الدولية وجوهرها يصب في ميـزان المـدفوعات               -

السياحي وأي دولة يميل ميزان مدفوعاتها السياحية إلى الدول المصدرة للـسياح يـشكل              
المعاصر علـى أسـاس أن   وقد نشأت فكرة التنمية السياحية في عالمنا  .. كارثة اقتصادية   

صناعة السياحة هي الفرصة الوحيدة التي توفر للدولة المستقبلة عملة صعبة تتيح لها سد              
العجز في ميزان المدفوعات التجاري وهذا الجانب هو أخطر مـا تواجهـه دول الجنـوب                
الفقيرة في الحاضر والمستقبل باعتباره أخطر التحديات المـدمرة السـتقرارها وتقـدمها             

  .قتصادي واالجتماعي والسياسي اال
وتفيد آخر إحصائية نشرت عن دول إقليم الشرق األوسط والمغرب العربـي أن اإلنفـاق               

من إجمالي صـادرات دول اإلقلـيم المـستقبلة للـسياح            %)  ٣١,٣٨(السياحي قد مثل    
)   دول مجلـس التعـاون      ( من إجمالي صادرات دول األقليم المصدرة للسياح        % ) ٣,٣٢(

من إجمالي صادرات دول المغرب العربي وقد سـاهم األنفـاق الـسياحي             % ) ٢١,٦( و  
في دعم ميزان المدفوعات التجاري لدول الشرق األوسط والمغرب العربي عـام            ( الدولي  
 ) ٤٠٣٨( مساهمة فعالة بالنسبة لدول األقليم المستقبلة للسياح وذلك بحوالي          ) م  ١٩٩٧

ان المدفوعات السياحية الكويتيـة المعاكـسة والتـي         مليون دوالر ، وظهر العجز في ميز      
أن ميزان المدفوعات السياحي يميل لـصالح دول الخلـيج أمـا دول      .. تظهر على الدوام    

المغرب العربي فقد ساهم األنفاق السياحي الدولي بدعم ميزان مدفوعاتها التجاري بمبلـغ             
  .مليون دوالر  ) ٢٣٤٧(

ما سبق اإلشارة إلى الدالالت الخطيرة التي تناولتهـا         ومن األهمية بامكان بعد استعراض      
البيانات عن ميزان المدفوعات السياحية في اليمن والتي تعتبر حالة شاذة وغيـر قابلـة               
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للتفسير ألن القاعدة العامة أن ميزان المدفوعات السياحي يجب أن يميل لـصالح الدولـة               
اجة إلى العمالت الصعبة لدعم ميزان      المستقبلة للسياح وخاصة إذا ما كانت تلك الدولة بح        

  : مدفوعاتها التجاري والبد لنا أن نذكر هنا الحقائق الهامة منها 
في اليمن تقديرية ومصدرها سـلطة الـسياحية        ) R(نفاق السياحي   إن بيانات األ   - ١

اليمنية وما زال هذا الوضع قائم حتى اآلن في الوقـت الـذي يجـب أن يكـون                  
  . تلك البيانات لمثل ه المصدر الطبيعينمصدرها البنك المركزي أل

م قد واجهت عجـزاً     ١٩٩٤م وحتى عام    ١٩٨٠تشير البيانات أن اليمن منذ عام        - ٢
ـ       مليون دوالر وهـذا الـرقم ال      )  ١٨٠  (في ميزان المدفوعات السياحي يقدر ب

يعني شيئاً إذا ما أضفنا له العمالت النقدية التي يحملها مواطنينا إلى الخارج وكذا              
دمات األخرى العديدة المضافة والتي يتم إستيرادها مـن الخـارج بـالعمالت             الخ

 . الصعبة ويستفيد منها السائح بصورة مباشر أو غير مباشرة

أشد حاجة لإلنفاق السياحي الدولي لدعم ميزان المـدفوعات          إذا كانت اليمن وهي    - ٣
ما تتطلبـه  التجاري فإن هذا الجانب يعبر بجالء عن وضع السياحة اليمنية ومدى      

  . من إصالح مالي وإداري
 
 :واقـع إدارة تنمية السياحة اليمنية  •

من خالل المعطيات المشار إليها قبل قليل نستطيع القول أن اليمن تعاني من خلل كبير فـي             
وإن التنمية السياحية تفتقر إلى السياسات والخطـط المعاصـرة           إدارة التنمية السياحية ،   

سـتقرار الـسياسي وهـذا    نمية السياحية يرجع إلـى عـدم اال     ويرجح البعض أن أزمة الت    
اإلستنتاج غيردقيق إذا ما تمعنا في نتائج الدراسات التي أجريت فـي الـسوق الـسياحية                

ب السلبية التي تـؤثر علـى       نالدولية سنالحظ أن منظمي السفر الدولي ينظرون إلى الجوا        
   :مكانة العرض السياحي اليمني وتتمثل على النحو التالي

  . يؤكدون على المستوى المتواضع لمرافق اإليواء السياحي    %٥٠ -
نطباع بعد خروج الـيمن مـن   وهذا االـ عدم اإلستقرار السياسي    %٣٨-

  . ـ نفصاليونحرب مدمرة فرضها اال
  . نخفاض مستوى األمن المتعلق بالسائحا  %٢٠-
  . نتشار القاذورات والمواد المختلفة في الشوارعا  %١٨-
  . لتعصب الدينيا  %١١-
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  . )الطرق والخدمات(نخفاض مستوى الهياكل األساسية ا  %١٠-
نفـصال  ستقرار السياسي كانوا يعنون به حرب اال      ومن خالل ماتقدم نالحظ أن من قالوا بعدم اال        

والتي تم للبالد تجاوز آثارها وهذا الجانب لم يكن وارد في ذهن منظمي السفر الـدولي علـى                  
قرابة ثالثـة   )  ستثناء المحافظات الجنوبية  اب (ستقرار سياسي   اشهدت فترة   اإلطالق آلن البالد    

وسنالحظ أيضاً أن من تحدثوا عن قصور في أمن السائح كانوا يعنـون بـه               ..عقود من الزمن    
  . م حتى اآلن١٩٩٠اإلختالالت األمنية المخطط لها منذ عام 

تؤثر على قرار السائح بزيارة الـيمن       ويبقى العامل األهم والحاسم في المؤثرات األساسية التي         
من إجمالي المؤثرات السلبية التي تؤثر على قرار المستهلك الـسياحي           ) % ٨٨  (والتي تمثل 

شديد في مستوى إدارة التنمية الـسياحية        نخفاضاالدولي لذا فإن من الواضح أن األمر يتعلق ب        
م أهمية الحركة السياحية وتفـسر   التي تفتقر إلى السياسات والخطط والبرامج المتفاعلة مع حج        

  :لنا األرقام والبيانات أن هناك قصور بالغ الخطورة في جميع الجوانب 
فإنخفاض مستوى الخدمات يعني عدم توفر اإلدارة والعنصر المؤهل وغيـاب التـشريعات              -

  . المنظمة لمختلف المرافق السياحية
 .إحصاء سياحي سليم فتقار الدقة في البيانات اإلحصائية يعني غياب آلية او -

وغياب سياسة المدخالت والمخرجات تؤكد كذلك عدم إستيعاب آلهـداف الدولـة إلحـداث               -
تنمية سياحية وكذا غياب التنسيق والتكامل بين سلطة السياحة المعنيـة وبقيـة الجهـات               

 . المعنية

وزيادة العرض على الطلب يؤكد غياب التخطيط والبرمجـة وتوسـيع مـساحة التنميـة                -
وائية والتي غالباً ما يكون ضحاياها المستثمرين وميزان المدفوعات السياحي والقوى           العش

  . العاملة
 
  :ستنتــاج اال •
وذلـك مـن خـالل       نستنتج مما سبق أن واقع السياحة يتطلب معالجة وإخالص وتجرد ،           •

ستخالص ذلك من الواقع من خالل الدراسات التـي         اويمكن   السياسات والخطط والبرامج ،   
والتي لألسف لم يتم النظر فيها حتى اآلن ومـن            لصالح حكومة الجمهورية اليمنية ،     نفذت

  :أهم العناصر التي تناولتها تلك الدراسات 
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  :تدني مستوى إدارة العرض السياحي * 
فال يتوقع أن يوجد عرض سياحي يعمل على زيادة الوصول الدولي            بدون توفر عنصر مؤهل ،    

 بالنسبة لتحسين أداء المرافق السياحية هو لدفع مستوى أداء القـوى            ولهذا فإن المهمة األولى   
العاملة الحالية من خالل التدريب ،آلن هناك قصور في مختلف المجاالت والمرافـق الـسياحية               

   .بسبب عدم توفر العناصر المؤهلة للعمل في تلك المجاالت
  

  :مجال لتفصيلها وأهمها  معوقات أخرى عديدة ال* 
  . إلى سياسة وضوابط لحماية البيئة السياحية وحماية مناطق الجذباإلفتقار  -
 . إلخ.. خلل في البنية التنظيمية لسلطة السياحة وغياب التشريعات  -

 . نقص وقصور في التسهيالت -

 . بيئة العمل أو مناخ العمل السياحي يتسم بالعديد من المشاكل -

) %٥٠ (سياحية هو اإلنسان حيث وجدنا أن     تنمية   فيما تقدم نستنتج أن العائق األساسي إلحداث      
وإذا ما أخذنا المرافق السياحية األخـرى        من المظاهر السلبية تنحصر فقط في مرافق اإليواء ،        

فإن النسبة ستتصاعد بدون شك وهذا شئ طبيعي فإذا كان هدف أي تنمية هو اإلنـسان فإنـه                  
ال مجال آلي دولة أن تفكر في أي        محورها الرئيسي وبدونه    ) أي اإلنسان (مجال السياحة يعتبر    

تنمية سياحية حقيقية في غياب ذلك العنصر وقد أدركت العديد من دول العالم الثالث أهمية هذا                
الجانب مدركة أن أسباب نجاح دول الشمال الغنية في تنمية هـذه الـصناعة أعتمـدت بـشكل                  

ـ           ة هـذا الجانـب فـي       أساسي على العنصر البشري المؤهل والمدرب وسنالحظ بعد قليل مكان
  .إستراتيجيات وخطط الدول النامية 

  
  :الدالالت التي تمثلها تجربة بعض دول الجنوب في مجال التدريب السياحي والفندقي * 

عندما فكرت الدول النامية في إحداث تنمية سياحية وجدت نفسها أمام تحـديات عديـدة وفـي                 
 التفكير بأي تنمية سـياحية وكـان أبـرز          مقدمتها العنصر العامل المؤهل والذي بدونه اليمكن      

  :التحديات التي واجهت الدول التي نجحت في هذا المضمار 
أن شعوبها تفتقر إلى التقاليد المهنية والتربوية والثقافية والتـي إقترنـت بالـصناعة           - ١

وذلك يعنـي    السياحية بإعتبار أن تلك التقاليد نشأت وإزدهرت في البلدان الصناعية ،          
ام تلك الدول أن تعمل على إعداد جيش من المتدربين على األسس المهنيـة        أنه كان أم  

  . والتقنية المرتبطة بهذه الصناعة
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 :أن جاذبية المصدر السياحي واإلقبال عليه مرهون بتكامل العناصر التالية  - ٢

  . المستوى والتنظيم لوسائل اإليواء* 
  . مدى كفائية أو كفاءة إدارة القوى العاملة* 
  . خدمات الطعام ومناسبته لذوق وصحة المستهلك السياحيمستوى *
التنظيم السليم للوسائل المكرسة لخدمة المنتج السياحي على المـستوى العـام            * 

  . والخاص
مدى سالمة وصالحية التشريعات المنظمة لعناصر العرض والتي تكلف حمايـة    *  

  .المستهلك السياحي
على التنسيق والتكامل بين مختلف عناصر      كفاءة آلية العمل الموسمية القادرة      *  

  . المنتج السياحي
  .وكل تلك العوامل أساسية تؤثر سلباً وإيجاباً على حجم الطلب السياحي 

ستراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج تنموية تضع في     اوكان يعني ذلك أن تضع تلك الدول         •
ع مقتضيات الطلب الـسياحي     مقدمتها إعداد اإلنسان المؤهل القادر على التفاعل بإيجابية م        

الدولي ووسائله إبتداًء من أول المشاهد المؤثرة على المستهلك الـسياحي قبـل زيارتـه               
وذلك يعني أن أمام تلك الدول مهمـة         ، للمقصد السياحي وحتى زيارته وعودته إلى وطنه      

ة يعني تأهيل الكوادر العاملـة فـي المرافـق الـسياحي           شاقة أال وهي أن التدريب فهو ال      
المباشرة بل يتعدى ذلك إلى العديد من المرافق غير المباشرة والتي تمثل البنية األساسـية               

  . للسياحة
التحدي الثالث والذي واجهته تلك الدول إلعداد العنصر المؤهل في مجال الـسياحة وهـو                •

أيضاً اليقل أهمية عن التحديات السابقة ويتعلق بالخصوصية اإلجتماعيـة والثقافيـة لكـل         
ب من شعوب العالم الثالث وخاصة تلك التي تمتلك إرثاً حضارياً تختلف عـن حـضارة                شع

 وكان أبرزها المظاهر السلبية والتي واجهت تلك البلدان لتنمية القوى العاملة في            ، الغرب
 : مجال السياحة وتتمثل على النحو اآلتي

سباب ذاتية أو حـضارية     اإلحجام عن التأهيل أو اإلنخراط للعمل في المرافق السياحية آل         * 
خاصة وأن شروط اإلنتساب لتلك المرافق تتطلب عناصر لديها إستعداد ذاتي للعمل فـي              

  . ذلك المجال
  . جتماعيةا العمل في المرافق السياحية آلسباب دينية أو لىعدم إقبال المرأة ع* 
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لـى خطـط    عدم كفاءة مختلف السلطات لجذب العمالة للعمل في تلك المرافق واإلفتقـار إ            
الترويج للمهنة الجديدة بين أفراد المجتمع وكذا غياب التشريعات التي تحمـي حقـوق              

  . العمال وكذا عدم الثقة في مستقبل المهنة أو الصناعة السياحية بشكل عام
حتقار المجتمع للمهنة ثقافياً وإجتماعياً والنظرة المتدنية لها جعل من إقبال الناس عليها             ا* 

  . محدود
نتقالها من مرفق إلى آخر بسبب خلل في البنية اإلدارية وقصور           استقرار العمالة و  اعدم  * 

أو إنعدام التشريعات التي تضمن الحقوق والواجبات وأيضاً هجرة العمالة المؤهلة إلـى             
  . بلدان تقدم فرص عمل أفضل

وقيـة  التطور السريع لحجم الطلب السياحي والذي يترتب عليه تطور كبير في البنية الف            * 
للسياحة وعدم قدرة مؤسسات التدريب السياحي على مواجهة حاجة تلك المرافـق مـن        

  . األيدى العاملة المؤهلة
التطور السريع في تقنية العرض السياحي والمهارات المهنية ومحدودية إمكانيـة تلـك             * 

  . الدول على اللحاق بذلك التطور
عاملة األجنبية وخاصة في مجال الـسياحة       الخطوة المترتبة على اإلعتماد على األيدى ال       * 

  . الذي يتطلب عنصر وطني مؤهل
  :المعضلة الرابعة التي وأجهت تلك الدول أنها  •

تفـي   تفتقر إلى مراكز التأهيل المهني وإن وجدت بصورة نادرة في بعـضها فإنهـا ال              * 
  . بحاجة الطلب الحالي وال المستقبلي

  .  فيمجال التدريب والتأهيل السياحيندرة الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل* 
إن برامج التدريب السياحي المتاحة تقلد بشدة النماذج األجنبية وتفتقر إلى األسس التي             * 

  . يجب أن تضع في اإلعتبار خصوصية كل بلد
  . إلى آليات تحسين األداءاالفتقار * 

  
  :تجاوز التحديات  •

خطورة واألهمية وأن طريق النجـاح بـالغ        لقد وجدت تلك الدول أنها أمام تحديات بالغة ال        
الصعوبة ولكنه ليس مستحيالً فكان البد لها أن تلجأ إلى دراسة تجارب الـدول المتقدمـة                

  :وخصوصياتها وتوصلت إلى إستنتاج وقناعة مفادها 
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معنـى   أن التدريب والتأهيل السياحي يحتل األولوية في خطة التنمية السياحية وبدونه ال  * 
  . ل في مجال التنمية السياحيةآلي جهد يبذ

أن التدريب السياحي ليس ضرورة تنموية فحسب ولكنه ضـرورة ثقافيـة وحـضارية              * 
  . وإنسانية فهو وسيلة كل بلد لترويج حضارته وثقافته

أن التدريب السياحي سالح ذو حدين ويجب التخطيط لـه بحيـث ينـسجم مـع تقاليـد                  * 
وسيلة أكثر فعاليـة إلشـهار العديـد مـن          ) أي التدريب (ومعتقدات كل شعب بإعتباره     

سياحي ونموه متعلقان بمـستوى      الجوانب اإلنسانية والحضارية وأن جاذبية أي مقصد      
وإهمال هذا البعد   .. التدريب وخصوصيته المتميزة والتي تجمع بين األصالة والمعاصرة         

حضاري أو  البالغ األهمية سيكون التدريب السياحي بمثابة مسمار في نعش أي موروث            
  . إنساني آلي شعب من الشعوب

إن أمام بلدان العالم الثالث أن تختصر الزمن لتلحق بركب الحضارة والتطـور الـسريع               * 
  . حرى إتباع وسائل عملية وأن تتقدم بثبات لتجاوز المراحلتساع أو باألامن  بد وأنه ال

طط وبرامج متكاملة في    أن التدريب السياحي والفندقي بدون إستراتيجيات وسياسيات وخ       *  
 هو مجرد جهد الفائدة     –جميع المرافق ذات العالقة وعلى الخصوص في مجال السياحة          

منه وهو مسئولية عامة ووطنية معنية بالجميع وفي المقدمة أولئك الذين لهم مـصلحة              
  . مباشرة في عملية التنمية السياحية

  
  :الوسائل والحلول  •

 بذلت عدداً من تلك الدول جهـوداً        – دول العالم الثالث     إزاء مجمل الصعوبات التي تواجهه    
مميزه لتجاوز العديد من اإلحباطات وإتجهت إمكانياتها إلى وضع خطط التـدريب العاجلـة              

وفيمـا يلـي    .. والمتوسطة والمستقبلية بتكامل وإنسجام مع جميع خطط التنمية السياحية          
  :إستعراض موجز لمالمح تلك التجارب 

هتمامات الدول النامية وجدت نفسها مـضطرة إلتبـاع         افي بداية    :ة  الخطط العاجل   -  أ
حلول عاجلة لتدريب أجهزتها المختلفة على أهداف التنمية السياحية ودور كل جهـاز فـي               
عملية التنمية السياحية واآلثار السلبية المترتبة على عدم تكامل جميـع الجهـود العامـة               

  . والخاصة
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 :على المستوى الوطني   -  ب
 دورات وملتقيات لجميع الجهات ذات العالقة لدراسة المظاهر اإليجابيـة والـسلبية             تعقد •

للحركة السياحية وتكريس ودراسة الوسائل المؤدية إلى الحد من المظاهر الـسلبية ودور             
  . كل جهة

بهـدف تحـسين   ) الجوي والبري والبحري ( دورات لموظفي موانئ الوصول الدولي       تعقد •
مؤشرات النفسية والمادية على الحركـة الـسياحية الدوليـة ودور           األداء والتعرف على ال   

 . نطباع عن مستوى التعامل مع الحركة السياحية الدوليةاأجهزة تلك المواني في ترك 

 .  دورات خاصة ألجهزة األمن ذات العالقة والمرور على مستوى المدن واألقاليمتعقد •

ثريـة وحمايـة البنيـة الثقافيـة        دورات خاصة مكرسة لحماية المنـاطق الـسياحية واأل         •
 . واإلجتماعية والطبيعية

عامة (دورات متعلقة بكيفية جمع اإلحصائيات السياحية وأهميتها ودور كل األجهزة المعنية             •
 . في هذا المجال) وخاصة

دورات خاصة وملتقيات لكيفية ترويج أهمية التنمية السياحية بين السكان وإدخالهـا فـي               •
 . إلخ.. م مناهج التعليم العا

جعل تلك الندوات والملتقيات ودورية تعقد لتقييم األداء وتطويره وفرصة هامـه لتـرويج               •
األهداف والمعارف السياحية ،كما أن العديد من الجهات المعنية أدركـت أهميـة إرتفـاع               

 . مستوى معارفها التقنية والمهنية آلن ذلك بال شك يخدم أهداف التنمية بشكل عام

توى التعامل مع المستهلك السياحي على المستوى الوطني وتحـديث آليـة            رتقاء مس اإن   •
العمل بما يتناسب وحجم الحركة السياحية وميولها كان وما يزال من أهم أهداف التـدريب               
وبدونه تصبح خطط وبرامج التدريب السياحي وغيرها من برامج التنمية السياحية محدودة            

بحاجة إلى بنية أساسية متفاعلـة بـصورة متكاملـة          وعديمة األثر ألن التنمية السياحية      
وإيجابية ولهذا السبب سميت السياحة صناعة الصناعات نسبة إلى عالقتها بالعديـد مـن              

 كان ذلـك    جتماعية التي تؤثر عليها إيجاباً وسلباً سواءً      قتصادية واال األنشطة والمرافق اال  
  . التأثير مباشر أو غير مباشر

 
  ) :البنية الفوقية للسياحة(اعي  على المستوى القط-* 
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 نسبة إلى إرتفاع حجم الطلب الكبير على سوق العمل السياحي فلم يكن أمام العديد مـن                 :أوالً  
  :الدول إال أن تلجأ إلى العديد من الحلول وكان أهم المجاالت األكثر إحتياجاً للعمالة هو 

 :القطاع العام  -١
لطة السياحة الوطنية تتطلب العناصر التي      مختلف المناصب والوظائف في هيكل س      * 

  . تشغل تلك الوظائف وتحتاج تدريباً خاصاً على إدارة التنمية السياحية
  . موظفي السياحة في اإلقليم* 

 :القطاع الخاص  -٢
  :أهم المجاالت التي بحاجة إلى التدريب كانت 

  . )مختلف الوظائف( مجال الفندقة والمطاعم  -
 . ي قنوات توزيع الخدمات السياحيةالموظفين العاملين ف -

 . العاملين في المهن المرتبطة مباشرة بالحركة السياحية -

 بعد تحديد المجاالت واإلحتياجات قررت تلك الدول الوسائل والبرامج وكـان أهـم تلـك      :ثانياً  
  :الوسائل والبرامج 

لمحليـين  إلزام شركات الفنادق الدولية العاملة في تلك البلدان بتـدريب العمـال ا             - ١
  . العاملين في تلك الفنادق من خالل إيجاد قسم وموظف خاص للتدريب

إعطاء فرصة لتلك الشركات إلستقدام عمالة أجنبية وذلك لفترة محددة فقط حتـى              - ٢
يتم إحالل العمالة المحلية وعلى أال يتجاوز نسبة العمالة األجنبية بعد اإلحالل عن             

 . نادق الدوليةأي من الف من إجمالي العمالة في) % ١(

قيام السلطة المختصة بإيجاد آلية عملية لتأهيل وتحسين مستوى أداء العاملين في             - ٣
 . القطاعين العام والخاص في مجال السياحة

نتهجت العديد من الدول مختلف الوسائل في مجال السياحة واألنماط التدريبيـة المناسـبة              اوقد  
اإلحتياجات األتية ولمختلف المستويات المهنية     وذلك لتحقيق الخطط العاجلة وقد كرست لتغطي        

  :ومن خالل الوسائل األتية 
  :بالنسبة للمستوى العالي والمتوسط 

  . دورات وملتقيات في الخارج •
 . ستطالعية في الخارجازيارات  •

 . ية في المنشآت السياحيةلمهام عم •
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 . دراسات نوعية •

 . ملتقيات في المدن أو في المناطق األخرى •

 . )تعقد داخل البالد( سين األداء ،دورات تح •

  :بالنسبة للمستوى األساسي 
  .دورات تأهيل مهنية  •
 .تأهيل عملي داخل المرافق وفي الرحالت  •

 . إستخدام طرق الوسائل المرئية والمسموعة •

 . جتماعيادورات ترويج  •

 . تدريب عملي في الخارج •

  
  :خطط متوسطة وطويلة األجل 

 علـى   هتقدم ولكنها عملت في الوقت نفس      اتها اآلتية من خالل ما    لقد عالجت دول عديدة إحتياج    
النظر إلى المتطلبات المستقبل القريب والبعيد ففي الوقت الذي كانت تنفذ تلك البـرامج عملـت                
على إنشاء معاهد التدريب السياحي والفندقي واضعة في المقدمة أهميتها إلحداث تنمية سياحية             

تلبي متطلبات المنافـسة بـين دول الـشمال والجنـوب وتفيـد              المتوازنة ولكنها في الحقيقة     
من ) % ٨  (أن نسبة عدد المعاهد العليا في الدول النامية تمثل فقط         ) م١٩٨٠(اإلحصائيات عام   

من إجمالي المعاهد المتوسطة التقنية في      ) % ١٠( إجمالي المعاهد التقنية المتقدمة في العالم و      
تتناسب   من إجمالي المعاهد التقنية األساسية وهي نسبة ال       ) % ٦  (نمجال السياحة في العالم و    

مع اإلمكانيات والموارد السياحية لتلك البلدان وال تتناسب كذلك مع الرقعة الجغرافيـة الكبيـرة               
  . التي تحتلها شعوب العالم الثالث والتي تعاني إنفجار سكانياً وفقراً متزايداً

  
   :لسياحة في الجمهورية اليمنيةواقع التنمية البشرية في مجال ا

في دراسة ألحد مراكز البحث البريطانية عن الموارد البشرية التي تتطلبها دول الشرق األوسط              
لمواجهة النمو الكبير في مختلف المرافق السياحية وذلك في مطلع األلفيـة الثالثـة توصـلت                

 فالمنتج السياحي منـتج بـالغ       الدراسة أن حكومات تلك المنطقة بطيئة في إدراكها لهذا الجانب         
األهمية والطلب عليه كبير والتوقعات تفتقر إلى الدقة بسبب األوضاع السياسية المتقلبة والتـي              
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ستتراجع في مطلع األلفية الثالثة حيث يتوقع أن يتحقق السالم في الـشرق األوسـط وتنتهـي                 
  . الحرب بين العرب وإسرائيل

 من دول الشرق األوسط والمغرب العربـي والتـي لـديها            إذا كانت تلك الدراسة يعنى بها عدد      
تجارب في مجال التدريب السياحي ومراكز تدريب وخبرة جيدة فكيف ستكون حالة اليمن الـذي              

  ع الميادين المتعلقة بالتنمية ـات التي تواجهه في جميـن إدراك التحديـلم يتمكن حتى اآلن م
   ؟السياحية وعلى وجه الخصوص التنمية البشرية

ليس المهم اإلجابة على السؤال ولكن األهم هو معرفة معطيـات الواقـع الـذي يؤكـد أن        •
 آلن  ةالحديث عن التنمية البشرية بمعزل عن واقع التنمية السياحية ضرب من الديماغوجي           

التنمية البشرية في مجال السياحة تعتبر أهم عنصر من عناصر التنمية السياحية والعالقـة     
 قصور في إدارة التنمية السياحية يكون في الغالب بسبب غياب التـدريب             بينها جدلية فأي  

أي غياب التخصص والعكس كذلك صحيح وعلى هذا األساس فإن المناسب أن نـستعرض              
لما سبق أهم جوانب القصور المؤثرة على مسار التنمية السياحية بإعتبارها           ) تأكيد(بإيجاز  

  لبشرية فما هي معطيات الوضع السياحي ؟عوامل بالغة التأثير على تنمية القوى ا
ونحن على مسافة قصيرة من األلف الثالث بعد الميالد البد أن نتحدث بـشفافية وإخـالص             •

وتجرد إلدراك أهمية النظر في المعوقات التي تعاني منها مسيرة التنمية السياحية السـيما              
عيب  جتماعي وال اقتصاد  ا و وأن السياحة قد تكون الخيار األهم للبالد وذلك لتحقيق إزدهار         

مطلقاً في تلمس جوانب القصور وذلك في سبيل تحقيق األهداف الحيويـة فـي الحاضـر                
والمستقبل أن المعطيات بالغة الحساسية واألهمية وتلمس جوانب القصور بإخالص وتجرد           

ـ          ـ  ـمسئولية وطنية تهم كل العناصر الشريفة المتفاعلة مع تجرب الدنا الديمقراطيـة   ـة ب
رار الدولة والحكومة إصالح مواطن الخلل كشرط أساسي لتحقيـق أهـداف التنميـة              وإص

المتكاملة حاضراً ومستقبالً وسأكتفي هنا باإلشارة فقط إلى ذكر بعض مظاهر القصور وذلك             
 : كضرورة يتطلبها الموضوع محل البحث

  :ختصار قد يكون من األنسب محاولة اإلجابة على التساؤالت التاليةوبهدف اال •

  ماذا تعني البيانات واألرقام السابق ذكرها ؟
 يعنـى قـدرتها علـى تـوفير         –م  ١٩٩٧غرفـة عـام     )  ٨١٠٩(إمتالك اليمن آلكثر من     * 
ـ )  ٤,٣٧٨,٨٦٠(غرفة على مدار العام أي ما يقارب حوالي         )  ٢٩١٩٢٤٠( رير فنـدقي   ـس

) % ٣٠  (ض والمبالغة طوال العام فإذا كانت حصة الحركة السياحية الداخلية على وجه اإلفترا          
وإذا  سرير فندقي في العام  ،      ) ٣,٠٦٥,٢٠٢  (فحصة الحركة السياحية الدولية يجب أن تكون      
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كان معدل اإلقامة خمس ليالي سياحية فإن إجمالي الوصول السياحي الدولي يجب أال يقل عـن                
               فـإن الـرقم سـينخفض إلـى        ) %٥٠( وإذا كـان األشـغال الفنـدقي         اًسائح)  ٦١٣,٠٤٠(
م فإن نسبة األشـغال الـسياحي       ١٩٩٨سائح وبالنظر إلى اإلحصائيات المعلنة      )  ٣٠٦,٠٤٠ (

ستيعابية للبالد وبالرغم من أن الرقم المعلـن        من إجمالي القدرة اال   ) % ٩  (الدولي تمثل حوالي  
ت السلبية  عن السياحة الدولية يفتقر إلى الدقة فإن هذه النسبة المتواضعة ظلت سمة من السما             

      التي تميز السياحة اليمنية عن غيرها طوال مسيرة التنميـة الـسياحية وخاصـة منـذ عـام                 
  . )م٩٨-٩٠(

  :وتؤدي تلك البيانات إلى العديد من التفسيرات منها 
  . خلل في جهاز اإلحصاء السياحي أو تدني مستوى األداء  -  أ
وائية ونتائج سلبية على    زيادة العرض على الطلب لفترة طويلة يعني حدوث تنمية عش           - ب

فـي أي مرافـق     ) % ٣٠ (ستثمار آلن نسبة األشغال عن    المستثمرين وعلى آفاق اال   
   .قتصادية وفشل المشروعدوى االجيواء يعني عدم اللإل

ة نخفاض مستوى األشغال ويعني كذلك تـدني مـستوى الخـدمات أي غيـاب اإلدار                   ا     -٣ 
  . والتخصص

     . إلخ.. وآلية لترويج ذلك العرض في السوق السياحية الدولية فتقار إلى سياسة اال     -٤ 
غيـاب   تسام ميزان المدفوعات السياحي لصالح الغير بصورة دائمة تقريبـاً يعنـي                  ا     -٥ 

سياسة المدخالت والمخرجات أو خلل في األجهزة المختصة وذلك يعني بالنسبة للحالة            
قتـصاد الـوطني وعلـى ميـزان        عبئاً على اال   إن التنمية السياحية اليمنية      –اليمنية  

  . المدفوعات
ستقرار السياسي فقط وقد    تذبذب حركة الوصول السياحي الدولي ال ترجع إلى عدم اال               -٦

الحظنا سابقاً أن األسباب الرئيسية تكمن في مستوى إدارة العرض الـسياحي والتـي              
لمؤدية إلى تفعيل دور التنميـة      تفتقر إلى اإلستراتيجية والسياسات والخطط والبرامج ا      

جتماعية وظهور آثارها ومنافعها على المـستوى       قتصادية واال السياحية في الحياة اال   
الوطني والجوهري وال تؤثر اإلختالالت األنية في الجانب األمني في حجـم الوصـول              
السياحي الدولي إال بنسبة بسيطة إذا كان هناك عرض سياحي جيد وتتوفر لـه إدارة               

سبة تلك هي الدالئل الخطيرة والتي تجعل من السهل على أي مطلع للحكم بأن إدارة               منا
التنمية السياحية تفتقر إلى السياسات والخطط والبرامج وأن الطابع الغالب عليها هـو             
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العشوائية وقد يطول ويطول تعداد مجاالت القصور التي يعلم بها أصحاب البيت قبـل              
  .  غيرهم

بحسب الدراسات التي نفذت لصالح حكومة الجمهورية اليمنية يمكن إيجاز          ومن خالل ما تقدم و    
  :بعض جوانب القصور على النحو اآلتي 

زدواجية في البنية التنظيمية لسلطة السياحة الرسمية نتج عنها إهمال في أهمية            اقصور و  •
  . وضع إستراتيجية وخطط وبرامج تنمية واقعية ومرنة

 . ة التي تتطلبها مرافق العرض السياحيغياب كامل التشريعات السياحي •

 . إهمال واضح آلهمية التنسيق بين سلطة السياحة وغيرها من الجهات ذات العالقة •

فتقار أغلب العاملين في المنشآت السياحية والفندقية إلى الخبـرة المهنيـة والمـؤهالت              ا •
 . التقنية والتعليمية

 . إلحصاء والبحوثقصور كبير في مجال التخطيط الطبيعي السياحي وا •

نسبة إلى الخلل في البنية التنظيمية فإننا نالحظ إختفاء األهداف اإلقتـصادية واإلجتماعيـة       •
 . ةيوالبيئ

 . أداء ضعيف وغير موفق في مجال الترويج وحماية المستهلك السياحي •

  
  :مالمح تجربة اليمن في مجال التدريب السياحي والفندقي 

ة اليمنية في مجملها إفتقرت إلى اإلستراتيجية والسياسيات والخطط        نظراً آلن التنمية السياحي   -١
والبرامج فلم يحتل التدريب السياحي موقعاً يذكر في مسار التنمية السياحية مثله مثل غيره من               

  . المجاالت الهامة المعنية بالتنمية السياحية
حي وفنـدقي فـي      طوال عقدين من الزمن كانت هناك محاوالت إلنشاء مركز تدريب سـيا            -٢

العاصمة صنعاء بدعم فني دولي وأسفرت المحاوالت عن إفتتاح مركز تدريب في مدينة عـدن               
م وبالرغم أن ذلك كـان خطـوة        ١٩٩٢وقد أفتتح المعهد في عام      ) أطلق عليه فيما بعد معهد    (

كـان  قتصادية والفنية التي حددت م    إيجابية إال أن إنشائه في مدينة عدن كان مخالفاً للجدوى اال          
  . من إجمالي المنشآت السياحية) % ٨٠(المركز مدينة صنعاء والتي يتواجد بها 

  : أسفرت التجربة حتى اآلن عن المعطيات التالية -٣
والحقيقة أنه ال توجد معلومات كافية      .. عنصر  )  ٣٥٠(يقال أن المعهد قام بتأهيل حوالي        •

  . الذي وصلوا إليه عند تخرجهمعن المرافق السياحية التي يعملون بها وكذلك المستوى 
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بالنظر إلى وضع المعهد منذ إنشائه وحتى اآلن فإن إمكانياته الفنية والبـشرية ال تؤهلـه                 •
 :إلعداد كوادر مؤهلة فنياً ومهنياً ألسباب عديدة 

يقتصر التكوين في المعهد على الجانب النظري وحتى هذا الجانب غير إذ اليوجد               -  أ
قائمين عليه إن التلقين النظري يعتمـد علـى         وحسب قول ال  .. منهج ومخصص   

إجتهاد العاملين ونستطيع أن نتصور مخرجات ذلك الوضع غير الطبيعـي الـذي             
يفتقر إلى المرجعية المهنية واألكاديمية تقره لجنة فنية متخصصة ذات مـستوى            

  . مهني وأكاديمي
 من التكوين   باإلضافة إلى ما سبق فإن الجانب التطبيقي وهو األهم في هذا النوع             - ب

فتقـار إلـى التجهيـزات      غير متاح وذلك بسبب خصخصة أهم مرافق المعهد واال        
 . والوسائل والعنصر المؤهل

وحتى لو توفرت تلك اإلمكانيات فإن كوادره الحالية أغلبها مؤهل تأهيل أكـاديمي               -  ج
  . وليس تقني أو مهني

ب من تالميذه نسبة هامـة      سباب عديدة فإن اإلقبال على المعهد متدني وقد إنسح        أل     -٦ 
  . خالل السنة الدراسية الحالية

 بالرغم من أنه تم رصد أربعة مشاريع دوليه للمعهد فإنه يبدو أنه لم تتم اإلسـتفادة           -٧
  . من ذلك الدعم

  :المهام العاجلة 
عامـل مـنهم حـوالي           )١٢٠٠٠-١٠٠٠٠(بقدر عدد العاملين في قطاع السياحة والفندقة بين       

 من األجانب وتحتاج أغلب العمالة المحلية إلى إكتساب المهارة المهنية والتقنية حيث              )٥٠٠( 
إن أبرز المظـاهر الـسلبية      .. برزت المسوحات التي نفذت لصالح حكومة الجمهورية اليمنية         

للعرض السياحي اليمني يتمثل في إنخفاض مستوى أداء تلك العمالة وتـشكل تلـك الظـاهرة                      
  .إجمالي المظاهر السلبية من % ) ٥٠( 

وقد الحظنا فيما سبق العديد من المظاهر السلبية التي رافقت مسيرة التنمية الـسياحية وذلـك                
بسبب غياب االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج وكان من أهم ضحايا تلـك المظـاهر              

لحالة اليمنيـة حـسب     السلبية التدريب السياحي والذي يعتبر محور التنمية السياحية وتتطلب ا         
تقدير الخبراء معالجة سريعة إلنهاء تعتبر أهم األسباب التي أعاقت مسيرة التنميـة الـسياحية               

  :وتتلخص تلك المعالجات فيما يلي  
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وذلك من خالل وضع خطة عمل لتدريب العمالة المحلية العاملـة حاليـاً فـي               : الخطوة األولى 
ت قصيرة متخصصة في عدد من المجـاالت التـي          المنشأت السياحية وذلك من خالل عقد دورا      

  :تكتسب أولوية ولها عالقة مباشرة بالحركة السياحية الدولية وإلى العناصر التالية 
  : المرشدين السياحيين -
والوظائف األخرى المرتبطـة    ) ماعدا فنادق خمسة نجوم     ( مدراء الفنادق   :  موظفي الفنادق    -

  .اً بإدارات تلك الفنادق أفقياً ورأسي
  .وذلك بعقد دورات لتحسين األداء في مختلف المناصب رأسياً وأفقياً : موظفي سلطة السياحة-
  

  :وهي متزامنة مع الخطوة األولى وتتطلب تفعيل الجوانب التالية : الخطوة الثانية 
 دراسة أوضاع المعهد الفندقي والسياحي بعدن وذلـك مـن خـالل االحتياجـات الحاليـة                 -أ  

 لسوق العمل السياحي حتى يؤدي دورة كمعهد مهني متخصص مـع ضـرورة              والمستقبلية
  إعادة مرافقة التي إستقطعت منه

   اإلسراع في إنشاء معهد التدريب الفندقي والسياحي بصنعاء-ب 
 إنشاء وحدة فنية متخصصة لتدريب وصقل مهاراتهم بصورة دورية وذلـك فـي إطـار                -جـ

  طني من تحمل تلك المسئولية التعاون الفني وحتى يتمكن العنصر الو
 التخطيط والبرمجة لعمل دورات قصيرة لموظفي المرافـق ذات العالقـة المباشـرة وغيـر       -د

المباشرة والمعنية بالمستهلك السياحي بإعتبار ذلك عنصراُ وجانباً حيوياُ يعمل على نجـاح             
  .جهود التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

  
   عوامل النجاح -

  :عوامل النجاح يمكن إيجازها على النحو األتي أهم 
  : عوامل مباشرة -
 ربط سياسة التدريب بمتطلبات التنمية السياحية والتخطيط والبرمجة لمواجهة متطلبات سوق            -

  العمل في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد 
رة الشخـصية    تكييف التدريب وذلك بجعلة متفاعالً مع البنية المحيطة ومـساهماُ فـي بلـو              -

  .الوطنية 
 توصيف مختلف الوظائف الفندقية والسياحية بمختلف مستوياتها أو إلزام المنشأت السياحية            -

  .بالعمل بها  
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   وضع خطة إلحالل العمالة المحلية محل العمالة األجنبية -
 إلزام شركات اإلدارات الفندقية الدولية بتدريب موظفيها المحليين وفي جميـع التخصـصات              -

والمستويات الوظيفية وذلك في إطار سياسة ومنهجية التدريب العامة المقرة لكـل تخـصص              
  .ولكل مستوى  

  . اقتران سياسة التدريب بسياسة التوظيف والتفعيل الخالق لمبدأ تكافؤ الفرص -
 ترويج الوظيفة الفندقية والسياحية ومكانتها بين األفراد والجماعات من خالل إنتهاج العديـد              -

  : الوسائل ومن بينها من
 وضع كادر خاص مميز ويشجع اإلقبال على الوظائف السياحية والفندقية ويثبت فيـه الحـد                -

  .األدنى لكل وظيفة 
  . تفعيل قوانين العمل والضمان االجتماعي والصحي لمنتسبي قطاع السياحة الفندقية -
ـ        - ي تـصدرها معاهـد التـدريب       العمل على اعتراف المعاهد اإلقليمية والدولية بالشهادات الت

  السياحي والفندقي الوطنية 
 مساعدة المنتسبين من المحافظات األخرى البعيدة عن مواقع المعاهـد وذلـك مـن خـالل                 -

تخصيص منح للمحافظات النائية مع ضرورة إنتهاج سياسة تدريب تتوخى إعطـاء فرصـة    
  .هامة للتنمية السياحية متكافئة لجميع المناطق السياحية بإعتبار ذلك أحد األهداف ال

الـسياحية  ( االستفادة من تجارب الدول األخـرى والمتعلقـة بإعطـاء الـشركات الدوليـة                -
فقط من إجمالي العمالة التي يتطلبها أي مشروع سياحي أو          %) ١(حرية إستقدام   )والفندقية

  .فندقي وذلك حتى تتاح للعنصر المحلي المؤهل شغل أهم الوظائف الرئيسية للمشروع 
 اعتبار التدريب السياحي والفندقي نشاط مستمر بالنسبة للجهة المعنية بالتدريب فهو مطلوب             -

بعد التأهيل وبعد التوظيف وذلك من خالل تنظـيم دورات تحـسين أداء ولمتابعـة أحـدث                 
  .التطورات 

 جعل الشرط الرئيسي لمزاولة المهنة أو إنشاء شركة سـياحية أو فنـادق هـو أن يكـون                   - 
لين بها حاصلين على مؤهل في مجال السياحة والفندقة إبتداء من أكبر مسئول تنفيذي              العام

  .وحتى أصغر وظيفة متخصصة 
وبين الجهات األخـرى المعنيـة      ) وأجهزتها المختصة   (  التكامل والتنسيق بين وزارة العمل     -

 العاملة وذلك   وذلك فيما يتعلق بالمشاريع السياحية التي يتم التخطيط لها وحاجتها من القوى           
قبل إنشاء المشروع حتى تتاح الفرصة المناسبة لتأهيل حاجة تلك المشاريع مـن العناصـر     

  .المدربة 
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 تشجيع قيام االتحادات النوعية المهنية في مجال السياحة بإعتبار ذلك من أهم الوسائل لدعم               -
  .أهداف التدريب 

 الهيئة العامة للتدريب المهنـي      -ةالعمل بعد إسناد مهمة التدريب السياحي والنفدقي إلى وزار        -
والتقني بناء على قرار مجلس الوزراء فإن أهم عوامل النجاح المباشرة تفعيل التنسيق بين              
الهيئة والجهات ذات العالقة المعنية بالتنمية السياحية وتحاشي أي إزدواجية تـؤدي إلـى              

  .اف إختفاء الجهود واالمكانيات وبالتالي الفشل في تحقيق األهد
  

  :عوامل غير مباشرة
إنها في الحقيقة عوامل مباشرة ومعنية بنجاح التدريب وبدونها تتالشى أهمية التدريب وأهدافه             
فإذا كان العنصر المؤهل أهم عناصر إستراتيجية التنمية السياحية فإن هذا العنصر يتأثر سـلباُ               

لسياحية اليمنية تتسم بالعديد من جوانب      أو إيجابياً بواقع إدارة التنمية السياحية وإدارة التنمية ا        
القصور البالغة الخطورة ولهذا فإن الضرورة كما تتضح بها الدراسـات التـي نفـذت لـصالح       
حكومة الجمهورية اليمنية تقتضي مراجعة شاملة ملخصة وذلـك لمـصلحة الـوطن حاضـراُ               

  .ومستقبالًُ
  :كلمة أخيرة 

هائلة لم تستغل بعد وتحتل المقدمة في ذهن منظمي         تمتلك الجمهورية اليمنية إمكانيات سياحية      
السياحة الدولية وتعاني من خلل كبير في مجال إدارة التنمية السياحية ترتب عليه عدم القـدرة                
على إستغالل تلك اإلمكانيات إن اليمن وهو يعاني من أعلى معدل في نمو السكان مقابل مـوارد               

إال أن يجند إمكانيات لمواجهـة التحـديات التـي          شحيحة ليس له خيار في الحاضر والمستقبل        
تواجهه لبناء صرح سياحي شامخ قادر على الثبات والمنافسة وأول مدامك ذلك الـصرح هـو                
العنصر المؤهل تأهيالًُ يتناسب وأهمية تلك اإلمكانيات إن التنمية السياحة بالنسبة للـيمن هـي               

تصادية وثقافية وسياسية وتشمل فوائـدها      الطريق األفضل واألسهل لتحقيق تنمية اجتماعية واق      
جميع أفراد المجتمع إبتداء من منتج الخضروات والفواكة وإنتهاء بمختلف القطاعات الخدميـة             

  .والصناعية 
إن السياحة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية بالغة الحساسية والتأثير والتأثر وهي            

إذا لم تقيم نتائجها اإليجابيـة والمتطلبات الملحة للحـد         حصيلة الثورة التكنولوجيـة المعاصر ف    
من أألثار السلبية فلن يتمكن جيلنا وال أجيالنا المقبلة من تحقيق أي هدف من أهداف التنميـة                 
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ولن يمضي وقت قصير إال ونحن أمام إمكانيات سياحية غير قابلة لالستغالل إما بـسبب عـدم                 
  .شوة وتبدد تلك االمكانيات قدرتنا على اللحاق بالركب أو بسبب ت

إن التدريب السياحي والفندقي وهو التحدي رقم واحد بالنسبة لليمن يتطلب تظافر جميع الجهود              
الرسمية والشعبية والهيئة العامة للتدريب المهني والتقني وهي آلية وزارة العمل تقـع عليهـا               

 في تلمس الخطوات األولية     مسئولية كبيرة ومنذ أن كلفت بهذا الجانب قبل بضعة أشهر شرعت          
شاعرة بأهمية وخطورة الوضع على مسار التنمية وعلى وجه الخصوص التنميـة الـسياحية              

التعاون والمساندة لتحقيق أهم األهداف النبيلـة إن        ) وهي واثقة من ذلك     ( وتتطلع إلى الجميع    
  .االنسان هو الوسيلة والغاية من التنمية 

   إقليم الشرق األوسطموقع السياحة اليمنية بين دول
حـــصة  البيانات

 %اليمن 
 اليمن ُعمان السعودية البحرين اإلمارات قطر الكويت األردن سوريا لبنان مصر

 العام البيانات الوحدة

 ٢ A.r.r  ألف سائح ٥,٩           
ــون  -            مليـ

 دوالر

R ٧ 

ــون  -            مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N رفــةغ -           

 ٣ A.r.r  ألف سائح ٦           
ــون  -            مليـ

 دوالر

R ٧ 

ــون  -            مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة -           

 ٤ A.r.r  ألف سائح ٧,٧           
ــون  -            مليـ

 دوالر

R ٧ 

ــون  -            مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة -           

١٥٥ ٧٩٣ ٠,٢٩
٥ 

 ٥ A.r.r  ألف سائح ١٢       ٧٠٧ ١٠٥٦

ــون  ٣       ١١٤ ٣٩٠ - ٢٧٩ ٠,٣٨ مليـ
 دوالر

R ٧ 

ــون  -       - ١٧٤ - ٥٢ - مليـ
 دوالر

E ٩ 

- ٨٩٨
٠ 

٦٥٠
٣ 

 ١ R.N غرفــة -       ٢١٣٦ ٨٠٥٩

 ٦ A.r.r  ألف سائح ١٤,٥       ١٠٦٣ ١٣٣٤ - ٩٨٤ ٠,٤٣

ــون  ٥       ١٨٠ ٩٥ - ٤٧٣ ٠,٦٦ مليـ
 ردوال

R ٧ 

ــون  -       - - - - - مليـ
 دوالر

E ٩ 

- ٩٥٩
٩ 

٣٧٥
٥ 

 ١ R.N غرفــة -       ٢٤٤٦ ٨٤٣١

١٠٠ ٠,٥٣
٤ 

 ٧ A.r.r  ألف سائح ١٧       ٩٣٧ ١٢٤٩ -

ــون  ٨,٨       ٢٨٥ ٩٠ ٦٥ ٦٥٨ ٠,٨٠ مليـ
 دوالر

R ٧ 

ــون  -       - - - - - مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٠٦ ٣,٤٠
٥ 

 ١ R.N غرفــة ٧٠٨       - ٩٤٤٩ -
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١٠٥ ٠,٦٢
٢ 

 ٨ A.r.r  ألف سائح ٢٠       ١٠٨٧ ١٠٧٣ -

ــون  ١١,٤       ٣١٥ - - ٥٩٤ ١,٢٤ مليـ
 دوالر

R ٧ 

ــون  -       - - - - - مليـ
 دوالر

E ٩ 

- ١٢٥
٦٤ 

 ١ R.N غرفــة -       - ٩٣٨٣ -

 ٩ A.r.r  ألف سائح ٢٥           
ــون  -            مليـ

 دوالر

R ٧ 

ــون  -            مليـ
 ردوال

E ٩ 

           ١٧٨
٣ 

 ١ R.N غرفــة

١٢٥ ٠,٨٦
٣ 

 ١ A.r.r  ألف سائح ٣٩ - - ١٥٠ - ١٠٢ ١٠٨ ١٦٣٦ ١٢٣٩ -

ــون  ٢٤ - - ١٥٠ - - ٣٧٧ ٤٣١ ١٥٦ - ٥٦٢ ١,٤١ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٥٣ - - ١١٠ - - ١٣٣٥ ٣٠١ ١٧٧ - ٥٧٣ ٣,٠٨ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٥٤ ٤,٤٨
٨٢ 

- ١٢٨ ٢٧٣٢ ٣٨٦٧ ٨٩٥٩
٧ 

- ١٦٨ - - ٣٥٢٤
٣ 

 ١ R.N غرفــة

  ــــــعبتا
حصة  البيانات

اليمن 
% 

 اليمن ُعمان السعودية البحرين اإلمارات قطر الكويت األردن سوريا لبنان مصر
 العام البيانات الوحدة

 ١ A.r.r  ألف سائح ٥٦ - - ١٧٧ - ١٠٩ ١٢٨ ١٥٨١ ١٠٧٤ - ١٣٧٦ ١,٢٤

ــون م ٣٤ - - ١٨٢ - - ٤٥٢ ٥٤٥ ١٧٥ - ٣٧٥ ١,٩٣ ليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٤٤ - - ١٤٤ - - ١٩٨ ٣٦٧ ٢٠٨ - ٦٣٠ ٢,٧٧ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٢٨ ٢٧٣٢ ٤٤١٦ ٩٢٠٣ - ١٩٥٢٩ ٣,٩٧
٧ 

- ١٦٨ - - ٣٥٢٤
٣ 

 ١ R.N غرفــة

 ٢ A.r.r  ألف سائح ٤٦ ٦٠ - ٢٠٧ - ١٢٦ ١٢٩ ٢٠٧٥ ٨٣١ - ١٤٢٣ ٠,٩٤

ــون  ٢٢ - - ٢١٤ - - ١٠١ ٥١٥ ١٥٠ - ٣٤٦ ١,٦٣ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٦٣ - - ٢٠٢ - - ١٣٠٦ ٣٦٦ ١٨٨ - ٦٩٣ ٢,٢٨ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٦٩ ٣٤٩٧ ٥١٥١ ١٢٢٠٩ - ١٩٥٢٩ ٤,٠٩
٩ 

- ١٩٤ - - ٣٥٢٤
٧ 

 ١ R.N غرفــة

 ٣ A.r.r  ألف سائح ٤٢ - - ٢٠٧ - ١٢٥ ١١١ ١٧٣١ ٨٣٦ - ١٤٩٨ ٠,٩٢

ــون  ٢٠ - - ١٠١ - - ٣١ ٥١٢ ١٠١ - ٢٧٦ ١,٩٢ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٧٢ - - ٩٩ - - ١٥٢٠ ٣٧٠ ١٨٨ - ٧٦٢ ٢,٣٩ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٧٠ ٣١٨٨ ٥٨٨٧ ١١٣٧٨ - ٢٢٣١٨ ٤,١٥
٩ 

- ٢٠٧ - - ٣٥٢٤
٩ 

 ١ R.N غرفــة

 ٤ A.r.r  ألف سائح ٣٨ ٧٥ - ٢٠٧ - ١١٠ ٩٧ ١٥٨٨ ٩٧٦ - ١٥٦٠ ٠,٦١

ــون  ١٤٩ ٤٩ ٢٣٧٨ ١٢٧ - - ٥٤ ٤٥١ ٣٦٩ - ٨٦٠ ٣,٣٦ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٦٣ - - ١٢١ - - ١٥٤٠ ٣٨١ ٣١١ - ١٤٦ ٥,٤٦ مليـ
 والرد

E ٩ 

١٧٠ ٣٦٨٤ ٧٠٥٦ ٩٢٧١ - ٢٤٥٨٣ ٤,١٨
٩ 

- ٢١٧ - - ٣٥٢٤
٦ 

 ١ R.N غرفــة

 ٥ A.r.r  ألف سائح ٤٠ ٧٨ - ٤١٧ - ٩٨ ١١٦ ١٨٩٠ ٩٨٦ - ١٥١٨ ٠,٧٨

ــون  ١٠٠ ٥٢ ٢٣٧٨ ١١٦ - - ١٠٣ ٥١٨ ٣٩٥ - ٩٠١ ٢,١٩ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٥٣ - - ٥٦ -- - ١٩٨٨ ٤٢٢ ٣٠٢ - ١٠٦ ١,٨١ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٩٤ - - - - ٤٠٥١ ٦٩٩٣ ٩١٦١ - ٢٤٥٠٢ ٤,٨٦ ٢٣٨  ١ R.N غرفــة
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٥ ٥ 

 ٦ A.r.r  ألف سائح ٤٤ ٨٨ ١٢٦٨ ٤٠٧ - - ٨٤ ١٩١٢ ١١٦٠ - ٣١١ ٠,٧٠

ــون  ٤٧ ٤٧ ٢٠٠٠ ٨٣ - - ٨٦ ٥٥٣ ٣٦٣ - ٨٨٥ ١,١٦ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ١٨ - - ٥٩ - - ١٩٤١ ٤٤٤ ٢٦٠ - ٥٢٠ ٠,٥٦ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٩٦ ٢٢١٢٩ - - - - ٦٩٢٦ ١١٠٩ - ٢٨٠٩٧ ٣,٤٧
٣ 

٢٥٢
٧ 

 ١ R.N غرفــة

 ٧ A.r.r  ألف سائح ٤٧ ١١٢ ٢٠٠٠ ٤٤٢ - - ٧٨ ١٨٩٨ ١٢١٨ - ١٧٩٥ ٠,٦٢

ــون  ٤٨ ٤٧ ٢٦٠٠ ٩٤ - - ٨٣ ٥٨٠ ٢٠٤ - ١٥٨٦ ٠,٩٢ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٣٧ - - ٦٦ - - ٢٢٥٧ ٤٤٥ ١٣٨  ٨٧٠ ٠,٧٩ مليـ
 دوالر

E ٩ 

١٩٩ ٢٢٦١٦ - ٩٩٠٠ - - ٧٣٣٦ ١٢٥٨١  ٢٩٦٥٣ ٣,٠٧
٦ 

٢٦٦
٤ 

 ١ R.N غرفــة

 ٨ A.r.r  ألف سائح ٥٠ ١٢٦ ٢٠٨٩ - - - ٨٠ ٢٣٩١ ١٢٧٤  ١٩٦٩ ٠,٦١

ــون  ١٧ ٤٩ - - - - - ٦٢١ -  ١٧٨٤ ٠,٩٦ مليـ
 دوالر

R 
٨ 

ــون  - - - - - - ٢٣٥٨ ٤٨٠ -  -  مليـ
 دوالر

E ٩ 

٢٠١ - - - - - ٧٢٦٥ ١٣٠٤٦  ٣٤٦٠٣ ٤,٣٦
٥ 

٢٥٩
٦ 

 ١ R.N غرفــة

 ٩ A.r.r  ألف سائح ٦٥ ١٣٦ ١٦٧٧ ١٣٤٢ ٦٢٩ ١١٠ ٨٩ ٦٣٩ ٤١١  ٢٣٥١ ٠,٨٧

ــون  ٢٦ ٥٦ ٢٠٥٠ ١١٦ ١٦١ - ١٠٤٣ ٥٤٧ ٣٧٤  ٩٦٢ ٠,٤٩ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون              مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة            

  ابـــــعت
حـــصة  البيانات

 %اليمن 
 اليمن ُعمان السعودية البحرين اإلمارات قطر الكويت األردن سوريا لبنان مصر

 العام البيانات الوحدة

 ١ A.r.r  ألف سائح ٥٢ ١٤٩ ٢٨١١ ٢٠٥١ ٦٣٣ ١٣٦ ١٥ ٢٦٣٣ ١٤٤٢ - ٢٤١١ ٠,٤٢

ــون  ٤٠ ٦٩ ١٨٨٤ ١٣٥ - - ١٣٢ ٥١٢ ٣٠٠ - ١١٠٠ ٠,٩٦ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٦٤ ٤٧ - ٩٤ - - ١٨٣٧ ٣٣٦ ٢٢٣ - ١٢٩ ٢,٣٤ مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٣٦٧٢ ٢١١٩ - ٣٢٢٢ ٥٣٧٨ ١٨٣٩ - ٧٥٩٨ ١٣٥٠٠ - ٤٧٥٩٥ ٤,٣٢

 ٢ A.r.r  ألف سائح ٤٤ ١٦١ ٣٠١١ ٢٤١٦ ٧١٧ ١٤٣ ٤ ٢٢٢٨ ١٥٧٠ - ٢١١٢ ٠,٣٥

ــون  ٢١ ٩٣ ١٠٠٠ ٢٦٠ - - ٢٥٣ ٣١٧ ٤١٠ - ٢٠٢٩ ٠,٤٩ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٧٠ ٤٧ - ٩٨ - - ٢٠١٢ ٢٨٢ ٢٦٥ - ٢٥٥ ٢,٣٣ مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٤٠٤٠ ٢٢٠٤ - - ٦١٧٦ ١٧٢٩ - ٧٧٣٣ ١٣٩٦٠ - ٥٣٩٥٩ ٤,٥٠

 ٣ A.r.r  ألف سائح ٧٢ ١٩٢ ٣٤٤٠ ٢٤٧٤ ٩٤٤ ١٤١ ٦٥ ٣٢٤٣ ١٧٤٠ ٢١٠ ٣٢٠٧ ٠,٤٦

ــون  ٤٧ ٨٥ ١٠٠٠ ١٧٧ - - ٢٧٣  ٤٦٢ ٦٠٠ - ٢٧٣٠ ٠,٨٧ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ١٠١ ٤٧ - ١٤١ - - ٧٩٧     ٣٥٠ ٢٦٠ - ٩١٨ ٢,٧٩ مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٤٧١٠ ٢٣٨٣ - - ٨٢١٤ ١٧٢٢ -  ٨٠٨٣ ١٤٤٠٠ - ٥٥٦١٠ ٤,٩٥

 ٤ A.r.r  ألف سائح ٧٠ ٣٤٤ ٣٧٣٣ ٢٨٦٩ ١٨٨ ١٦١ ٧٣ ٣٠٩٩ ١٩١٠ ٣١١ ٢٥٠٨ ٠,٤٦

ــون  ٤٥ ٨٦ ١١٢١ ٢٢٢ - - ٨٣ ٥٦٣ ٧٣٠ ٦٠٠ ١٣٣٢ ٠,٩٤ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٨٠ ٤٧ - ١٣٠ - - ١٨١٩ ٣٤٥ ٣٠٠ - ١٠٤٨ ٢,١٢ مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٥١١٩ ٢٤٩٠ - - ٩٣٨٣ ١٧٤١ - ٨٨٥٩ ١٣٨٠٠ - ٥٨٧٥٥ ٥,١١

 ٥ A.r.r  ألف سائح ٤٠ ٣٥٨ ٤٢٠٨ ٣٣٢٣ ١٢٣٩ ٢٤١ ٧٣ ٣٢٢٥ ٢٠١٢ ٣٨٠ ٢٥٨٢ ٠,٢٢

ــون  ١٩ ٨٨ ١١٤٠ ٣٠٢ - - ١٠١ ٥٨٢ ٨٠٠ ٦٧٢ ١٣٨٤ ٠,٣٧ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  ٧٨ ٤٧ - ١٤٦ - - ٢١٤٦ ٣٩٤ ٤٠٠ - ١٦٧ ٢,٣١ مليـ
 دوالر

E ٩ 



٢٨  نحو مستقبل واعد للسياحة في اليمن                                                                                                  

 ١ R.N غرفــة ٥٤٨٠ ٢٧٦٢ ٢٢٦١٦ ٣٠٠٠ ١١٣٢٢ ١٦٨٩ ٢٤٠٧ ٨٨٨١ ١٣٨١٦ ٨٦٢٤ ٦١٠٦٨ ٣,٨٩

 ٦ A.r.r  ألف سائح ٦١ ٢٧٩ ٣٣٢٥ ٢٠٤٣ ١٦٠١ ٢٩٤ ٢٩٥ ١٠٧٤ ٨١٥ ٤٥٠ ٢٨٧٢ ٠,٤٦

ــون  ٥٠ ٩٢ ١٢١٠ ٢٤٨ ٣٨٩ - ١٢١ ٦٦١ ١٣٣٨ ٧١٠ ٢٦٨٤ ٠,٦٧ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون             - مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٦٥١٩ ٢٨٥٥ ٢٤٧٤٠ ٣٠٠٠ ١٢٧٢٧ ١٩٢٢ ٢٥٢٨ ١٠٤٨٦ ١٤٤٢٠ ٩٨٤٥ ٦٤٩٥٨ ٤,٢٣

 ٧ A.r.r  ألف سائح ٧٤ ٣٤٩ ٣٤٥٨ ١٧٥٧ ١٧٦٨ ٣٢٧ ٣٣ ١١٠٣ ٨٣٠ ٩٦ ٣٥٢٨ ٠,٥٦

ــون  ٤٦ ٩٩ ١٣٠٨ ٢٥٨ ٤٥٩ - ١٨٤ ٧٤٣ ١٢٠٦ ٤٢٤ ٣٢٠٤ ٠,٥٨ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون             - مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٦٩٧٧ ٣٠٦٥ ٢٤٧٤٠ ٣٠٠٠ ١٣٣١٩ ١٩٧٨ ٢٤٠٧ ١١٤٩٣ ١٤٦٩٢ ٩٨٤٥ ٧٠٤٧١ ٤,٣١

 ٨ A.r.r  ألف سائح ٨١ ٣٧٥ ٣٥٩٤ ١٨٤٨ ١٦٩٢ ٤٣٥ ٣٥ ١١٢٧ ٨٩١ ٥٥٨ ٣٦٥٧ ٠,٥٦

ــون  ٩٦ ١٨٠ ١٤٢٠ ٢٦٠ ٥٣٥ - ١٨٨ ٧٧٤ ١٠٣٦ ١٠٠٨ ٣٧٢٧ ٠,٧٦ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون        ٢٥٥٨     - مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة ٨١٠٩ ٣٠٦٥ ٢٤٧٤٠ ٣٠٠٠ ١٤٢٢٣ ١٩٩٨ ٢٤٠٧ ١٢١٠٩ ١٤٨٢٠ ٩٦٨١ ٧٥٦٧٩ ٤,٧٧

 ٩ A.r.r  ألف سائح ٨١ ٦١٢ ٣٧٠٠ ١٩٢٢ ١٨١٠ ٤٥١ ٣٥ ١٢٥٦ ٨٩٠ ٦٣٢ ٣٢١٣ ٠,٥٥

ــون  ٦٩ ١١٢ ١٤٦٢ ٢٧٠ ٥٤٠ - ١٨٨ ٨١٠ ١٠٥٠ ١٢٨٥ ٢٥٥٥ ٠,٨٣ مليـ
 دوالر

R ٨ 

ــون  - - - - - - - - - - - - مليـ
 دوالر

E ٩ 

 ١ R.N غرفــة - - - - - - - - - - - -
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