
 2017، )5(31 المجلد) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  "مقترحةرؤية " اليمنالتنظيم المكاني للتنمية السياحية في التقسيم االقليمي و

Regional Division and Spatial Distribution for Tourism Services in 
Yemen “A proposed Vision” 

  

  2، وإبراھيم طلحة1*لنجاراخالد 

Khalid Al-Najar & Ibrahim Talha 
  . ، جامعة تعز، اليمنكلية اآلداب، ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافيا1

  .، اليمنجامعة تعز ، كلية العلوم اإلدارية، دارة الفنادقاقسم السياحة و2
  alnagar.yem@gmail.com:  الباحث المراسل*

  )1/12/2016: (، تاريخ القبول)17/7/2016: (تاريخ التسليم
  

  ملخص
ار  ي افتق ة ف كالية الدراس تلخص إش طت ة الخط ة الوطني ياحة لتنمي يمن الس ي ال ى  ف إل

المكانية للحد من الفوارق والتباينات معايير التخطيط اإلقليمي السياحي في نشر ثمار التنمية 
اطق  ين المن طةب ة األنش ث طبيع ن حي ياحية م اط  الس د واألنم د ووالعوائ ذ بالبع ال االخ اھم

يم المكاني في تلك الخطط ي في تقي ر العمل ادة التفكي ، مما يفرض على المخطط السياحي إع
ين  ا بشكل عادل ب ادة توزيعھ تثماراتھا وبشكل يسھم في إع مخرجات التنمية السياحية واس

ياحياً وا ل تطوراالمحافظات المتطورة س ة. ألق ت األھمي د  وتمثل ي تزوي ة ف ة للدراس العملي
ة في صناعة القرار الجھات المختصة برؤية تسھم في دعم  دم المساعدة العملي السياحي وتق

، بما ينسجم مع منھجية التخطيط اإلقليمي السياحي في اليمنإدارة وتطوير التنمية السياحية 
ا  الموارد السياحية التيلذا ھدفت وتوصلت الدراسة إلى إظھار أھم  اد عليھ في يمكن االعتم

تج وير المن ط  تط ي خط ة ف اد المكاني اة األبع دى مراع ن م ف ع اً، والكش ياحي مكاني الس
ة  ياحية اإلقليمي ة الس ومشاريع التنمية السياحية باليمن، وتقييم تجربة اليمن في تخطيط التنمي

رة  الل الفت ة )م2015-1990(خ راح رؤي ادة ا، واقت اني لالع يم المك ي والتنظ يم اإلقليم تقس
د استخدمت  ك األھداف فق ق تل يمن ولتحقي ي ال ذھا ف ات تنفي ياحية وآلي ة الس وازن للتنمي المت
ة  اھج اإلقليمي ين المن الدراسة عديد من المناھج واألساليب البحثية والتي تمثلت في المزج ب

ارتوجرافياستخدام األو، المكاني والتحليل المقارن والموضوعية والتحليل رسم ل سلوب الك
  .(.Arc Gis.10)برنامج الخرائط من خالل 

 .الرؤية، التقييم، األبعاد، الموارد  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The problem of the study is summarized in the fact that the national 

plans for tourism development lack standards of tourism and regional 
planning to raise awareness of the outcomes of growth and reduce the 
regional differences in terms of the nature of activities, patterns, profits 
and the negligence of taking the special dimension into consideration in 
such plans, which imposes on the tourism plans to reconsider evaluating 
the outcomes of the tourism growth and its investments in a way that 
guarantees its distribution  fairly among all governorates. The scientific 
significance of the study lies in the fact that it provides the competent 
authorities with a vision that contributes in supporting making tourism 
decisions and offering practical assistance in managing and developing 
tourism growth in Yemen, which is in conformity with the approach of 
the national and regional planning. Therefore, the study aims at 
highlighting the most outstanding tourism resources that can be relied on 
in developing space tourism, in finding out the extent of considering 
regional dimensions in the plans of tourism in Yemen, in evaluating the 
Yemeni 1990-2015 experience in tourism plans of the tourism and 
regional growth, and in suggesting a vision for a balanced division of 
regions for tourism growth and the mechanism to implement them in 
Yemen. To achieve these goals, the study utilizes several approaches and 
methods characterized by a combination of regional, objective, spatial 
and comparative analysis. Moreover, the cartographical methodology 
was implemented to design the maps using (Arc GIS.10.) program.  

Keywords:  Resources, Dimensions, Evaluation and Vision. 
  

  المقدمة
ا من  تمثل التنمية السياحية احد أھداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للدول، لما لھ

دخل قدرة على تحسين ميزان درة لل عن المساھمة في  فضال. المدفوعات وتوفير فرص عمل م
ع راد المجتم ة ألف ة والثقافي اة االجتماعي ط الحي لوب ونم ين أس دور( تحس وان  .)11: 2011، من

االھتمام المتزايد بالسياحة دفع إلى تعاظم دورھا في التنمية، من حيث تشجيع االستثمار في إنشاء 
ياحةالمشروعات السياحية في إط ى واردات الس اءات الضريبية عل ا ستوفر فرصا  .ار اإلعف كم

ابكات  وايجاد .)18: 2003 ،العيسوي( مشاريع البنية التحتية مھمة لمساھمة الدول في إنشاء التش
  .مع بقية الفروع واألنشطة االقتصاديةوالروابط األمامية والخلفية 
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ي يط اإلقليم بق التخط ة ويس يم  عملي ة التنظ ـي لفاعلي رط أساس ي ش ي وھ ـيم اإلقليم التقس
ـارة  –زراعة (المكاني اإلقليمي للقطاعات االقتصادية األخرى  خ..صناعة –تج وم ؛ )ال ه يق ألن

ة واالقتصادية،  ـة الطبيعي وارد الجغرافيــ دير الظروف والم ددة الجوانب وتق على الدراسة المتع
ان ال اليموالخواص اإلقليمية األخرى للمك ين األق يم الجغرافي للعمل ب ه في التقس  ذي تحدد مكانت

ر( ة. )66: 2005 ،المظف ات المعني اتق الجھ ى ع ي عل ذي يلق ر ال ي  األم ياحي اليمن بالقطاع الس
دمات  ھيالت والخ ة التس ي إقام ة ف ة والبيئي ارات االقتصادية واالجتماعي اة االعتب ضرورة مراع

  .وتوزيعھا بين المناطق السياحية بما يتناسب مع حجم التنمية المستقبلية
ً  السياحي اإلقليمي التقسيم ويشكل ا ً  أساس ا اني للتنظيم مھم ياحية ومج المك ة الس اللمنطق  تمعھ

اب( و .)103: 2010 ،دي ام يسمح فھ م إقليمي إداري سياحي نظام بقي ل .مالئ درات وبتفعي  الق
ة واستخدامھا والتقنية والمادية والطبيعية واالجتماعية االقتصادية  الوحدات التصنيفية في بفعالي
ا وير .جميعھ ات وتط اج عملي ياحي اإلنت يم، الس ين وتنظ ة، وتحس ات اإلقليمي  اإلدارة المعلوم
ياحية ة الس ة اإلقليمي دين، وعاشور( الذاتي ة .)2005 :عز ال ة الظروف وتھيئ  لالنشطة المالئم
   . الحرة السياحية

ياحية ألقاليم المنظومات المكانية لوتؤدي التنمية السياحية المخططة والمتوازنة بين  ى الس إل
ةتوزيع وإنشاء مشروعات سياحية جديدة في اقاليم ومحافظات اليمن  ع ، المختلف خاصة ان المواق

ه ى جنوب ماله إل بالد من ش اء ال ين مختلف أرج وزع ب ة تت ى  ؛الحضارية والطبيعي ومن شرقه إل
ا اقتصاديا. غربه ة منھ وفير . مما يعني حصول تنمية متوازنة لألقاليم خاصة المتخلف من خالل ت

ة ادة رفاھي اطق وزي ذه المن اء ھ راد فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي ألبن واستغالل  األف
ة  وارد الطبيعي اليمالم ي األق ا ، ف ا، كم ا أو قربھ د فيھ ي توج رية الت تقرات البش اش المس   وإنع

ة لتغطي  ز تطوير شبكة الخدمات التحتي واطنين وتحفي دى الم افي ل تعمل على تعميق الوعي الثق
دة اطق جدي كاني، من ذب س اكن ج ا أم ر. باعتبارھ ن الھج د م ة الح الي إمكاني ن وبالت   ة م

ر تطورا  اطق األكث ى المن و داوود(المناطق المنخفضة النمو االقتصادي إل ويسمح  ).2003 ،أب
اين تخدام الظروف بعض تب ال باس درة االقتصادية فع ة للمق ة والطبيعي ى االجتماعي  حساب عل

ياحة للسكان الزماني -ترشيد الترابط المكاني ة، والخدمات والبنى والس  ضياع من والحد التحتي
ي الوقت اوز ف اء تج ين أثن افة ب ة المس ان اإلقام ياحي، مك ة والقصد الس  والمنشآت الخدمي
ادة أجل ومن  (Sharygin M.D, 2003).وغيرھا ة زي اليم السياحي األداء فعالي اطق  لألق والمن

  .اليمن للسياحة في اإلقليمي المكاني والتنظيم للتقسيم جديدة رؤيةل التأسيس من بد الالسياحية، 
  أھمية الدراسة
  :اآلتيين الجانبين في الدراسة أھمية تتضح

ل :العلمي الجانب .1 ة تتمث ة األھمي تفادة من استخدام التخطيط  في للدراسة العلمي مجال االس
توى المعيشي  اء بالمس ة واالرتق ة المتوازن ق التنمي ياحة كمحرك يحق اني للس ي المك اإلقليم

واً  ل نم ياحية  األق اطق الس دمي للمن ة والخ ياحيا ذا مكان يمن مقصدا س ون ال ئ ألن تك وتھي
 .دولية وإقليمية تنمو بشكل متوازن ومستدام
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ي .2 رار  من :الجانب العمل ة تسھم في دعم صناعة الق د الجھات المختصة برؤي خالل تزوي
ن خالل  يمن م ي ال ياحية ف ة الس ي إدارة وتطوير التنمي ة ف اعدة العملي دم المس ياحي وتق الس

ة التخطيط كزية في اإلدارة السياحية إقليمياً ومحلياً تعزيز نھج الالمر ا ينسجم مع منھجي بم
ل وازن والمتكام ي المت ياحي اإلقليم ز  الس ة وتعزي اركة بعملي ي المش ة ف دور اإلدارة المحلي

ة ياحية المحلي درات الس اء الق ياحية وبن ة الس ة  التنمي ين تنمي زان ب ى نقطة االت والوصول إل
ين المستويات  المكان السياحي وعدم اإلضرار بالبيئة وكذلك تعزيز نھج الشراكة الرأسية ب

ة ة المركزي ي: التخطيطي اع أھل اص، و قط اع خ ة، وقط تويات  ؛حكومي ين المس ة ب واألفقي
ً : التخطيطية المكانية الالمركزية   .إقليمياً ومحليا

  ةإشكالية الدراس
  تتلخص إشكالية الدراسة في اآلتي

يمن السياحة لتنمية الوطنية الخططتفتقر  ايير التخطيط اإلقليمي السياحي في  في ال ى مع إل
ة  ات نشر ثمار التنمي وارق والتباين ة للحد من الف ياحية من حيث طبيع اطق الس ين المن ة ب المكاني

 كلتوت بين الجانبين النظري والتطبيقي لمرار التفاتوالعوائد، باالضافة الي اسواألنماط  األنشطة
اطق ؛ الخطط ين المن اني ب اوت المك ل التف ى ضرورة تقلي دافھا عل ه أھ د في ذي تؤك ي الوقت ال فف

ين  ا ب اين واستمراره م ة التب ا يكرس حقيق ع التطبيقي لھ السياحية في الريف والمدينة اال ان الواق
اني غيعلى االنتشار ترتب ، مما المناطق السياحية ياحيةالمك تثمارات الس وازن لالس ار ر المت ؛ آث

يمن ي ال ياحية ف ة الس تقبلية للتنمي ة والمس ات اآلني ى االتجاھ لبية عل رة س ، وإحداث أضرار مباش
ع وء توزي تعماالت وس ط اس ام وخل دھور وازدح ن ت ة م ة والكامن ياحية المتاح ات الس ال  باإلمكان

تثمارات تعزو، يرتبط باستعماالت األراضي السياحية يز منھج المركزية في توجيه وتخطيط االس
اء  ادي دون إعط و االقتص ادة النم دف زي ذھا بھ ياحية وتنفي ة لالس اد المكاني ياحي االبع و الس لنم

يم . المتوازن قدره من االھتمام ي في تقي ر العمل ادة التفكي ى المخطط السياحي إع ا يفرض عل مم
اً بشكل عادل يحجم مخرجات التنمية السياحية، وبشكل يسھم في إ اتمن اعادة توزيعھا مكاني  عس

زم ة، ويل ه ضرورة الجھات الرسمية  الفوارق السياحية اإلقليمي ى رؤي اد عل ى االعتم ات إل االلتف
ا ة ش يم و هلممكاني ى األھداف المنشودة تق ياحية وانشطاتھا للوصول إل ة الس نظم وتضبط التنمي ت

  .ة في تنمية السياحة اليمنيةوتحقبق العدالة المكاني بشكل سريع ومتوازن
  ف الدراسةاأھد

يأ ىالوقوف عل .1 ياحية الت وارد الس م الم تج ھ ا في تطوير المن السياحي  يمكن االعتمادعليھ
 ً   .باليمن مكانيا

  .)م2015 -1990(تقييم تجربة اليمن في تخطيط التنمية السياحية اإلقليمية خالل الفترة  .2
اة  .3 ايير التخطيط الكشف عن مدى مراع ة في اإلقليمي السياحي واالخذ بمع اد المكاني األبع

  .خطط ومشاريع التنمية السياحية باليمن
ه  .4 راح رؤي ادة ااقت ات الع ياحية وآلي ة الس وازن للتنمي اني المت يم اإلقليمي والتنظيم المك لتقس

  .تنفيذھا في اليمن
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  تساؤالت الدراسة
اً يمكن االعتماد عليھا في  ما اھم الموارد السياحية التي .1 ياحة مكاني ة الس ة تطوير وتنمي عملي

  .في اليمن ؟
  .؟)م2015 -1990(ما واقع  التخطيط للتنمية السياحية اإلقليمية في اليمن خالل الفترة  .2
اة  .3 ايير التخطيط اإلقليمي السياحي وما مدى مراع ة في خطط ومشاريع مع اد المكاني األبع

  .التنمية السياحية الوطنية ؟
ات ما اآللية المالئمة لل .4 ا أولوي يمن ؟ وم ياحية في ال تقسـيم واعادة التنظيم المكاني للتنمية الس

  .ذالك التنظيم ؟
  لدراسةاحدود 

ة − دود المكاني ة  :الح ة والبحري دودھا البري ا السياسي وح ة باطارھ ة اليمني دد بالجمھوري تتح
م 538.000(وابعادھا المساحية واالدارية، وتبلغ مساحتھا اإلجمالية نحو  ً ) 2ك ا شكل  .تقريب

)1(  
  ).م2015 – 1990(تتحدد خالل الفترة  :الحدود الزمنية −
ياحية  :ةالموضوعيلحدود ا − ة الس اني للتنمي يم والتنظيم االقليمي المك تتحدد بموضوع التقس

  .في اليمن
  مبررات الدراسة

  مبررات ذاتية  .أ
ة .1 ي التخطيط والتنمي ي مواصلة البحث والتطوير ف ة ف ان الذاتي ة الباحث ياحية   رغب الس

ة  ياحي إلدارة و معالج ي الس يط اإلقليم ق التخط ـي لتطبي يس العلمــ دف التأس بھ
  .االختالالت والتباينات المكانية في الخطة الوطنية السياحية

 .توافر البيانات والمصادر التي تساعد على تحقق أھداف ھذه الدراسة .2
  مبررات موضوعية  .ب

يم  .1 ت التقس ي تناول درة الدراسات الت ي ن ياحية ف ة الس اني للتنمي يم المك اإلقليمي والتنظ
  .اليمن

يمن  .2 افس ال ي تن تدامة ك ة المس ن ضـرورات التنمي ياحي م ي الس يط اإلقليم د التخط يع
 . السوق السياحية الدولية

ان  .3 م بعناصر المك ياحي وفق منظور علمي يل ا الس يمن الماسة لتنظيم منتجھ حاجة ال
ه المصدر الرئيس لتنوع المنتج وأسس  تطبيق التخطيط اإلقليمي السياحي ويحقق أھداف

  . في إحداث تنميـــة حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية واإلنسانية في اليمن
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 Arc)برنامج : من إعداد الباحث اعتماداً على: المصدر( .الموقع الجغرافي للجمھورية اليمنية :)1(شكل 

Gis.10..  

  ابقةالدراسات الس
يمن  ةلسياحلمازالت الدراسات المتعلقة بالتقسيم اإلقليمي والتنظيم المكاني بصفة عامة  في ال

ط محدود عدد لوالھندسية نادرة باستثناء بعض التقارير التخطيطية  ياحية فق اطق الس ومن من المن
ت، وال توجد دراسة منظور تخطيطي بحت د تناول يم والتنظيم  ق ة دراسية في التقس يمن كمنطق ال

ياحة اني للس ن خالل ، المك نقص م ذا ال تكمال ھ ة الس ة الحالي أتي الدراس هوت راح رؤي ا اقت  هلمش
ياحية  للتقسيم ة الس وازن للتنمي ذھا اإلقليمي والتنظيم المكاني المت ات تنفي يمنوآلي من اجل  ،في ال

ه  توجيه انتباه الحكومة والباحثين لالھتمام ا ل بتطبيقات التخطيط اإلقليمي في الجانب السياحي لم
دافھا  ياحية ألھ ة الس ق التنمي ي تعوق تحقي ر من اإلشكاليات الت ات تسھم في حل الكثي من ايجابي

ة ا التنموي ة . مكاني ات الجغرافي ن الدراس دد م ى ع دت عل ة اعتم ة الحالي ن ان الدراس الً ع فض
بعض موضوعاتھا جوانب تخدم موضوع الدراسة الحالية، والسياحية والتاريخية التي تناولت في 

ات  ن الجھ ادرة ع ياحية الص ارير الس ائية والتق ادر اإلحص ى المص اد عل ى االعتم افة إل باإلض
  .المعنية والمثبتة في متن الدراسة الحالية

  ھاوأسلوبالدراسة منھج 
التنظيم اإلقليمي التقسيم و"أي دراسة موضوع  المنھجين الموضوعي واإلقليميالمزج بين  .1

  ".الجمھورية اليمنية" في إقليم معين "المكاني للتنمية السياحية
نھج .2 ل م اني التحلي راز بھدف :المك ات إب ع االختالف ة لتوزي ع  المكاني ات والمشاريع المواق واإلمكان

ات السياحية  نھج االختالف ذا الم ا يعكس ھ يمن، كم والمشاكل المفحوصة على مستوى المناطق في ال
رى  ي الوحدات الكب ي مستوي الوحدات، )المحافظات(المكانية للعرض السياحي عل ة وعل  المكاني

   .)الموقع السياحي(الدقيقة 



 715ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلحةلنجار، وإبراھيم اخالد 

 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتوجرافي .3 م استخدام: أسلوب التمثيل الك ات ورسم الخرائط  هت امجفي عرض البيان  بواسطة برن
(Arc Gis.10.).  

 المعلوماتوالبيانات  معالجة وطرق الدراسة مصادر
ة المصادر م: المكتبي ى االطالع ت تعانة  الدراسة بموضوع الصلة ذات الكتب عل واالس

ائل ة برس ة وأبحاث جامعي ات في منشورة علمي ة دوري ة وعربي ة يمني ق وأجنبي  بموضوع تتعل
د باإلضافة إلى عدد من الدراسة  ة تفي الدراسات واألبحاث عن منطقة الدراسة في مواضيع مختلف

 .االدراسة في  بعض جوانبھ
ذه واعتمدت :المصادر اإلحصائية ى ھ ات الدراسة عل ياحة  البيان الصادرة عن وزارة الس

ن  نوات م ة للس ام 1990اليمني ى ع ائية  م،2015م وحت رات اإلحص ارير والنش افة للتق باإلض
ة و ،المركزي لإلحصاء الجھاز والخرائط الصادرة عن ة البيئ ة لحماي ة العام ة والھيئ ة العام الھيئ

 .للتخطيط العمراني والمساحة والسجل العقاري
امج االستعانة تفادة (Arc Gis.10) ببرن ه من لالس  في تصميم وإخراج مختلف إمكانات

  .الخاصة بالدراسة الخرائط
  في اليمنالمكانية السياحية  للتنميةوالكامنة  لموارد المتاحةااھم  لمحة عن: أوالً 

ياحية وارد الس كل الم يم أو  تش ي أي إقل ة ف كالھا المختلف ا وبأش رية منھ ة والبش أي الطبيعي
 التي الخام والمكونات الرئيسة المواد الموارد ھذه توفر كما فيھا، السياحية التنمية منطقة ما قاعدة

عن أھم  اً وفيما يلي موجز). 44: 2004جابر ( السياحي المنتج وتطوير تكوين عمليةا عليھ تعتمد
ً اليمن السياحي في  المنتج عملية اعادة تطوير عليھا تعتمد الموارد السياحية التي    :مكانيا

وب الجغرافي  ھاموقعب تمثل اليمن − ة وجن رة العربي ي وشبة الجزي رن اإلفريق ي الق ة إل البواب
زاً  ا مرك ا يجعلھ يا، مم ارة أس دل غرب ق ا تحظي بمع ا فإنھ ا فلكي اً، ام ياحياً ھام اً وس تجاري

ى  ، )256: 2011 ،النجار) (السنة/ ساعة  4.758(سنوي عالي لسطوع الشمس يصل إل
ة أخرى اليم مناخي ي أق ة ف الم الواقع دن الع بعض م اً ب اھرة  ،قياس ي الق غ ف  3500(حيث يبل

نة/ ساعة  ي ) الس ي  ،)السنة/ ساعة  900مانشستر (وف نة/ ساعة  1850ونخ مي(وف ) الس
Barrie, P., 2009, P. 127)( . ن دة م داد متزاي ذب أع ي ج ز إل ذا التمي د أدي ھ وق

ع  ي تتمت ة الت اطق الدافئ ي المن ذھاب إل ي ال ون ف ذين يرغب يمن وخاصة ال ي ال ين إل األوربي
ماء صحوه تاء  ،بس ي فصل الش ة المطر وخاصة ف نعم بسطوع الشمس وقل ري (وت الغري

ا ، )2001 ة مم تجمامية والعالجي ات االس ايف والمنتجع اتي والمص وطن المش مح بت يس
  .وغيرھا

وع − ى تن وي عل ا يحت ا طبيعيً يمن متحفً د ال ر تع ياألرض،  سطح أشكال في كبي د والت  تع
ا  مظاھر إن السياحي، حيث تنوع المنتج في مھًما عنصًرا سطح األرض السائدة في اليمن م

أثرت ي ت ا الت ة  ھي إال انعكاس لبنيتھ ارية وااللتوائي ة اإلنكس ات الجيولوجي دورھا بالحرك ب
ة  ات البركاني ان(والثوران ات). 2000 ،الحفي ت عملي ا لعب ة  وكم ة الجيومورفولوجي التعري

ةھاتشكيل في ھاًما دوًرا وع  (Natural Landscape) ، بسبب تناسق صورتھا الطبيعي وتن
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ة والجزر الساحلية  السواحل واختالف ألوانھا وأشكالھا في مجموعة من والشواطئ الرملي
ة  ان الجبلي ة والقيع ا(والبحرية واألحواض والسھول واألودية والمساقط المائي ). 1982 ،آغ

ة  ة المختلف كال الجيمورفولوجي ارات واألش وف والمغ وافر الكھ  ,.Baidal, J.A.L)وت
2004, p. 318) .ا دل، مم اخ معت ى وجود عد واقتران تلك المظاھر بمن ر من أدى إل د كبي

اط  يمن ألنم المواقع السياحية والتي تزيد من قوة وجاذبية مختلف األقاليم التضاريسية في ال
  .العديد من المواقع المھيأة لالستثمار السياحي والخدمي باليمن فيھاو .السياحة المتنوعة

وير الس − ًعا لتط االً واس يمن مج ي ال اردة ف ارة والب ة الح اه المعدني ابيع المي كل ين ياحة تش
ا صالحة االستشفائية و ا، أنھ ات منھ ى عين العالجية، حيث أكدت الدراسات التي أجريت عل

ع ي بعض المواق رب ف ق الش ن طري از الھضمي ع راض الجھ الج أم رى . لع ع أخ ومواق
تقالل  راض االس الج أم الحة لع واد(ص ادل الم راض ) تب نفس، وأم ة، والت الك البولي والمس

اتيزم، والمفاصل، واألم ةالروم اش( راض الجلدي اه و. )90 :2003،مت ابيع المي م ين ن أھ م
ار/ جبل اللسي، وحمام علي: (المعدنية ھي الحويمي ( و )دمت في الضالع(و) آنس في ذم
ج ي لح بوة( ).ف ي ش وم ف ة(و) رض ي تبال ويبر ف رقية، وص ديس الش امي، وال ، والح
ياحة الصحراوية  ).حضرموت بعتين باالضافة الي توافر امكانات تطوير الس ه الس في رمل

الواقعة بين محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، فضالً عن امتدادھا عبر مناطق  تاريخية 
ل أرب: ( مث ةم بوه القديم ار() ، وحضرموت، وش ت  ).14: 2012 ،النج ا زال ا م وجميعھ

باق الھجن  ة وس ات الصحراء المقنن ة رالي ة وتصلح إلقام ة القديم ة اليمني اة البادي ل حي تمث
  .الطبيعية النادرة ، والعالج بالخاماتوالخيول

ه  عوامل جذب سياحي فطري يتمثلويتميز اليمن بتوافر  − بتنوع حيوي كثيف يمكن من خالل
دة  ات الفري د من النبات استمتاع السياح بمراقبة األحياء البرية والطيور، والتعرف على العدي

ادرة ى) 2.810(، والن ي إل ة تنتم واع النباتي ن األن اس و) 106( م ا ) 173(أجن ة، منھ عائل
االً ) 2.559( وفر مج ا ي ادرة، مم ور الن ة والطي ات البري ن الحيوان د م اً، والعدي اً طبيعي نوع

يمن ي ال ة ف ياحة البيئي ة الس و . لتنمي ات لنح اك دراس ات ) 48(وھن ي بيئ ا ف ا جغرافي موقع
قع محميات كموا) ، ووديان، وشواطئ، سھول، وھضاب، وصحاريجزر(جغرافية مختلفة 

ة % 7مقترحة بحيث تشكل مع المحميات المعلنة نحو  ة اليمني الي مساحة الجمھوري من إجم
  ). 27: 2014المليكي، والخليدي، والقدسي (

ة، حيث  − ة والبيئي ا القبلي ا وخلفياتھ تشتھر اليمن بغنى موروثھا الثقافي وتنوعه بتنوع مناطقھ
ع، يتجسد ذلك في العادات والتقاليد واألعراف وا راد المجتم ين أف ة ب ة المتوارث لطقوس القبلي

) 4000(لوناً ونمطاً ثقافياً وفنياً وفلكلورياً، وأكثر من ) 600(اليمن أكثر من  في حيث يوجد
ارة ون العم ى الخشب والجص والحجر والن نموذج ونوع من ألوان وفن قشات المتنوعة عل

ياحياً ) 450(وحصناً وموقعاً تاريخياً، ) 360(ونحو  والطين اً س ة ومعلم ة ومدين ائج (قري نت
  ). 58: 2000 ،المسح األثري
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ة  توجدو − ل منظم ن قب ا م رف بھ المي المعت راث الع دن الت ة م ة ضمن قائم دن يمني الث م ث
د: اليونسكو ھي ة زبي بام حضرموت، ومدين ة ش ة، ومدين ع  .صنعاء القديم د من مواق والعدي

اء الصالحين  ائس وأضرحة لألولي ادة من مساجد وكن ور ودور العب األضرحة وشواھد القب
ري ( ائج المسح األث ي ).2000نت ف  والت ات وطوائ كان وديان ن س د م زارات للعدي ل م تمث

للطائفة اليھودية، وكنيسة عدن، فضالً عن ) الشبزي(العالم، أبرزھا طائفة البھرة، وضريح 
يج  ار والنس ود والفخ ناعة الجل ل ص ارية مث ة والحض ة الفني ة ذات القيم ناعات التقليدي الص

يد وغير وارب الص ناعة ق ة وص ون المعماري ة والفن اوالزخرف ات و. ھ وع المھرجان تن
مھرجان البلدة في حضرموت، ومھرجان صيف صنعاء، ومھرجان : السياحية، ومن أھمھا

اء، ومھرجان الشاعر . إب السياحي، ومھرجان اسعد الكامل بمحافظة ذمار ومھرجان المخ
  . ، وغيرھاضول بمدينة التربة في محافظة تعزالف

ـ 1994عام دت الفنادق في اليمن زيادة ملحوظة منذ ھشو − م، حيث قدر عدد األسرة الفندقية ب
ام وقد زادت ھذه الفنادق ) سرير/  28,000( ى م 2012ع ا ) سرير/  72,000( نحوإل منھ

، )خمسة وأربعه وثالثة نجوم(المقبولة سياحيا وھي الفنادق المصنفة ) ألف سرير/ 14(فقط 
دق) 140(حيث يبلغ إجمالي عددھا نحو ى نحو . فن ا وصل عددھا ال دق 156(فيم ام ) فن ع

واء السياحي في عواصم المحافظات الرئيسية وبنسب م 2014 وتتركز معظم منشآت اإلي
ة مة: متفاوت ة العاص دن %)22,4( أمان ز %)11,5(، ع رموت %)7,9(، تع ، حض

د %)5,9(، إب %)7,7(، الحديدة %)11,7( ياحية فق ، وشمل ھذا النمو أيضاً المطاعم الس
ام بل ي ع اعم ف دد المط م / 110( 1999غ ع ى ) مطع ع إل م/  548(وارتف ام ) مطع ي ع ف

اع م زيادة في عددھا2014بينما شھد عام . )2013 ،النشرة السياحية(م 2012 ، حيث ارتف
  . )مطعم/  689(الى 

ه  − يمن بأن ى األسواق ظيتميز الموسم السياحي  في ال زاً  في السنوات الماضية عل ل مترك
ياحية وأسواق  ر في التوجھات الس ط، لكن ومع التغي األوروبية وكان يمتد لخمسة أشھر فق
م  ول الموس ة تح ياحة العربي ى الس ة إل ياحة األوربي ن الس يمن م ى ال درة إل ياحة المص الس

ام، مع ) ديسمبر مايو حتى( أشھر إلى ثمانية أشھر منخمسة السياحي زمانياً من  من كل ع
ة ھي . استمرار الثالثة األشھر من العام الذي يليه ياحة العربي ويرجع ذلك التغير إلى أن الس

ون لقضاء  ا المغترب ود فيھ ي يع رة الت سياحة العطالت المرتبطة بإجازة الصيف وھي الفت
دة أو الس. اإلجازة ياحة الواف ياحية سواء للس الي الس غ متوسط اللي ة نحو بينما بل ياحة المحلي

، 5(رافق ذلك نمواً في الطاقة االستيعابية للمنشآت الفندقية من مستويات ) ليالي سياحية/ 8(
و ) 3، 4 بة نم ام %) 16,7(نجوم، بنس ي  .م2013ع ا ال بة نموھ ع نس ا ارتف %) 18,4(فيم

  ).2014 ،النشرة السياحية( م2014عام 
  )م2015 -1990(اليمن باالقليمية التخطيط للتنمية السياحية تقييم تجربة : ثانياً 

ياحية  ة الس ي التخطيط  للتنمي يمن ف ة ال يم تجرب ى تقي ذا المطلب إل ةيھدف ھ خالل  االقليمي
رة  ياحية ) م2015-1990(الفت ة الس ات التنمي دخالت ومخرج يم م الل تقي ن خ ك م ةووذل  دراس
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يم  خريطة مخرجات التنمية وفقا ة، وتقي د التنمي ذة للحجم، وتكلفة عوائ المشاريع المخططة والمنف
  . التسھيالت السياحية بمناطق التنمية شبكة لتطوير

  ت التنمية السياحية وفقاً للحجممخرجا تقييم  .1
ر عن  ي تعب تحتوي عملية تقييم التنمية السياحية على مجموعة من العناصر والمستويات الت
ة  رات التنموي تخدام المؤش ن اس رات، ويمك الل فحص المؤش ن خ ياحية م ة الس ات التنمي مخرج

ك ) إجمالي العمالة -إجمالي عدد الغرف المنفذة وقيد التشييد -مساحة منطقة التنمية( للتعبير عن تل
التنمية السياحية في الفترة  مشاريعيوضح ) 1( والجدول). 2004مصليحي و ،جمعة(جات المخر

  . في مناطق التنمية السياحية المختلفة) م2015 - 1990(
ً للمساحة والتكلفة خالل الفترة في التنمية السياحية  مشاريع :)1(جدول  - 1990(اليمن وفقا
  ).م2015

المساحة الكلية   موقع المشروع العدد  نوع المشروع  م
  )2م(للمشروع

تكلفة 
  )$(المشروع 

مطعم سياحي درجة  1
 / البيضاء/الحديدة  4 أولى

  885900  2م4000  المھرة/صعده

/صعده/شبوه  4  قرية سياحية طينية  2
  2072760  2م 18252  الجوف/مأرب

مطعم سياحي جبلي  3
 / إب/حضرموت  4 درجة أولى

  1902000  2م5000  الضالع/المحويت

ثالثة (فندق سياحي   4
  5  )نجوم

/لحج/الحديدة
 / البيضاء / أبين

 المھرة
  4302875  2م8500

 الضالع/ذمار/إب  4  قرية سياحية جبلية  5
  1536300  2م15508 ريمه/

استراحة مواقع   6
  7  سياحية

 / حجة/إب/تعز
 / المھرة / صنعاء
  عمران/مارب

  1123500  2م8400

قرية ومنتجع  مشروع  7
  4  سياحي

في شاطئ جبل
السر وجزيرة 

/ اللحية (المرك 
  )الحديدة

في رأس الكثيب   -
  .الحديدة/ 
في شاطئ  -

  .الحديدة/الدريھمي
في شاطئ الشحر  -
 حضرموت/

 28000.000  2م14152
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 )1(تابع جدول رقم ... 

المساحة الكلية   موقع المشروع العدد  نوع المشروع  م
  )2م(للمشروع

تكلفة 
  )$(المشروع 

مشروع مجمع إسكان   8
  2  وقرية سياحية

في شاطئ أبو -
 –زھر 

  الحديدة/الخوخة
في شاطئ المنظر  -
 الحديدة/

  20500000  2م6444234

مشروع مجمع إسكان   9
  2  وقرية سياحية

في شاطئ وادي 
  تعز/ الملك 

في شاطئ عميره 
 لحج/

 18000.000  2م7075130

استراحة سياحية على   10
  10  الطرق الخارجية

حضرموت /عدن
/ الشحر  –

 –حضرمــوت 
/ لحج /سيحوت 

وادي  –شبوة / أبين 
 –شبوة /الماطر 
 –المحويت / عزان 

الطويلـــة 
 –المحويت /

  .الضالع/المطالل

  678750  2م6850

مشروع تطوير منتزة  11
/ مديرية ھمدان  1 وادي ظھر

  858750  2م124610  محافظة صنعــاء

  79860835 2م 27860744 - 46 اإلجمالي العام

 - 1990(للفترة  بوزارة السياحةشورة نغير م سياحيةإعداد الباحث اعتمادا على تجميع تقارير : المصدر
  .)م2015

  :الحقائق اآلتية) 1( الجدوليتضح من 
  مساحة منطقة التنمية  .أ

غ ، فيما بل)2م2532,794(اليمن نحو بلغ المتوسط العام لمساحة مراكز التنمية السياحية في 
ً ) 46(عددھا نحو  ة ألخرى، مركزاً تنمويا ، ويتفاوت متوسط مساحة المركز السياحي من منطق

المتوسط العام ھي محافظة فأكثر المناطق السياحية التي تتفوق مساحة مراكزھا التنموية عن ھذا 
، ، والمھرةحجة، وريمه، وشبوهعدن، تعز، لحج، وإب، و :، وتنخفض عنه في محافظاتالحديدة

  .وتظل محافظة حضرموت في حدود المتوسط العام
  عدد الغرف المنفذة وقيد التشييد إجمالي  .ب

ى  نظراً ألن التنمية السياحية عملية مستمرة، بدأت برامجھا اإلنمائية في بداية التسعينات حت
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ا ال، وھن ا لالكتم ا اآلن وبعض مشروعاتھا مازالت جارية وفي طريقھ م اعتمادھ ك مشروعات ت
غ  الواقعوفي طريقھا للتنفيذ، ويتفاوت  ة، ويبل اطق المختلف ياحية بالمن ة الس رامج التنمي ذي لب التنفي

و ياحية نح ة الس امج التنمي تھدفھا برن ي يس ة الت رف الفندقي دد الغ ة14( ع ف غرف رة ) ال ي الفت ف
ة العاصمة %) 30( تم تنفيذ نحو) م1990-2014( ي أمان د منطقت اقي، وتع وجاري استكمال الب

ن  ل م ا ك امج، يليھ تھدفھا البرن ي يس ة الت ة الفندقي زاً بالطاق اطق ترك ر المن ن أكث دن م ة ع ومدين
ذه من %). 21(، وأخيراً تعز %)30(ثم حضرموت %) 35(الحديدة  م تنفي ا ت ق بم ا يتعل ا فيم أم

فھا ن نص ر م ز أكث ة، فيترك ة فندقي ال %) 52( طاق ا المك دن، تليھ ي ع دة %)20(ف م الحدي ، ث
  %). 10(، وأخيراً محافظة إب %)18(
  فرص الوظائف  .ج

ياحة من حوالي  ام ) 8000(ارتفع عدد العاملين في الس ر من 1990عامل في ع ى أكث م إل
ول %) 7,2(م، والتي تشكل2013خالل عام  عامل) 63,970( من العمالة الكلية باليمن، لكن بحل

ام بح 2016 ع رص تص ذه الف إن ھ بة ) 98,223(م ف ل بنس ة عم ة %) 8,6(فرص ن العمال م
رة %) 10(وتطمح الخطة السياحية إلى رفع عدد العاملين بمعدل نمو . االجمالية نوياً خالل الفت س

  .)92: 2010 ،خطة التنمية السياحية(، )م2015-2020(
  سياحيةتكلفة عوائد التنمية ال  .د

ة )دوالر أمريكيمليون /  80(التنمية السياحية نحو بلغت تكلفة عوائد  ر منظم ع تقري ، وتوق
ة بنسبة 2013السياحة العالمية  ياحة اليمني وطني %) 1,9(م، أن تساھم صناعة الس دخل ال في ال

ام  والي 2014للع ار لایر) 50(م أي بح ادل  ،ملي ا يع ون دوالر،) 253(بم ى  ملي ك إل ع ذل ليرتف
ا بحل ة أضعافه تقريب ام ثالث ى نحو2017ول ع ار لایر 133( م ليصل إل ادل ) ملي ا يع ) 367(بم

  .(W.T.O., 2013) مليون دوالر
  تسھيالت السياحية بمناطق التنميةالمشاريع تقييم   .2

ة  ا من جھ ا وكفايتھ دني كفاءتھ ة، وت ا من جھ يمن بتنوعھ ي ال تتصف تسھيالت الضيافة ف
و  ياحية نح آت الس الي المنش غ إجم ث بل رى، حي و ) 14747(اخ ا نح ل فيھ ياحية، يعم أة س منش

آت ) 63970( ذه المنش ين، وتضم ھ ن الجنس ل م ركات (عام اھي، ش اعم ومق واء، مط ادق إي فن
ة ياحية) (ومشغوالت ووكاالت سياحة، معاھد تأھيل وتدريب، صناعات حرفي ة الس  ،خطة التنمي

ل مياه الشرب وخدمات الصرف الصح(: ، أما الخدمات األساسية)102: 2010 ي وخدمات النق
ة والخدمات الصحية  وغيرھا دني واضح بمستوى  ).وخدمات الكھرباء والطاق ا فتشھد ت كفايتھ

ى  اج إل ة وتحت ياحية اليمني ة الس ة التنمي ي خريط اط الضعف ف م نق ن أھ د م ث تع ا حي وكفاءتھ
  .استثمارات كبيرة لالرتقاء بمستوى جودتھا للسكان والسياح على حد سواء

م  ار دع ي إط د وف ياحي، فق اع الس ي القط تثمارية ف ات االس ة  للتوجھ ات المتعاقب الحكوم
و سياحي  وضعت عدداً من المشاريع ق نم ياحية لتحقي اطق الس ة المن م من خطة تنمي كجزء مھ

على ارض الواقع فأنھا بدون شك ستحقق طفرة نوعية في وإذا ما تم تنفيذ ھذه المشاريع  متوازن،
ادة في قطاع اإلسكان السياحي باليم م زي اء السائح ومن ث دة بق ادة م اً في زي ن، مما سيؤثر ايجاب
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ي ية ف اريع األساس ل المش ة، وتتمث ة الدول د االقتصادية لميزاني ي العوائ ادة ف اق وزي لة  :اإلنف سلس
ة نجوم ادق ثالث لة المطاعم واالستراحات في . القرى الطينية، والقرى الجبلية وسلسلة الفن وسلس

ة وال ياحيةالمدن الثانوي ع الس ذ . مواق افرين في المناف ووحدات استراحات وصاالت انتظار للمس
  .)39: 2010 ،المشروعات السياحية الرائدة( البرية اليمنية

  الوطنيةلتنمية السياحية ط ااألبعاد المكانية في خطمعايير التخطيط االقليمي و: اً لثثا
 عقيمة التنمية تكون وبدونه السياحية، للتنمية األساسي البعد المكانية والعالقات المكان يمثل

 .وغير متوازنة وال تحقق أھدافھا
د و يمنتع ة  ال ع واألھمي ة الموق ن ناحي ط م رق األوس ة الش ي منطق ة ف دول المھم دى ال إح

اع  ذا القط ى ھ د عل ب المتزاي ياحية لتواكب الطل دراتھا الس وير ق ى تط د نحت إل االقتصادية، فق
  . دوليةخصوصا فيما يتعلق بالسياحة ال

رن العشرين ھو مشاركة  ياحة في أواخر الق ار الس ى ازدھ ي أدت إل م العوامل الت ومن أھ
ي  دول ف ياحة ال ة الس ة تنمي ين وتھيئ ى تحس زة عل املة مرتك ة ش وير خطط وطني ق تط عن طري

 ولكي يخطط، )(Charles. R. Goeldner., 2006, p.188مقومات السياحة وزيادة عائداتھا 
ة مباشرة  لتنمية سياحية ناجحة في اليمن، البد من اعتبار البعد المكاني من العوامل التي لھا عالق

ديھا ي ل يمن الت م ال د بحج ن بل ديث ع د الح ا عن ياحة خصوص اع الس ات  بقط ن اإلمكان ر م كثي
   .والفرص السياحية 

ي خط ة ف اد المكاني اة األبع دى مراع ل م ى تحلي ب إل ذا المطل ة الس طويھدف ھ ياحية التنمي
ين  اين السياحي ب د مدى التب ة لتحدي ا المكاني دافھا وتشخيص مالمحھ الوطنية من خالل تحليل أھ

ة،  اطق التنمي ياحية لتشخيص السمات الرئيسة بھدف من ة الس ة ولتنمي ات المرتبطة بعملي المعوق
  . التنفيذ ومدى مساھمة العوامل الجغرافية في ظھورھا

  التنمية السياحية الوطنية طتحليل أھداف خط  .1
ياحية في  طتؤكد أھداف خط ة الس ل فجوة التنمي ى ضرورة تقلي اليمن عل ياحية ب ة الس التنمي

ر تطوراً  ك األكث مناطق اليمن والعمل على زيادة التوازن بين المناطق السياحية األقل تطوراً وتل
اط ة، وإعطاء المزيد من العناية في تقليل التفاوت المكاني بين المن ياحية في الريف والمدين ق الس

داف  اول تفاصيل األھ ي تن ا وضوح ف المالحظ عليھ داف ف ك األھ ة تل ن جمل الرغم م ه وب إال إن
ة  ي يعكس حقيق ع الفعل ر ان الواق الً، غي ائم فع اين الق ة التب ر عن حقيق التنموية مكانياً وبشكل يعب

ة العاصمة  التباين واستمراره ما بين المناطق السياحية؛ وما يؤكد ذلك ھو استمرار استحواذ أمان
  .من إجمالي االستثمارات السياحية على مستوى اليمن%) 20.04(صنعاء بنسبة 

ياحي، يالحظ إن عدد  اين اإلقليمي الس دعم استمرار التب ي ت ومن المؤشرات التفصيلية الت
ع  ز بواق د ترك يمن ق ي ال ياحي ف اط الس ي النش ة ف دي العامل ة %) 32.1(األي ي أمان مة ف العاص

  . )2010 ،خطة التنمية السياحية(في محافظة عدن لوحدھما %) 22.1(و
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تثمار  ع االس ادة توزي ق بإع األول يتعل ين، ف ويين متناقض ين تنم ذا الوضع نمط س ھ ويعك
اني  نمط الث ا يعكس ال ة، فيم ياحية التقليدي اطق الس دة دون المن السياحي باتجاه مناطق سياحية جدي

راع استمرار تفوق قطب العا م ي تثمارات ل ع االس أن توزي الي ف صمة دون المناطق األخرى وبالت
ياحية  اطق الس ر من المحافظات والمن ى عدد أكب ة عل د التنمي ذه الخطة التوسع بنشر عوائ في ھ

  .وليس كما ھو واقع فعالً 
ن  ويعكس ه ال يمك ق بأن ي تتعل ة والت ة المكاني يرات التنمي اً من تفس ع جزءاً ھام ذا التوزي ھ

اكن في الوقت نفسهإحدا ع األم ار . ث التنمية في جمي ع ثم ة في توزي ة وھرمي اك مرحلي وإن ھن
ة  ر(التنمي ن . )145: 2005 ،المظف وق الولك تمرارية تف أن اس ك بوضوح ب ى ذل ب عل ع يجي واق

ذات  املة ل ة الش اطق المحيطة أقطاب النمو السياحي كان لھا دوراً في إحداث التنمي ة والمن المنطق
أثرة ال و. بھا يمكن إثبات ذلك فقد استمرت مناطق سياحية من اليمن بنسب نمو منخفضة وغير مت

ل اطق األخرى مث ة في بعض المن ياحية إقليمي ة س اطق: بما يحدث من تنمي أرب، وشبوة، ( من م
  ). والجوف، وريمه، وأبين، والمھرة

ي طإال أن خط ة الس ع الحالي للتنمي ى أن الواق نمط التنمية السياحية  أكدت عل ل ال احية ال يمث
ذه  روعات ھ د تشخيص مش ى ح ة عل تويات التنمي ي مس اين ف تمرار التب بب اس ك بس ل وذل األمث

ة اعي . الخط التوزيع القط يمن ب ي ال ياحية ف تثمارات الس اني لالس ع المك ط التوزي أثر نم ث يت حي
وزارا ت المختصة لالستثمارات االقتصادية والخدمية والذي تقع مسؤوليته المباشرة على عاتق ال

ة والزراعة  اه والبيئ اء والمي ة والكھرب دولي، واإلدارة المحلي مثل ووزارات التخطيط والتعاون ال
ى من القطاعات الخدمية واإلنتاجية وغيرھا ، حيث تمارس دوراً مھماً في توزيع االستثمارات عل

ي أن  ا يعن ردة المحافظات، مم ياحة ال تستطيع منف تحكم بوقف استمروزارة الس اين في ال ار التب
اد الخط ي افتق اً ف ك جلي ر ذل ة ، يظھ ياحية المختلف اطق الس يط  طالمن ايير التخط ى مع ة إل الوطني

 ً   .اإلقليمي في توزيع ثمار التنمية واألسس المعتمدة في توزيعھا مكانيا
  الوطنية طلتوزيع االستثمارات السياحية في الخط التباين المكاني  .2

اني في فلسفة التخطيط  تدعو د المك ة اإلقليمي الحاجة إلى تقييم وتحليل البع القطاعي للتنمي
اطق  ين من اين الحاصل ب اً كنتيجة للتب السياحية، بھدف تحقيق معدالت عالية للنمو السياحي مكاني

  .يبينان ذلك) 2(والشكل ) 2( والجدول) م2015-1990(اليمن السياحية للفترة 
في ) م2015-1990(النسبي المكاني لالستثمارات السياحية خالل الفترة  التوزيع: )2(جدول 
  .اليمن

  
  .م2015النشرة السياحية االحصائية  إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

  :الحقائق اآلتية) 2(والشكل ) 2( يتضح من الجدول
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العاصمة : (حضرية ھيمدن ) 8(ية السياحية في اليمن أكثر من لم يتجاوز النمط المكاني للتنم −
  .وبنسب متفاوتة .)وصعده، والضالع، وإب، وتعز، والحديدة، وعدن وحضرموت صنعاء،

تفوق أمانة العاصمة صنعاء في استحواذھا على االستثمارات السياحية على مستوى  −
 %)13.97(وتأتي محافظة تعز في المرتبة الثانية بنسبة  %)20.04(الجمھورية وبنسبة 

من  %)43.04(، مما يعني ھذا أن %)9.03( عدن في المرتبة الثالثة بنسبة ومحافظة
إجمالي االستثمارات السياحية في مجال تسھيالت الضيافة باليمن قد تركزت في أمانة 

مما يؤكد على وجود اختالل ھيكلي وفجوة تنموية  العاصمة ومحافظتي تعز وعدن،
  باليمن واضحة في البنية المكانية للتنمية السياحية

  
- 1990(في المحافظات اليمنية خالل الفترة التوزيع المكاني لالستثمارات السياحية  :)2(شكل 

  )..Arc Gis,10و برنامج  )2(إعداد الباحث اعتماداً على الجدول : المصدر( ).م2015

ا  فئاتيمكن تمييز ثالثة  اً لمستوى تطور النشاط السياحي فيھ من المناطق السياحية وفق
  -:على النحو اآلتي ،)2 شكل(

د شملت فئ ⇔ ل تطوراً وق ياحية األق اطق الس ى الخطو) 9(ة المن ة ط يالحظ عل ة للتنمي الوطني
ة  رة ) 20(، الجوف )21(محافظات ھي ريمه بالمرتب ين )19(المھ ، )17(، لحج )18(، أب

  ).13(، شبوة )14(، صنعاء )15(حجة  ،)16(مأرب 

ياحية المتوسطة الت ⇔ د شملت فئة المناطق الس ، )12(المحويت : محافظات ھي) 7(طور وق
 ).6(الضالع  ،)7(صعده  ،)8(، إب )9(، ذمار )10(، البيضاء )11(عمران 
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د شملت  ⇔ ياحية المتطورة وق دة : محافظات ھي) 5(فئة المناطق الس ، حضرموت )5(الحدي
  .، وأخيراً أمانة العاصمة صنعاء بالمرتبة األولى)2(، تعز )3(، عدن )4(

ط في الجانب النظري لخط ⇔ د انعكست فق دھا ق  طالسياحية أن ھذه اإلجراءات وطرق تحدي
اين السياح ذا التب ل من ھ اه التقلي ؤثر باتج ي وم ا وجود فعل ياحي، دونم ر التطوير الس ي غي

   ).2( الشكل والذي اظھره ،المتوازن

  لتنمية السياحية في اليمنالوطنية ل طخطلالسمات الرئيسة ل  .3
ن  ح م اد خطيتض ورات وأبع ابق لتط تعراض الس ا  طاالس ة وم ياحية الوطني ة الس التنمي

د  ياحي، فق اط الس اني للنش ع المك ى نمط التوزي رت وبشكل مباشر عل تالالت أث ن اخ صاحبھا م
  : اتصفت بعدد من السمات ھي على النحو األتي

أن ھن: الھيمنة السياحية  .أ  ة، ب ياحية الوطني ة الس ل للتنمي اه للسيطرة بينت نتائج التحلي اك اتج
أمانة العاصمة وعدن وتعز (السياحية على المستوى اإلقليمي الذي تجلى في سيطرة كل من 

ال دة والمك ة ). والحدي اريع التنمي وطن مش ب ت ي نس ة ف ب متقدم ى مرات تحواذھا عل واس
ات والخدمات . السياحية فيھا وھنا ينبغي معالجة ھذه الھيمنة بنشر وتوزيع األنشطة والفعالي

  . السياحية على أكبر عدد من المحافظات حسب إمكاناتھا السياحية

ي  .ب  ل اإلقليم ي:  التخلخ ل اإلقليم كلة التخلخ ن مش يمن م ي ال ياحي ف اط الس اني النش  يع
(Regional Imbalance) ي ياحية ف ات الس دمات والفعالي طة والخ ز األنش ث تترك ، حي

ذا بعض المحافظات الكبيرة بينما تفتقر أغلب المحافظات  ذه الخصائص، ل ل ھ األخرى لمث
ف  ة مختل ام بتنمي ه االھتم تقبل لتوجي ي المس راھن وف ت ال ي الوق ة ف ة ماس إن الحاج ف

 .المحافظات والمناطق ذات اإلمكانات السياحية والتركيز عليھا

ر   .ج  ة نش اً االمحدودي ياحية مكاني تثمارات الس يمن : س ي ال ياحية ف ة الس داف التنمي ن أھ وم
ادة نشر  ة إع ذا محاول د اقتصار ھ ي يؤك ع الفعل اً، إال أن الواق ياحية مكاني تثمارات الس االس

ياحية والمساعدة دون تخطيط  ى عدد محدود من النشاطات والمشروعات الس االنتشار عل
تم  ا ي ة بم رة مقارن ة كبي ات تنموي ك مقوم ي تمتل يمن والت ف ال ي ري ياحية ف اطق الس المن

ة في استخدامه في المناطق الحضرية،حيث تتجه  يمن نحو االزدواجي التنمية السياحية في ال
رط ز المف ة( تبني الخطط فتارة ما تميل نحو التركي ياحة التاريخي اطق الس ارة أخرى ) من وت

دة ياحية جدي و س ز نم اه مراك ر باتج ادة النش و إع زر( نح واطئ والج مات )الش ذه الس ، ھ
يس ع ي ل ي الفعل رابط الھيكل اب الت ي غي ا أظھرت وبشكل جل ى مستوى األنشطة وغيرھ ل

ة  راء التنمي ة ألج ة الالزم اد المكاني مل األبع داه ليش ل تع ياحية فحسب ب ة الس ة للتنمي المؤلف
ياحية، ين القطاع  الس يس االرتباطات ب ل كمي يق ود تحلي دم وج ى ع ا إل ك أساس ويرجع ذل

  . السياحي والقطاعات االقتصادية على المستوى المكاني

ة بطضعف استثمار العالقات والروا  .د  ة والمكاني زة لسياسة نشر : القطاعي من السمات الممي
ياحية، دون  اريع الس ردة للمش د منف ة تحدي ى سياس اد عل ا االعتم ظ عليھ ه يالح ة أن التنمي
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ة ، لبعد القطاعي واألبعاد المكانيةخضوعھا لسياسات إنمائية شاملة تنسق بين ا ا أن طبيع كم
ا ب ظ عليھ م يالح ة ل ياحية المخطط ز الس اعي المراك ابك القط ات التش ح عالق كل واض ش

ة  وباألخص منھا المشاريع السياحية في المناطق الساحلية التي كانت توقع في مناطق متفرق
اني  رابط المك ت الت ة وأغفل رق اإلقليمي اذاة الط وبي بمح ي والجن احل الغرب ط الس ن خ م

ت على الروابط والھيكلي لنشاطھا السياحي والترويحي وظھيرھا، وقد اقتصرت تلك العالقا
ياحية  ة الس ا تضعف األھمي ة عن بعضھا، فيم ين المؤسسات اإلداري ر ب ي تظھ ية الت الرأس

  .المنفصلة النسبية للبعد المكاني وترابطاته مع النشاطات التجارية والزراعية والخدمية

فعلى الرغم من وجود عدد من : حدود المناطق التخطيطيةفي رسم  غياب الرؤية المكانية  .ه 
ا ر إن األس اً، غي ياحية نظري ع الس اطق والمواق اليم والمن ة لألق ين الحدود التخطيطي ليب لتعي

ة  ذ خطط التنمي ي لتنفي ار إجرائ ة كإط دود اإلداري ى الح لوب يتبن ر عن أس ال يعبّ ع الح واق
ا،  م عملھ ي تحك ة الت السياحية الوطنية وما يرافق ھذا األسلوب من نظم التشريعات القانوني

دول إضافة إلى الجا ي عدداً من ال رغم من تبن نب المتعلق باإلحصاءات والبيانات، وعلى ال
رابط  ق الت ر بتحقي ق األم دما يتعل ة عن م وخاص نمط المالئ ل ال ه ال يمث راء إال ان ذا األج لھ
ددات  ات والمح ة باإلمكان ادية المتعلق رات االقتص ى المؤش اس عل د باألس اني المعتم المك

ارض  ي تتع ياحة الت ة للس بي دون التنموي كل نس ي تقف وبش الي والت د اإلداري الح ع البع م
  .تحقيق ھذه العالقات وتنميتھا بالشكل المطلوب

ين المحورين األساسيين في التخطيط اإلقليمي فقدان  .و  ا المحور التنموي  :التنسيق ب وھم
ا  ة وتطبيقاتھ ياحة الوطني وير الس ة تط رتبط بخط اعي الم ادي واالجتم ياحي االقتص الس

ة إ ؛ والمحليةاإلقليمية  ات وخطط التنمي ى والمحور السياحي العمراني والذي يترجم أولوي ل
ة رامج تنفيذي رائط وب ات وخ ياحة مخطط ين وزارة الس يق ب دان التنس ى فق ؤدي إل ا ي ، مم

ة ذات  ق العام ة والمراف اريع الخدمي ذ المش ة بتنفي رى المعني ات األخ وزارات والمؤسس وال
ياحية من  اه الشرب والصرف الصحي، (الصفة اإلقليمية والس اء، شبكات مي طرق، كھرب

  ). واالتصاالت

  في اليمن المكاني للتنمية السياحيةاإلقليمي والتنظيم لتقسيم الرؤية المقترحة ل: اً بعار
ث   ة، حي داف الدراس م أھ ن أھ يمن م ي ال ياحة ف اني للس يم المك يم اإلقليمي والتنظ د التقس يع

اليمتنتھي الدراسة إلى إبراز  ى أق يم إل ق التقس اطق االختالف اإلقليمي عن طري ، والتنظيم في من
ة ياحية معين اھرة الس ل للظ ربط والتعلي ع وال ل التوزي د مراح اني(، بع اظو، والطع : 2013 ،بظ
اني ). 456 يم المك يم والتنظ ة للتقس ات المقترح داف والسياس ب األھ ذا المطل تعرض ھ ذا يس ل

اج خر تقبلية، للسياحة، باإلضافة إلى إنت ياحية المس ة الس ة للتنمي اليم التخطيطي ات ويطة األق أولوي
  .الضوابط البيئية للتنمية السياحية المستقبلية في اليمنوتنميتھا، 
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  األھداف العامة للرؤية  .1

  تھدف ھذه الرؤية إلى

ياحية  − ي اإلدارة الس ة ف ز الالمركزي اً وتعزي ل محلي اء ھيك ادة بن ن خالل إع ك م اً وذل إقليمي
بما ينسجم مع منھجية التخطيط السياحي تنظيمي وتشريعي ال مركزي في األقاليم المقترحة 

ل وازن والمتكام ي المت توى اإلقليم ى المس زي عل ي المرك ل التنظيم تمم للھيك زء م ، كج
   .وليس بديل عنھا) وزارة السياحة(الوطني 

ة − ق التكامل والمرون يمن من خالل  تحقي ي ال ياحية ف يم الخطط الس ذ وتقي ي صياغة وتنفي ف
حكومية، قطاع خاص، : بين المستويات التخطيطية المركزية(تعزيز نھج الشراكة الرأسية 

ً : المستويات التخطيطية المكانية الالمركزية(وأفقية ) قطاع أھلي   . )إقليمياً ومحليا

ة في المشاركة بعم − ياحية تعزيز دور اإلدارة المحلي درات الس اء الق ياحية وبن ة الس ة التنمي لي
  .والوصول إلى نقطة االتزان بين تنمية المكان السياحي وعدم اإلضرار بالبيئة المحلية

  كاني للتنمية السياحية في اليمنمستويات التقسيم الم  .2

د رابط يوِج اني الت ي المك ا لتشكيل األساس السياحي النشاط مجاالت لمجمل الزمن  الخالي
اليم مسار خالل حيث تتكامل .ومجتمعھا المنطقة السياحية لحياة المكانية ل تشكل األق ة كت  :وظيفي

ة، واردو ديموغرافي ة، م ة،و طبيعي ةو اجتماعي ى تحتي ة، بن ويقية،و إنتاجي ن  تس ريعية م  تش
  .  (Sharygen. 2003, p.161)مختلفة مستويات

يم يتم تقسيم اليمن إلى  : على المستوى الوطني  .أ  أقاليم ومناطق سياحية بحيث يختلف كل إقل
اليم والكشف  تقراء المعلومات عن األق عن اآلخر بموارده البشرية والطبيعية من خالل اس

ين أحد اتجاھين ار ب نھج، يجب االختي ار الم د اختي ه وعن ار ( عما تحوي  :)21:  2008الوت
اه ا او .االتجاه التحليلي من أعلى المراتب إلى أدناه اه األول االتج ي وھو عكس االتج لتركيب

 .من أدنى المراتب إلى وحدات أكبر فأكبر حتى أعلى المراتب

ي تمكن من  :على مستوى اإلقليم  .ب  من خالل آلية عمل لمھام التخطيط اإلقليمي السياحي الت
دير  الل تق ن خ ياحية م اريع الس ع المش ة توزي ة وعدال وارد المتاح ل للم تخدام أمث اد اس إيج

ايير احتياجات  وفر مع ي ت التنمية وتحديد نقطة البدء في تحديد األولويات وإعداد البرامج الت
ادية  ة واالقتص ة االجتماعي دمات العام ة للخ ي الالزم يم األراض ط لتقس اس مبس ى أس عل
ة  دد نوعي ايير تح افة لمع ذا باإلض ة، ھ ياحي للتنمي يط الس داف التخط ق أھ ة لتحقي المطلوب

  .ھا المالئمة على مستوى المناطق السياحية باختالف أحجامھاالتسھيالت السياحية ومواقع

د   :على المستوى المحلي  .ج  اة العدي ا مع مراع ذھا وتوجيھھ ياحية وتنفي تخطيط المشاريع الس
ة، واستقطاب  ياحية الحالي د المنشآت الس اء وتحسين وتجدي ل مجال االرتق من المجاالت مث

ياحي  روع الس ة بالمش ات ذات العالق ة الجھ رارات كاف اذ الق ى اتخ ادر عل ان ق كيل كي لتش
  .والتنسيق بين الجھات المختلفة
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  التنظيم المكاني للتنمية السياحيةالتقسيم والعادة األقاليم التخطيطية مؤشرات تحديد   .3

ة التخطيط) تخطيطية(يتم دراسة المكان وتقسيمه إلى أقاليم  ، حيث أن وفق الھدف من عملي
 ً ر( الخ.. التخطيط قد يكون بيئياً أو إجتماعياً أو اقتصاديا الي يكون دور ). 224: 2006 ،بكي وبالت

ً  الجغرافي ھنا تقسيم المكان المدروس إلى   . أقاليم تخطيطية وفق الدراسة المحددة مسبقا

ان السياحي الوحدة و اك المك اني السياحي في أشكال عدة؛ فھن ة يتمثل التقسيم المك اإلقليمي
ل ياحية مث وارد والمؤسسات الس دق: (الصغرى للم ل، مسبح، فن ة جب ري، متحف، قم اء أث  )0بن

ياحية  .)288: 2008 ،محيي( وھناك المنطقة السياحية التي تشتمل على مجموعة من المواقع الس
ة مع ضواحيھا ياحية كمدين ر( المترابطة فنياً واقتصادياً ولھا الجاذبية الس  .)177: 2001 ،المظف

اطق  ة من المن ياً لمجموع جاماً تضاريس ل انس ذي يمث ياحي األساسي ال يم الس ى اإلقل باإلضافة إل
  .السياحية

ن  ا يمك ن ھن رى وم اليم األخ ن األق زه ع ياحي بخصائص تمي يم الس وم اإلقل ويتصف مفھ
د الرقعة الجغرافية التي يتواجد فيھا منتج سياحي مميز أو " تعريف اإلقليم السياحي بأنه خليط معق

ياح ات وحاجات الس باع رغب ياحية إلش ذا التعريف  ".من المنتجات الس تفادة من ھ ويمكن االس
   :اآلتيللتنمية والتطوير السياحي من خالل 

ة  .الذي يتواجد بھا للمكانتصور شمولي بانشاء يفيد  − ة عالم فاإلقليم يمكن أن ينظر اليه بمثاب
ة ة الجغرافي وع المنطق ى ن دلل عل ة ي وقين  تجاري اعد المس ا يس ا مم د فيھ ذي يتواج ال

   .والمخططين في رسم المعالم األساسية له

   .رتھااشخص رسم التصور والمعرفة للمنطقة التي يقوم بزياليسھل على  −

ئ والتسھيالت الموارد فيه تتكامل ھو الذي المناسب السياحي فاإلقليم وعلية  السياحية، ويھي
ة مدة إطالة تعزز مستمرة لحركة سياحية ا، السائح إقام ة من وم رب علي ائج يت ع نت ة، تنف  إيجابي

ع ة  .(Boniface, & Cooper, 1994., p138) المجتم اليم التخطيطي ة األق اج خريط وإلنت
م إجراء  ين اإلطار اإلقليمي ث دأ بتعي ات دراسمسوحات وللتنمية السياحية فأن عملية التخطيط تب

  .بھدف معرفة محتوى ھذا اإلقليم
  التخطيطية السياحيةلتحقيق فاعلية سياحية كافية لألقاليم  المقترحةالمعايير  .4

   .ن مناطق وجود الطلب السياحي الكامن والحقيقيميكون االقليم السياحي قريباً  −

 .يؤمن احتيجات ورغبات الطلب السياحي وجود درجة كافية من االنفتاح للسوق السياحي −

 .وأجتماعية مالئمةوصفات اقتصادية يمتاز بخصائص  −

  .يمتاز بتوفر بنية تحتية كافية للتطور السياحي المتوفر ضمن الخطة السياحية الشاملة −
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الحتواء  مناسبة تسمح بالتنوع السياحي ويمكن السيطرة عليھا وتنميتھاويمتاز بمساحة كافية  −
 .الطلب السياحي المتزايد لنوع المنتجات المتوفرة فيه

 . اآلثار السلبية المتوقعة من تداخل األنشطة السياحيةبالتحكم تعزيز أسلوب اإلدارة و −

 .إشراك السكان في التنمية السياحية باألقاليم المقترحة −

  في اليمنللتنمية السياحية  المقترحةالسياحية األقاليم التخطيطية خريطة   .5
يم يم يھدف التقس ى تقس ة اإلقليمي السياحي ال ى المنطق ة  أجزاء المدروسة إل يالً (ممثل  تمث

 ً ا اليم )كافي ة أق ياحية جغرافي ة من س ة المرتب ى والثاني ة، األول د والثالث زات وتحدي ة المي  الكمي
ار األجزاء لھذه والنوعية وانين وإظھ ة الق ى الجغرافي السياحي الطابع ذات والخاصة العام  عل
ا اإلجمالي التحليل أساس اب( لھ اءً  ).314: 2012 ،دي دم  وبن ا تق ى م رح الباحثعل تم  انيقت ان ي ب

على عدد  تخطيطي اقليمشتمل كل يسياحية، بحيث تخطيطية ة اقاليم اربعتقسيم اليمن سياحياً إلى 
  :)4، 3(ين شكلال .التي تخدم التنمية السياحيةوالمواقع السياحية  المناطقمن 

  
وفقاً م 2016خريطة األقاليم التخطيطية السياحية المقترحة للجمھورية اليمنية   :)3(شكل 

  )..Arc Gis.10برنامج إعداد الباحثان اعتماداً على : المصدر(. لوحداتھا االدارية
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وفقا لوحداتھا خريطة األقاليم التخطيطية السياحية المقترحة للجمھورية اليمنية  :)4(شكل 

  )..Arc Gis.10برنامج إعداد الباحثان اعتماداً على : المصدر(. م2016التضاريسية 

  االقليم التخطيطي السياحي الغربي  .أ
ن ي ألف م اعت ة القط ة اليمني ي للجمھوري ياحات  ،الغرب يم الس ه اقل ز بان ة (ويتمي البحري

ة اطئية واالثري فاري والش ل .)والس يمن مث ي ال واطئ ف ل الش م واجم وافر اھ ز بت واطئ  ويتمي ش
ة والصليف، ويضم مجموعات  ة والخوب الخوخة وشواطئ الدريھمي وبيت الفقيه والتحيتا واللحي

يش: ھا، ومن أھمجزر البحر األحمرمن  ل حن ل  .جزر أرخبيل كمران، وجزر أرخبي وكل ارخبي
 وتتخلل االقليم سھول و قيعان جبلية خصبة. من ھذه الجزر لھا طبيعتھا البيئية والسياحية الخاصة

ون  –قاع الحقل  –قاع جھران (في كٍل من ذمار وصنعاء والتي اھمھا  الموجودة أشھرھا  قاع الب
ا) سھل صنعاء –سھل البستان  –سھل الديلمي  - ر من . وغيرھ ذه السھول الكثي وتجري في ھ

ان ياحية يو .األودية بعضھا دائم الجريان والبعض اآلخر موسمي الجري اطق الس ى المن شتمل عل
أربريمة، المحويت، الحديدة، (: التالية ار، م ياحية ) صنعاء، ذم دة عاصمة س ة الحدي د مدين وتع

   -:)5(شكل  .له
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إعداد الباحثان اعتماداً على : المصدر(. خريطة األقليم التخطيطي السياحي الغربي المقترح :)5(شكل 
  ).Arc Gis.10برنامج باستخدام   )4(و )3(شكل 

  الجنوبي السياحيالتخطيطي  االقليم  .ب
ةساحلي خليج عدن والساحل محافظة تعز وشتمل على ي ة اليمني ، بحر العربي في الجمھوري

الم بتعز من باب المندب غربا وحتى رأس فرتك شرقاً،  يم من رأس حسي س وتمتد شواطئ االقل
بوة  ى شواطئ ش ا وحت دب غرب اب المن ى ب ً شماالً حت رقا ى شواطئ تعز ولحج، ش ، وتشتمل عل

ين، ة عدن، وشواطئ أب بوه وشواطئ مدين ي . وشواطئ ش ياحية ف م الشواطئ الس ى من اھ ولعل
قيا (شواطئ : االقليم ارة –الس ارة في  ):رأس الع دب وتنتھي بشاطئ رأس الع اب المن دأ من ب تب

كم، ومعظمھا سبخات ملحية، والصالح منھا لالستثمار ھي المنطقة  60خليج عدن وطولھا حوالي
ن ا ة م ي القريب دن وھ يج ع ى خل ارة عل ن رأس الع ة م ة القريب دب، والمنطق اب المن ي ب قيا ف لس

ة  ه قريب ة جوفي اه العذب دوم، والمي شواطئ رملية تحيط بھا كثبان رملية وتوجد بھا أشجار نخيل ال
حيث تصلح للراحة واالستجمام، . )111: 2008نتائج المسح السياحي ( م15من السطح بحوالي 

دة وممارسة الرياضة ال ى ع ة ال يم المنطق باحة وصيد بحري ويمكن تقس ة من غوص وس بحري
ارة20حوالي (و شاطئ المخبأ . شاطئ المعزاف:  شواطئ ھي و شاطئ خور ). كم من رأس الع

ارة رة و رأس الع ات  .عمي اث ودراس ز أبح ون مرك الحة ألن تك ة ص ى ان  المنطق افة ال باالض
، )الشاطئية والجبلية والعالجية والريفية والمدن(السياحات بكونه اقليم قليم االويتميز  .علمية بيئية

ة  ياحية االتي اطق الس ي المن ز، إب، (ويشتمل عل ين، شبوةالبيضاء، تع  )عدن، الضالع، لحج، أب
  .وتعد مدينة عدن عاصمه سياحية له
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إعداد الباحثان : المصدر(. خريطة األقليم التخطيطي السياحي الجنوبي المقترح :)6(شكل 

  .Arc Gis.10برنامج باستخدام ) 4(و )3(اعتماداً على شكل 

  السياحي الشرقيالتخطيطي  االقليم  .ج
ة، شغل يو ة اليمني ي الجمھوري ة حضرموت الصحراء والنطاق الصحراوي ف يشمل منطق

ل سقطرى ر من المدن . والوادي ومنطقة المھرة وأرخبي ى الكثي ه عل يم باحتوائ ذا اإلقل ز ھ ويتمي
ا  حاب عرفتھ ات س دم ناطح د أق ي تع رموت والت بام حض ة ش ا مدين ة وأھمھ رى والتاريخي الكب

ن  ر م ى أكث اع إل اھقة االرتف ة الش ا الطيني اء مبانيھ اريخ بن ع ت ث يرج رية، حي ام، 600البش ع
وم ى الي ة حت ت مأھول دن ا. ومازال ن الم ر م ود الكثي م ووج ت عواص ي كان ة والت ة القديم ليمني

ي محافظة حضرموت ريم ف يئون وت ل س ة مث ة القديم ن . للحضارات اليمني ر م ا الكثي د بھ ويوج
ق . المواقع األثرية من قصوٍر وسدوٍد ومعابد وطرق تاريخية ذات عمق حضاري وتجاري كطري

ديم اري الق ان والبخور التج ري( اللب ائج المسح األث احلي وي .)218: 2000 ،نت ل الشريط الس مث
رى  ة حساي آخر ق ى شواطئ قري ان حت ى الحدود الشرقية مع عم الممتد من شواطئ حوف عل

ة من . كم400محافظة المھرة بطول ساحلي  ة البيئي داخل األنظم اً لت ذه الشواطئ نموذج وتمثل ھ
اظ ة والمن اء البحري اتي واألحي ة كالغطاء النب ة النواحي البيولوجية  والجيومور فولوجي ر الطبيعي

ة، . الخالبة ائدة في الغاب اري وھي الس ا أشجار المشط الظف وكثافة األشجار فيھا والتي من أھمھ
ى وجود أصناف من األشجار .وأشجار الدودونيا، كما تتوفر فيھا المراعي الطبيعية  باإلضافة ال

ة حوف(النادرة، ووجود السالحف الخضراء الضخمة  ائج المسح السياحي( )منطق : 2008 ،نت
ياحة . )122 ويصلح ھذا االقليم للتنمية السياحية في مجال السياحة البيئية والسياحة الترفيھية، الس

اء وھو بحاجة -الثقافية والسياحة البحرية الرياضية وممارسة الھوايات كالغوص ى الم زلج عل الت
ية ر من الخدمات األساس ياحات  .إلى الكثي يم الس ه اقل ز بكون ة وا(ويتمي ةالبيئي ة والثقافي ، )لعالجي
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مدينة المكال وتعد . )، أرخبيل سقطرىالمھرة، حضرموت: (ويتكون من المناطق السياحية التالية
  .عاصمة سياحية له

  
إعداد الباحثان : المصدر(. خريطة األقليم التخطيطي السياحي الشرقي المقترح :)7(شكل 

  .)Arc Gis.10برنامج باستخدام  ) 4(و) 3(اعتماداً على شكل 

  الشماليالسياحي التخطيطي االقليم   .د
ز  واطئ ويتمي وافر ش دي (بت ة –مي رة الدويم دودي ) جزي ذ الح ن المنف ا م زه بقربھ والمتمي

البري بين اليمن والسعودية والقرب من محافظتي حجة وصعده مما يجعلھا متنفساً سياحياً للسياح 
ة . وصعدهالقادمين من السعودية أو ألبناء محافظتي حجة  ة القريب ووجود الكثير من الجزر اليمني

انجروف. منھا كجزيرة الدويمة المالصقة لھا  .وتنوع الغطاء النباتي الكثيف وبخاصة أشجار الم
ران وحجة،  ال وسھول صعده وعم ل جب ة مث ويتوافر باالقليم المرتفعات الجبلية والسھول الجبلي

ة دنھا التاريخي وف وم حاري الج ذلك ص تھ. وك يم ويش ياحات ر االقل يم الس ه اقل اطئية (بكون الش
ران، صعدهحجة: (ويشتمل علي المناطق السياحية االتية ،)والسفاري والتاريخية والجبلية ، ، عم
  . )الجوف
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إعداد الباحثان اعتماداً على : المصدر(. خريطة األقليم التخطيطي السياحي الشمالي المقترح :)8(شكل 
  .)Arc Gis.10برنامج باستخدام   ) 4( و )3(شكل 

  ة السياحية في األقاليم المقترحةمراحل تنفيذ التنظيم المكاني للتنمي  .6
ة  تند التنمي ياحيةتس ات  الس ن السياس ة م ى جمل ي عل يط اإلقليم الل التخط ن خ ة م المكاني

ن خالل  ا وتوضيحھا م ن إجمالھ ي يمك ية والت ادئ األساس م والمب ي النحو ) 3(المصفوفة رق عل
  .اآلتي

  .المقترحةوالمناطق في األقاليم  مراحل التنظيم المكاني للتنمية السياحية  :)3(جدول 

 السياحية المقترحةآلية التنفيذ على مستوى األقاليم المرحلة 
 ين يتم وضع الدراسات المكانية بعد البحث عن طرق لتحديد مجاالت الجذب والنفوذ بواسطة تكو

التشكيالت اإلنتاجية اإلقليمية لتوزيع القوى المنتجة واعتماد التوازن البيئي في توزيع 
وتشكل ھذه المرحلة الخطوة األولى في . (Beirman, D., 2003) المشروعات السياحية

إلى الواقع اإلقليمي الراھن والمزايا الطبيعية والمعلومات واإلحصاءات  اً واستناد الدراسات
المتعلقة باإلقليم وتحليل ھذه المعلومات ثم تركيبھا، يتم بعدھا تحديد استخدامات األراضي 

وتحديد العالقة بين المواقع وإقليمھا السياحي، . )38: 2008 ،الوتار(والربط اإلقليمي بشكل عام 
 .حجم واتجاه التوسعات ووظائفھا العامةثم يتم تحديد

: المرحلة األولى
دراسات الوضع 

جمع (الراھن 
وتصنيف وتحليل 

  )البيانات

يتم إعداد مخطط تقييم األراضي بإبراز المشاكل وأوجه النقص واإلمكانات 
  :غير المستثمرة ثم تتم

  :دراسة كل مساحة في اإلقليم وتحديد االستعمال األمثل لھا -
ً ويبدأ  لصالحيتھا للسياحة إلى عدد من  ھذا النوع بتقسيم األراضي تبعا

 ،إبراھيم( الدرجات، ومن ثم تحدد األراضي لكل نوع من االستعماالت
2009  :8(.  

 . الخ... زراعية–ترفيھية–أراضي سياحية•
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 .ثالثة –ثانية  –أولى :أراضي صالحة للتوسع السياحي وفق أفضليات•
االقتصادية المتوافقة مع السياحة وفق أراضي صالحة لألنشطة  •

 .ثالثة/ثانية / أولى : أفضليات
  ): االستفادة من المساحات(دراسة  -

وذلك بواسطة ترشيد ھذا االستھالك بما يتفق مع االحتياج األمثل لكل فعالية 
دون ھدر أو تقتير،ويشمل ذلك جميع النشاطات ويدرس في إطار شامل 

  .شبكة طرق النقل
  : تحديد أھمية المنطقة التخطيطية ضمن اإلطار اإلقليمي -

دور ونوعية وكمية (من خالل تحديد منطقة النفوذ السياحي االقتصادي 
  . )87: 1992رضوان (ومعرفة المشاريع المستقبلية ) العرض السياحي فيه

  :تحديد الفعاليات الملوثة للبيئة السياحية في المواقع -
ا ويتم ذلك بحماية المواقع الصالحة للسياحة من ھذا والتي تقلل من تأثيرھ

 .التأثير
  :مراعاة توفر الدراسات التالية عند إعداد المخطط الھيكلي -
في وضع " دراسة البيئة والنظام االقتصادي بشكل خاص لتكون أساسا •

  .المخطط الھيكلي
واستعماالت القيام بتحديد الوضع القائم على الخرائط من ناحية البني التحتية 

حسب جمالھا الطبيعي " األراضي وتصنيف المناطق المميزة بيئيا
  )119:  1995عالم ، وآخرون  ( إلخ..وتاريخھا

ودراسة الظروف . دراسة األوضاع االجتماعية والثقافة المحلية •
 ,.Jacqueline M., David J. المناخية وطبوغرافية األرض

2005.p356)( 

: المرحلة الثانية
رات وضع مؤش

التنمية السياحية 
  4:اإلقليمية

فبعد تحليل المعلومات وإعادة تركيبھا مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات 
اآلنية والرؤيا المستقبلية للنھوض باالقتصاد السياحي في المناطق المتخلفة 

وضع المؤشرات التنموية في كافة المجاالت على  يتم ).255: 2006ھرمز (
أن تراعى التوجھات التنموية في وضع المشاريع الالزمة لتنمية السياحة 

  - ):(Hall. M., 2002 , p. 258 على المستوى الوطني والمحلي
مقومات الجذب (تحديد المؤشرات المكانية لتوزيع وحدات اإلنتاج  -أ 

  ).السياحي
  .المكانية للمراكز ومواقع الجذب السياحي تحديد المواصفات - ب
  .تحديد المواقع المثلى لتشييد منشآت الضيافة واإلمداد-ت

: المرحلة الثالثة
إعداد خريطة 

التنمية السياحية 
في األقاليم 
  .المقترحة

ويتم فيھا ترجمة األھداف التنموية المنشودة إلى برامج ومخططات تضع 
دائل مقترحة من خالل دراسة ايجابيات وسلبيات المالمح الرئيسية لعدة ب فيھا

الخريطة المقترحة مع األھداف الموضوعة لھا إذ يتم وضع الحلول من 
دراسة المعطيات التنموية داخل كل إقليم وحل المشاكل القائمة مثل خالل 

االختالالت القائمة بين حجم السياح والموقع السياحي والتطورات التي 
معمورة من خالل النمو السياحي عبر تحديد التالي طرأت على المساحة ال

  - :)39: 2003 ،وسعد ،غنيم(
الطرق وكثافة المرور ونوعيات الطرق ودرجاتھا والشرايين الرئيسية  -

والثانوية والمحاور الفرعية ومسارات المشاة ودراسة العقد المرورية 
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 .واالتجاھات والمداخل والمخارج
  ).صرف وغيرھا –كھرباء  –مياه (تقسم المنطقة حسب خدماتھا-

: المرحلة الرابعة
اختيار البديل 

  .األفضل

يتم باالعتماد على مجموعة من األسس واالعتبارات تتناسب مع التوجھات 
الوطنية فالبديل األفضل ھو الذي يحتوي على أفضل التصورات األولية التي 

تعمل على تطوير مجتمع اإلقليم السياحي وتنمية طاقاته، وتعمل على خلق 
ل فالبديل الذي يحتوي على أفض). 9: 2009حسنين  (فرص عمل جديدة

التصورات األولية الستعماالت األراضي، وأفضل خطط التنمية االجتماعية 
واالقتصادية القابلة للتحقيق ويتم تقديم جدول بتقييم البدائل المختلفة للتوسع 

ويحدد بموجبه االتجاه األفضل للتنمية السياحية وفق معايير معينة يتم 
  :تقويمھا على البدائل الثالثة المقترحة

 .يق الالمركزية في التنمية السياحية المكانيةمدى تحق -
مدى المساھمة في تحريك المشاريع السياحية من المناطق التقليدية إلى  -

 .المناطق الحديثة
ً  -.       مدى تحقيق العدالة السياحية -   .الحفاظ على المناطق الحساسة بيئيا
  .استخدام الموارد المتاحة كفاءة -.         حجم التكاليف االستثمارية -
 . التوافق مع االتجاھات والمخططات القطاعية السائدة في اإلقليم -
التوافق مع المنظومة العمرانية المقترحة ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة  -

 .لإلقليم السياحي
  .تحقيق التكامل بين كافة القطاعات االقتصادية داخل اإلقليم -

يختار البديل األفضل الذي )  ضعيف –وسط –جيد(ائج وباالعتماد على النت
له اثر ايجابي مباشر وغير مباشر على المدى القريب والمتوسط والطويل 

، ويستطيع الحفاظ على قوة الدفع الالزمة الستمرارية )107: 2000خير(
 .العمل ونجاح التنمية على المستوى الوطني والمحلي

المرحلة 
أولويات /الخامسة
في األقاليم  التنفيذ

  :المقترحة

تحدد فيھا أولويات التنفيذ على شكل خطط خمسيه أو ثالثية موزعة بما 
  .يتناسب وحجم االعتماد 

 ً ألھمية  وفي حال المشاريع الكبيرة يتم تقسيم المشروع إلى مراحل تبعا
 ً ً  المشاكل ومدى وجوب اإلسراع في حلھا ويكون اختيار الموقع غالبا  تابعا

  ).21: 2000 ،إبراھيم(للملكيات والمباني ووضعھا القانوني 
وتمثل مشاكل األرض والمياه والطاقة الھدف األكثر أھمية الذي ينبغي أن 

وتحدد التكلفة الكلية . )308: 2008 محيي( يعطى أولوية حسب أھميته
ً للمشروع قبل البدء بالتنفيذ مع تحديد البرامج الزمنية المالية للتنفيذ طبق  ا

للواقع من خالل دراسة تتالءم مع االحتياجات المتغيرة والمتجددة للمجتمع 
 .)2008:28الوتار(والبيئة

المرحلة 
التقرير : السادسة
  .النھائي

ويتضمن وصف التوزيع المكاني لقطاعات التنمية ومحاور النمو السياحي 
. الرئيسية والثانوية والبرنامج الزمني ألسبقيات وأولويات التنمية السياحية

وحجم السياح وفرص العمالة المستھدفة وتوزيعھا على المناطق السياحية 
انية اإلقليمية ومستوى البنية األساسية الداعمة إلستراتيجية التنمية المك

وكذلك اإلجراءات والتشريعات  .)199: 1998 ،طربوش، وآغا(للسياحة 
 .المحققة لإلستراتيجية السياحية
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  في األقاليم المقترحةالتنظيم المكاني للتنمية السياحية وضوابط تطبيق تحديات وأولويات   .7
ة  تتباين تحديات و أولويات التنمية المكانية بين إقليم سياحي وآخر، ة التنمي د تكون أولوي فق

ى  ان إل يم ث ة في إقل ل األولوي ياحية ، في حين تنتق في إحدى األقاليم ھو زيادة متوسط االقامة الس
ادة  يم ثالث زي يم، ويكون في إقل ذلك اإلقل ة ل ياحية المقدم رفع مستوى الخدمات والتسھيالت الس

األمر فأن  .اولوية ألحد األقاليمفرص العمل وتخفيض معدالت البطالة، وقد تكون ھناك أكثر من 
  .التنوع البيئيواالقتصادية واالجتماعية ويتطلب المزاوجة بين التنمية السياحية 

  ألقاليم المقترحةفي التنمية السياحية لللتنظيم المكاني أھم التحديات الرئيسة   .أ
  النحو االتيقترحة في اليمن على يمكن تحديد تحديات التنمية السياحية باألقاليم الم

  تنمية مناطق سياحية متكاملة ومتناغمة داخل األقاليم السياحية من خالل  .1
  .التنسيق بين االستخدامات المختلفة والمتنافسة لألرض في األقاليم السياحية −
اليم  − ين األق ا وب د، وبينھ يم الواح ل اإلقل ياحية داخ د الس ين المقاص وظيفي ب ل ال التكام

  .المتجاورة
ياحية الربط الوظيف − اطق الس ي والحركي بين مختلف أنواع النشاط السياحي داخل المن

ة،  :مثل) Roving Tourism(وأنواع سياحة الحركة  سياحة اليخوت والفنادق العائم
 .الخ.وسياحة السفاري

  االرتقاء بجودة الخدمات السياحية وذلك من خالل  .2
  .تطوير النظم والھياكل اإلدارية لقطاع السياحة −
  .وتدريب الموارد البشرية للعاملين بقطاع السياحة واألنشطة المتكاملة معه تنمية −

  تحقيق سھولة الوصول إلى المناطق السياحية وذلك من خالل  .3
    .تطوير وسائل جديدة لالنتقال السياحي −
  .زيادة طاقة النقل القائمة أمام حركة السياحة −
اطق  − ين المن ا تنويع خدمات وسائل الحركة التي تربط ب ياحية للوصول لم اليم الس واألق

  )Integrated Tourism System ITS(حي المتكامل يسمي بالنظام السيا

  زيادة الطلب علي المنتج السياحي لألقاليم المقترحة وذلك من خالل  .4
  . التوسُّع في تنمية األسواق السياحية الدولية والداخلية الحالية، وفتح أسواق جديدة −
  .للسائحزيادة مدة اإلقامة  −
  .تنمية وتنويع وتكامل المنتج السياحي االقليمي −
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  تحقيق التواصل في التنمية السياحية من خالل  .5
  .وضع نظام لإلدارة البيئية للمناطق السياحية −
  .اتخاذ اإلجراءات وتنظيم آليات منع تلوث البيئة بمختلف صوره في المناطق السياحية −

  المقترحةالسياحية االقاليم  في المكاني للتنظيم التخطيطيةاألولويات   .ب
السياحية المقترحة من قصور كبير في مستوى الخدمات األساسية والمناطق تعاني األقاليم 

ياحية، بعض  والس افية ل ادات إض اليم اعتم ك األق ي تل ث تعط ي بحي دخل تخطيط ى ت اج إل وتحت
ياحية ف ة والس ة المكاني در من العدال ق ق ة لتحقي ي المنظور القريب والمتوسط، المجاالت الخدمي

ات ة األولوي ياحية المقترحة وفق آلي اطق الس ة وعليه يمكن تقسيم األقاليم والمن للتنظيم  التخطيطي
  -:على النحو التالي، المكاني السياحي 

  ل على المناطق السياحية التاليةشتموت: الفورية األولويات التخطيطية  .1
  . الغربي االقليم السياحيمن ) صحراء مأرب، ساحل الحديدة( مناطق −
  .الجنوبيالسياحي  االقليممن  )أبينساحل  دمت،ساحل تعز، مدينة ( مناطق −
   .الشمالي االقليم السياحيمن ) ساحل ميديصعدة، ، الجوف( مناطق −
  .من االقليم السياحي الشرقي) أرخبيل سقطري( منطقة −

ا فتلك المناطق  ياحية، مم بتعاني من قصور شديد في خدماتھا األساسية والس دخل  يتطل الت
اطق النمو السياحي  الفوري لرفع د من ا تع ياحية خاصةً وأنھ مستوي جودتھا ومعالجة الفجوة الس
   .المستقبلي

  ل على المناطق السياحية التاليةيشتم: ةالعاجل األولويات التخطيطية  .2
ع مناطق  − اليم المقترحة،المحميات الطبيعية في جمي ياحية من  األق ا الس أتي أھميتھ وت

  . حيث كونھا منطقة ھامة لنمط السياحة البيئية
  .من االقليم السياحي الغربي )رخبيل حنيشأكمران، (الجزر السياحية  −
  .من االقليم السياحي الشمالي) قبالة ساحل ميدي( السياحية الجزر −

  .من االقليم السياحي الجنوبي) في باب المندب) بريم(ميون (جزيرة  −

  ل على المناطق السياحية التاليةيشتم: ةالالحقاألولويات التخطيطية   .3
   .في جميع االقاليم السياحية المقترحةالحضرية  مدنال −
  . جميع األقاليم المقترحةالسياحية األخرى في  المواقع −
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  المقترحة باليمنوالمناطق األقاليم التنظيم المكاني للتنمية السياحية في تطبيق ضوابط   .ج
د أن منسجمة مع البيئة باليمن التنظيم المكاني للتنمية السياحية  تطبيق ولكي تكون عملية ال ب

ة حيث المستدامة البيئية لتنمية اشروط وضوابط ل ضعخت توجد مجموعة ضوابط اقتصادية وبيئي
ياحة  ة الس اني لتنمي ادة التنظيم المك اطقوثقافية واجتماعية يجب مراعاتھا في إجراءات إع  بالمن

 :وذلك على النحو األتي ،واألقاليم المقترحة

  الضوابط االقتصادية  .1
ور  ،تقاس آثار السياحة غالباً بالجانب المادي ي تتبل ة الت اً إال أن الطريق ار محلي ذه اآلث ا ھ بھ

ا ة الصناعة وھيكلھ ياحة في . )2008 ،الجخيب( تختلف بشكل كبير وفقاً لطبيع ة الس وتتسم تنمي
 :األقاليم المقترحة باليمن في اآلتي

َد من ظاھرة  − ا يح دة، مم المحافظة على الموسم الحالي وتمديده من خالل جذب أسواق جدي
 .الموسمية

  .السياحية اليمن مختلف مناطقالسياحية في نشر التنمية وتوزيع الوظائف  −

ييد،  − اء والتش ي قطاع البن تدعم الوظائف ف ي س ة الرئيسة الت ة التحتي جذب مشروعات البني
تثمار ة( باإلضافة إلى تشجيع أصحاب العمل المحليين وحفزھم لالس اد . )2000 ،عطي وإيج

 ً   .فرص إلنشاء شركات سياحية مملوكة محليا

وير − ا،  تط ة عليھ ة والمحافظ ات الحرفي ة المنتج دف تنمي ة بھ ناعات التقليدي رف والص الح
وتعظيم االستفادة االقتصادية منھا بوصفھا قطاعاً اقتصادياً فاعالً يسھم في دعم المؤسسات 
ة  الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل لشرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق تنمية إقليمي

  .متوازنة

  االجتماعية والثقافية بطالضوا  .2
ة  ر مرئي ون غي ا تك اً م ي غالب ة، الت ة والثقافي ار االجتماعي اس اآلث دين(يصعب قي در ال  ،ب

ة أي برن. )2005 ي بداي ار ف ين االعتب ذھا بع م أخ ن المھ ه م مان إال أن ياحة لض ة الس امج لتنمي
 :؛ ومن ذلك)2000 ،إبراھيم( ، وتجنب التوتر االجتماعي والثقافيالنجاح

  .أن يكون برنامج التوعية السياحي امتداداً للعمل القائم حالياً في مجلس الترويج السياحي −

  .نشر قواعد السلوك الخاصة بالسياحة في مراكز اإليواء واإلرشاد السياحي −

ة و إدخال التوعية السياحية في المناھج واألنشطة المدرسية − رامج النظاف المواقع باالھتمام بب
  .السياحية
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  الضوابط البيئية  .3
ل  ياحة، ويتمث يشكل التطور القائم في األقاليم المقترحة أحد المخاطر األساسية التي تھدد الس

حيث نما ھذا القطاع بشكل سريع، إضافة إلى السياحي ھذا التطور بشكل كبير في منشآت اإليواء 
ى الشواطئ ي عل ياحة خاصةً الت ل وزارة الس والجزر، وفي  تطوير المنتجعات المخططة من قب

ة ات الجبلي ياحية. المرتفع ة الس دد البيئ ألة تھ ة مس ن التنمي وع م ذا الن ل ھ اوية ( ويمث ان، وص خ
 :مما يفرض وضع مقاييس معينة مثل ).2010

  .تطبيق التخطيط البيئي، لتوضيح األثر البيئي المالزم ألعمال التنمية الضرورية −

ي  − ة ف ة والبيئي ة العمراني ايير التنمي ق مع ةتطبي ة التنموي ن العملي رة م ة مبك  ،الصليع( مرحل
2002.(  

 .)(Andrew., H, 2008 تطبيق ضوابط استخدامات األراضي بصورة أكثر فاعلية −

اء − ي انش ع ف ة والتوس ة أو الثقافي واء الطبيعي ة س اطق المحمي ايير ، المن ق مع ديد تطبي وتش
  . )(Robert G.B., 2009, P. 227 فيھاالبيئية الحماية 

  الخاتمة: ساً ماخ

  النتائج
ا  تبين يمن أنھ ياحة في ال ة الس من تحليل وتقييم اإلمكانات الجغرافية للتنمية السياحية وحرك

ي  ي سواء الت وطني أو اإلقليمي أو المحل ى المستوى ال ة عل الموارد الكامن ترتبط ارتباطاً كبيراً ب
اريخ  ا الت ة(تركھ ياحية األثري وارد الس ال واألو)الم زر والجب ار والج رتبط بالبح ي ت ة ، أو الت دي

ة(والصحاري  ياحة الطبيعي ة  ،)إمكانات الس رتبط بالحضارة والثقاف ي ت افي (أو الت الموروث الثق
ز )والمعالم الحديثة ى تمي د عل وارد تؤك وارد ، ومجمل تلك الم ياحية في الم ة الس ة للتنمي الجغرافي

يوبأنھا تشكل عرضاً سياحياً متنوعاليمن بخاصية التنوع واالنتشار  احي يتناسب ، تكفي إلنتاج س
ا  مع الطلب السياحي الدولي والداخلي، يدلل على ذلك توصيف منظمة السياحة العالمية لليمن بأنھ

 ً األمر الذي يلفت نظر  .تشكل مقصد سياحي مضياف وجذاب ومتفرد تضاريسياً وثقافياً وحضاريا
تج السياحي  ي تطور المن ة المستثمرين والممولين بإنشاء المشاريع الت دم خدم زة وبسعر لتق متمي

ي الطلب السياحي  د تلب م تع مناسب، خاصة وإن التسھيالت والخدمات السياحية المتوفرة حالياً  ل
ائحين بأعداد تتناسب مع الفعلي والمستقبلي، وذلك  دفق الس من خالل تنمية المنتجعات لضمان ت

ا ين دول اإلنت ة ب ج السياحي بصفة طموحات الدولة اليمنية في عصر تزايدت فيه المنافسة الدولي
  .  عامة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرق أسيا بصفة خاصة

ذه انواتضح  وارد ھ وطن الم ة  تت اطق إداري ي من ية ف ل وتضاريس يمنداخ ي  ال اقف  النط
رد واحلوالسوالوديان والھضاب والصحاري الجبلي  ياحياً بشكل منف  والجزر، ويتم استخدامھا س

وائي ة وعش واًء الكامن ياحية س اطق الس م المن ال معظ ه إھم تج عن ا ن ا ، مم م اھميتھ ا رغ أو منھ
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نوعياً ومكانياً في حجم ونوعية منشآت اإليواء لذا أصبح مھماً التوسع   .منھا رغم عزلتھا المتاحة
تيعا ك الس ا وذل ً السياحي وتنويع مناطق توطنھ نويا د س ا ب الطلب السياحي المتزاي ، خاصة إذا م

  :اآلتيَذ بعين االعتبار أُخِ 

ع العشوائي  تركز − ى التوزي ف، إضافة إل معظم المنشآت السياحية بالمدن وانعدامھا في الري
 .وغير المدروس لھا

 %.13األجانب الوافدين إلى اليمن سنوياً بمتوسط نموالعرب وتزايد حجم السياح  −

ياحة ، وقضاء اإلجازات  − ة الس رات تنامي الوعي المجتمعي بأھمي األسبوعية والسنوية وفت
 .األعياد والعطل والمناسبات االجتماعية مع العائلة في أماكن السياحة واالستجمام

يمن وخطط التنمية السياحية استراتيجيات وسياسات و وركزت تثمارية في ال مشاريعھا االس
اوإھمال البعد المكاني في ، على زيادة النمو االقتصادي) م2015 -1990(خالل الفترة   ،توزيعھ

ياحية، باإلضافة  ة الس ى البيئ وعدم النظر إلى ما يسببه ھذا النمو العشوائي من مضار مباشرة عل
ياحية  طإلى وجود تباين واختالف في التوجھات التخطيطية الستثمارات الخط ة الس الوطنية للتنمي

ة في اليمن، والتي أثرت على مجمل االعتبارات األخرى  اد المكاني ا باألبع ق منھ ا يتعل وخاصة م
ومع اختالف  .االجتماعية واالقتصادية ذات األثر المتوقع على بنية العالقات السياحية وتطورھاو

ياحية ،  ة الس يط للتنمي مات التخط ياحي وس ي الس اين اإلقليم زال التب الً ال ي ائم فع نمط الق ل ال يمث
رز والذي أفرز ج ان األب ائج  ك املة من النت ين  استمرار :منھ ا ب اوت التنموي م اواة والتف الالمس

يمنةالواحد المحافظةوحتى بين مناطق  حافظاتالم ة في ال ، ، وغياب السياسات التنموية المتكامل
اه و ة األخرى وباتج ياحية النوعي اطق الس ى حساب المن ة عل ھيمنة مراكز النمو السياحي التقليدي

ين  ا ب ة م دان شكل ساھم في توسيع فجوة التنمي ى فق ذا عل ر ھ الي أث ة وبالت االقتصاديات اإلقليمي
ً ا استخدام التراتبية والھرمية المفترض في توزيع ا داموإ ،لموارد السياحية المتاحة مكاني وجود  نع

أثر اقتصادي مبني وفق مبدأ االرتباطات السياحية اإلقليمية المبنية على كفاءة التوقيع واالستغالل 
ط استعماالت وسوء  ، وما يمكن أناالمثل دھور وخل ياحية المتاحة من ت وارد الس ه الم تصل إلي

ل( توزيع للخدمات والتسھيالت السياحية ه ، نق ياحية ) إيواء، إطعام، ترفي اطق الس ا ال في المن بم
تعماالت  رتبط باس ق واالحتياجات وال ي ياحيةيتف دنياألراضي الس ى ت ا أدى إل ة  ، مم تج قيم المن

ى المستوى ، ائح الخارجي والداخليالمقدم للس السياحي ه عل وبالتالي ضعف العائد االقتصادي من
رة  ي الفت دافھا ف ياحية ألھ ة الس ق التنمي ام تحقي اً أم كل عائق ا ش ي، مم ي والمحل وطني واإلقليم ال

   .الماضية

ي الرغم من وج باالضافة ال اب التسويق السياحي ب رويج وغي ى للت يمن د مجلس أعل في ال
م تتجاوز مخصصاته  ،السياحي بالتسويقيعنى  ون دوالر 3(فل ذي تجاوزت ). ملي في الوقت ال

ام  ي ع ياحي ف ويق الس ة التس ن األردن2010ميزاني ل م ي ك ون دوالر 8( م ف ا)ملي  ، وتركي
ون دوالر31( رص)ملي ون دوالر 24( ، قب وريا )ملي ون دوالر 4,5(، س ياحية () ملي رة الس النش

د  ).م2013 روق يا اقتص رويج الس ية لحي الت ة الماض ي المرحل يمن ف ي ل طة عل ض األنش بع



 741ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلحةلنجار، وإبراھيم اخالد 

 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات  بية من حيث المقومات والمغري زات نس يمن من مي ه ال ع ب الترويجية الخجولة برغم مّما تتمت
ي الشرق األوسط  ة ف ياحة االقليمي ة والس ياحة العالمي ياح إالّ أن نصيبھا من الس ي تجذب الس الت

ةوالدول العربية  خاصة ال يزال أدنى بكثير م ا الكامن ا وطاقاتھ دات . ن إمكاناتھ م تتجاوز عائ ول
 . م2013من إجمالي الناتج المحلي لعام %) 3(السياحة 

يط لوب التخط دعو أس اني وي ب ل المك ةلمعاالمناس االت  ج اين ح وازنالتب وي  والالت التنم
دخل تخطيطي  طاإلقليمي بين المناطق السياحية في خطالسياحي  ى ت ة إل ياحية الوطني ة الس التنمي

ة  لتطوير البنية ة المكاني الخدمية وإعادة نشر توزيع االستثمارات السياحية  لتحقيق قدر من العدال
اعي في مختلف  اطقوالتوازن االقتصادي واالجتم اليم والمن ياحية في المنظور القريب  االق الس

تثمار وترشيد السياحي للمجتمع كانيالم التنظيم اعادة يتطلب ، وھذاوالمتوسط ات اس ة عملي  البيئ
  .مالئمة بيئية تحتية بنية وتشكيل

كل و ةتش يم  الرؤي ة  للتقس ي والمقترح يمن اإلقليم ي ال ياحية ف ة الس اني للتنمي يم المك التنظ
المناسب لحل المعوقات التي عانت منھا التنمية السياحة في اليمن والوصول بھا إلى نقطة اإلطار 

ة  ط مشروعات التنمي ياحية، ورب ة الس ان السياحي وعدم اإلضرار بالبيئ ة المك ين تنمي االتزان ب
ق  ياحية وف اريع الس ع المش ادة توزي ة وإع ة والعمراني ادية واالجتماعي ة االقتص ياحية بالتنمي الس

ة ال اطات المالئم الل تخصيص بعض النش ن خ ياحي م ذب س اط ج اء نق ة، وإنش وارد المتاح م
ة ا اليم لخريط ة شكل ألق ياحية المقترح ة الس دف و) 4و  3(التخطيطي ياحياً بھ ا س رح تنميتھ المقت

تحقيق التنسيق في توطن المشاريع الكبرى ضمن قواعد تضمن التوزيع األمثل لألنشطة السياحية 
دمات وال دوالخ يم الواح اطق اإلقل اليم ومن ف األق ين مختل وارد ب ذ. م ةضوابط بال واالخ  المقترح

ة وضوابط استخدامات األراضي : لتنمية تلك األقاليم مثل ة والبيئي ة العمراني تطبيق معايير التنمي
  .والتراثيةبصورة أكثر فاعلية وزيادة وتوسيع المناطق المحمية الطبيعية 

  التوصيات
  تيتوصي الدراسة باال

وعي للتنظيم   .أ تطوير البناء الھيكلي لإلدارة السياحية بما يحقق فعالية عالية في التخصص الن
دف  ة بھ ة والمحلي ياحية اإلقليمي ة واإلدارة الس نھج الالمركزي ز م ياحة وتعزي ي للس اإلقليم

  : الوصول لمبدأ اإلدارة عن قرب ، من خالل

اء  − ل إنش ي ك ياحة ف ة للس ة إقليمي يمھيئ ي اقل ذ  تخطيط ة تنفي وم برعاي رح، تق مقت
ى  ياحة عل ا وزارة الس رامج تقرھ ط وب ة وأي خط ط التنفيذي تراتيجيات والخط اإلس

  .المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي

ام بتنسيق تنظيم  − ياحية واالھتم ة الس المشاركة المجتمعية بأعمال التنظيم المكاني للتنمي
  .ةلمبذولة من كافة الجھات المعنيالجھود ا
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نح − ة  م ة فعالي ي مراقب ة ف ات المحلي ة والمجتمع لطات اإلقليمي ة للس الحيات كافي ص
  .استخدام الموارد السياحية

الممارسات التقليدية الصديقة للبيئة في استخدام األراضي للنشاط السياحي؛ مع  تشجيع −
ي  وطني واإلقليم توى ال ى المس يط عل ي التخط تدامة ف ياحة المس ادئ الس إدراج مب

  .يوالمحل

  يةنية الوطحالبعد المكاني اإلقليمي في خطط التنمية السيا ادراج  .ب

  .إعداد الخلفية النظرية وأسس العمل بالتخطيط اإلقليمي السياحي −

  .في اليمن من البعد المكاني يةحالسياتحليل وتقييم واقع تنمية الموارد  −

  .البحثھذا في  المقترحة التخطيطية السياحيةوالمناطق إعتماد األقاليم  −

  ).وطني، إقليمي، محلي(بناء ھيكلية تخطيطية وتقسيمات سياحية متدرجة ومتوازنة  −

ة  − ة متوازن ة ھرمي اء ھيكلي اطق وابن ياحية للمن اليم الس ات ، ألق دد القطاع ة تح وقطاعي
  .الالزمة في كل إقليم

توى  − ى المس راھن عل ع ال ي الوض ياحية ف ي الس تعماالت األراض ة اس داد خارط إع
 .تبين توّضع األنشطة السياحية والخدميةاإلقليمي 

تثمار السياحي   .ج ة لالس وانين المنظم تطوير نظام المعلومات السياحية وتفعيل التشريعات والق
  :من خالل اآلتي

ارات  بناء − ة وشبكات ومھ ى وحدات وأنظم د عل ة تعتم قاعدة معلومات سياحية متكامل
ات ا ي المعلوم ة ف أنه الدق ن ش ا م ة لم ة متخصص دات مدرب اب العائ ياحية واحتس لس

  .السياحية وتأثيراتھا

ل استخدام − ة مث ات الحديث ي : التقني د ف ة واالستشعار عن بع ات الجغرافي م المعلوم نظ
ياحية  اطق الس اليم والمن ي األق وارد ف تثمار الم يط وإدارة اس رض وتخط ظ وع حف

  .المقترحة

ل − ة  تفعي لبية الناتج أثيرات الس بط الت ياحية لض ريعات الس ة التش ال التنمي ن انفص ع
ا  وير بم د والتط ة للتجدي ون قابل ي أن تك ي ينبغ وانين الت ر الق ة عب ن البيئ ياحية ع الس

ا ائح ، حرص واطن والس ة الم من راح دم "يض تثمرين وع ة المس دان ثق دم فق ى ع عل
  .تضارب القرارات التي تسبب خلخلة البنية السياحية

اطق والعمل على أن تكون   .د اليم المن ة األق ة إقليمي ياحياً ذا مكان ياحية المقترحة مقصداً س الس
زات  تراتيجية في تحسين المي ياحة كصناعة إس تدام، وأن تساھم الس ودولية تنمو بشكل مس
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يافة  ع حس الض ادية، ورف ة االقتص ين البيئ ي تحس وطني وف اد ال ة لالقتص ية العام التنافس
ياحية مع تطوير وتحسين والحفاظ على التراث الوطني، وتحقيق تنمية متوازنة لأل قاليم الس

  :صورة اليمن خارجياً، من خالل
تفادة من  أقطاب بناء − وع والتكامل السياحي باالس نمو سياحية إقليمية، على أساس التن

التركيز على تحقيق تكافؤ مع . الميزة التنافسية لكل إقليم من األقاليم السياحية المقترحة
ين مختلف االفرص االستثمارية في إنشاء المشا ياحياً ريع السياحة ب ة س اطق الجاذب لمن

  .باليمن
وض − ل النھ ة مث ياحة المتخصص ياحة: بالس امرات س ياحة المغ ؤتمرات، والس ، والم

ياحة الصحراء،  ة، وس ة العالجي ياحة الريفي ات،  والس ابقات والمھرجان ياحة المس وس
 .الخ.... 

والقيام بحمالت توعية تستھدف التعريف  ،السياحة الداخلية وتقديم بدائل محلية تشجيع −
ذي  ،بمناطق الجذب السياحي ومميزاتھا ونوعياتھا ومواسمھا وذلك لتعويض الركود ال

  .يصيب السياحة الخارجية
اء − ة  االرتق ية المتمثل ة األساس دمات البني ھيالت وخ ودة التس توى ج الطرق (بمس ب

  .بالمواقع السياحية الواعدة) والصرف الصحي، والصحة والتعليم والكھرباء والمياه
ل  − يط تأھي ات التخط ة لوضع سياس ة الالزم وادر الفني دريب الك ياحي وت ي الس اإلقليم

ياحية  زة الس اتية لألجھ درات المؤسس اء الق ك من خالل بن ذ وذل اني موضع التنفي المك
  .الحكومية المركزية واإلقليمية والمحلية

يق − ي التنس ة ب اريع الخدمي ة بالمش وزارات المعني ة ال ياحة وكاف ط وزارة الس ن خط
اه وغيرھ طرق، كھرباء،(والمرافق العامة ذات الصفة اإلقليمية  ق ) اشبكات مي وتطبي

  . سياسة النافذة الواحدة
  ية المقترحة وسھولة الوصول إليھاالربط بين األقاليم السياح  .ـھ

ياحية المقترحة من يتم اعداد تصورات لتسھيل االتصال  اطق الس اليم والمن المكاني بين األق
  :االتي جھة وبين األقاليم والمناطق السياحية داخل كل اقليم من جھة أخرى،  يشتمل

الي لإلق − ار الح ة احدود االنتش ات األخرى الناجم ان العالق ة و بي ياحية المقترح ليم الس
 .عنھا

 .في منطقة نفوذ اإلقليم السياحيالمناطق السياحية والمناطق ذات الطابع الخاص  −
ط  − اليم ورب ي األق رى ف اليم األخ دن واألق ع الم ياحية م ة الس اطق التخطيطي المن

  .الجمھورية

 . ربط اإلقليم السياحي مع الموانئ والمطارات والطرق اإلقليمية −
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 .ربط اإلقليم السياحي مع مناطق الترفيه الواقعة في داخل اإلقليم نفسه −
ي   .و راث البيئ ي الت اظ عل يمن للحف ة في ال ة والبدوي التعريف بعادات وتقاليد المجتمعات الريفي

ا خطة  تند عليھ ي تس دعائم األساسية الت ه أحد ال ةوتنشيطه لكون ياحية التنمي تدامة  الس المس
  : وذلك من خالل اآلتي

اليب االستغالل استخدام − ارو األسلوب العلمي في دراسات التقييم البيئي وبحث أس  اختي
   .وتحديد مميزاتھا ومشاكلھا السياحية التنميةمواقع 

تعتمد علي االتصال المباشر بالبيئة بيئة سياحية  توفيرو، مناطق ترفيھية مفتوحة إنشاء −
  .الطبيعية

  السياحي في اليمن من خالل اآلتيرفع كفاءة وفاعلية الترويج والتسويق   .ز
ادات ا − ادة االعتم ياحيزي رويج الس ويق والت ة للتس للمخصص تخدام ، ولع ائل  اس وس

ذا المجال ياإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة  راً في ھ ق لعب دوراً كبي عن طري
وات فضائية مشھورة  ياحية في قن ة س االت أو دعاي ى عروض و نشر مق ز عل التركي

 .األماكن األثريةفي والصورة  ءوضال
 .إلكترونية للجمھورية اليمنيةسياحية إعداد خريطة  −
ياحة  − ة الس واطنيننشر الوعي السياحي وثقاف ع الم ياحيةو لجمي ع مطبوعات س  [توزي

  .]، الصحافةكتيبات، ملصقات، أفالم إعالنيةخرائط، دليل سياحي، 
ة − ا الالتيني وق أمريك ة وس وق العربي ي الس ة ف ياحة اليمني دة للس واق جدي تح أس  .ف

 .المشاركة في المؤتمرات والمعارض السياحية الدوليةو
ةإيجاد طرق وأساليب جديدة للتعا − ياحية العالمي ، وتأسيس مراكز ون مع الشركات الس

رلين، وروماباريس، ولندن، ومدريد(ى مثل في بعض المدن الكبر وم ) ، وبكين، وب تق
 .للسياحة اليمنية الدعايةبأعمال 

الن − وير  اإلع م والتص ون الرس ي فن ة ف ة ودولي ابقات وطني ة مس ن إقام يم ع والتنظ
  . الفوتوغرافي في بيئات متنوعة

يم − ن  تنظ ة للھج باقات دولي افة س ة واستض باقات محلي ال(س ري ) الجم يد البح والص
  .والدراجات النارية والسيارات

املين  تشجيع − المنتجات اليدوية والصناعات الفخارية من خالل الدعم المالي والفني للع
  . بھا

 .مھرجانات تراثية وفلكلورية وعروض راقصه ومعارض للتراث الشعبي إقامة −
 



 745ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلحةلنجار، وإبراھيم اخالد 

 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Resourses & References (Arabic & English) 

− Abu Dawood, Abdul Razzaq. (2003). The Development of Tourism 
in Jeddah Province Study in Tourism Geography, A series of 
Geographic Studies (8), King Saud University, Riyadh. 

− Ibrahim, Mustafa Jamil. (2009). Spatial Development between 
Theory and Practice Mechanisms, Diyala magazine, No. 40, of 
Baghdad. 

− Abraham, the fulfillment Zaki. (2000). The Role of Tourism in Social 
Development "Evaluative Study in Applied Anthropology", 
Unpublished MA Thesis, Faculty of Arts, University of Alexandria. 

− Agha, Shaher Beauty. (1982). Yemen Geographic Tabieih- 
Achammala- part, a Library of Lights, Damascus. 

− Badr Al-Din, Muhammad Abduh. (2005). Some Undecided 
Properties on Entertainment Cities in Egypt from The Geographical 
Perspective "Dream Park City Case Study", Fathi Abu Ayana 
"Seminar Geographic Information Systems Alexandria. 

− Bzazaw, Abraham, and Ta'ani Ayman al. (2013). Using 
Environmental Tourism Planning (GIS). International Journal of 
Applications of Geographic Information System and Remote Sensing, 
Issue 1, Volume (4) Jan. King Faisal University. 

− Bzazaw, Ibrahim. (2010). Tourist Geography applications in The 
Arab world, i 1, Dar Al-Warraq Publishing, Amman, Jordan. 

− Bakir, Mohamed Fathi. (2006). Geography of Egypt tourism, 
knowledge Dar University, Alexandria. 

− Jukhaidib, Assistant bin Abdul Rahman. (2008). Tourism Interact 
with Constituents and Potential Qassim Region, Versions of The 
Unity of Research and Translation, Kuwaiti Geographic Society, The 
University of Kuwait. 

− Jaber, Mohammed Midhat. (2004). Tourism and Recreation 
Geography, The Anglo-Egyptian Library, Cairo. 



 ......"التنظيم المكاني للتنمية السياحية في التقسيم االقليمي و"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 746

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Juma, Mohammed. & Magda Moslehi, Mohammad Fathi. (2004), 
The Development of Tourism in Egypt from a Geographical 
Perspective and Schematic, i 1, Menoufia University Press, Cairo 0 

− Friday, Magda Mohamed. (1997). Tourist villages in The Sinai 
Peninsula, "a Study in The Geography of Tourism", Ph.D. thesis 
unpublished, Faculty of Arts, University of Menoufiya. 

− Hassanein, Solemn Hassan. (2009). Studies in Tourism Development, 
University House, Alexandria. 

− Alhvian, Awad Ibrahim. (2004). General Geography of The Republic 
of Yemen, The Charter for Printing and publishing, Sanaa. 

− Khan, dreams, Asawah Zaoui. (2010). Eco-tourism and its Impact on 
Development in Rural areas, The University Research Journal of 
Economic and Administrative Biskra, Issue June 7. 

− Good, forgiving. (2001). Geography, its Object and Its Curriculum 
and Its Objectives, Dar Al-Fikr, Damascus. 

− Good, forgiving. (2000). Development and Regional Planning, The 
Ministry of Culture, 1st Floor, Damascus. 

− National Tourism Development Plan. (2010). The Republic of 
Yemen, the Ministry of Tourism, the General Directorate of 
Promotion and Investment, the first phase (2010-2015 AD), Sana'a. 

− Diab, Muhammad Ali. (2012). Understanding the Region and 
knowledge of The Regions "of Human Geographical Perspective, 
Damascus University Journal, Volume 28, Issue 2, Damascus. 

− Diab, Ali Muhammad, (2010). Research Methodology and Methods 
in Human Geography, .Mencrat  Damascus University, Damascus, 

− Radwan, Taha Abdel Aleem. (1992). The New Tourist Resorts Coast 
of North-west Egypt and its Role in Regional Development, 
Empirical Study on El Alamein Marina Center, Geographical 
Research Bulletin, Girls College, Ain Shams University, No. 15, 
Cairo. 



 747ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلحةلنجار، وإبراھيم اخالد 

 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

− Rua Severity, Atif Akram. (2009). Eco-tourism, The Foundations 
and Pillars, Dar Al-Raya for publication and distribution. Jordan. 

− Solomon, starchy Mohammed. (2004). Maria "Archaeological Study 
and How to Exploit Tourism", PhD thesis is published, the Faculty of 
Tourism and Hotels, Alexandria University. 

− Steinkh, Albert, and Kolinat Klaus. (1991). The Geography of 
Tourism and Leisure, to Translate. Nasim Barham, Jordanian 
University Publications, Amman. 

− Alsalia, Abdullah Hamad. (2002). Spatial Variation for The Use of 
Spatial Land in Saudi Cities, Journal of Social Sciences, Vol. 30, 
Count 4. 

− Tarbush, Secretary, & Agha Shaher. (1998). The Regional Division 
of The Geographical and Natural Compounds, Damascus University 
Press, Damascus. 

− Students, Syed Ahmed Shehata. (2004). The Impact of Climate 
Change on Human Comfort in Medina, Saudi Geographic Magazine, 
Geo Egyptian Society, c 2, Year 36, No. 44, Cairo. 

− Izz al-Din, Farouk, and Ashur Mohammed Abdo (2005). The 
Geography of Tourism, the Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

− Atiya, Abdul Qadir. (2000). Contemporary Economic Issues, The 
Group of Arab Nile, Cairo. 

− Allam, Ahmed and Samir Ali, Mustafa and Diamonds (1995). 
Regional Planning, the Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

− Issawi, Ibrahim. (2003). Development in a Changing Study of the 
Concept of Development and Indicators, i 3 world, Sunrise House, 
Cairo. 

− Ghurairy, Abdul Abbas is Pumped. (2000). Yemen Geography, 
Central Library for Printing and Imaging, Taiz. 



 ......"التنظيم المكاني للتنمية السياحية في التقسيم االقليمي و"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 748

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Ghoneim, Osman, Saad and Benita. (2003). Tourism Planning for 
The Sake of a Comprehensive and Integrated Planning where I am, i 
1, Dar Al Safa for publication and Distribution, Jordan. 

− To Aschorin, Hector Ceballos, & Yahya al-Shami Najat. (1999). 
Summary of the National Strategy and Plan of Procedure for the 
Development of Eco-tourism in Yemen, the General Authority for 
Tourism Development, the General Directorate for eco-tourism, 
Sanaa. 

− Mtah, Muhammad Ali. (2003). Atlas of Hot Springs in Yemen and its 
Importance in the Energy, Tourism and physical Therapy Areas, the 
Republic of Yemen, the Ministry of Oil and Minerals, the Geological 
Survey and Mineral Resources, geothermal energy project in Yemen, 
Sanaa. 

− Mohi, Mohamed Saad. (2008). Recent Trends in Tourism, Modern 
University Office, Alexandria. 

− Mandur, Esam Omar. (2011). Economic and Social Development and 
Structural Change in the Arab Countries, Dar University Education, 
Alexandria. 

− Muzaffar, Mohsen Abdul-Sahib. (2005). Philosophy place, Serenity 
House, Amman. 

− Muzaffar, Mohsen Abdul-Sahib. (2001). Regional Planning, Dar 
Candles Culture, Libya. 

− Alumblyki, Mohamed Mansour, Khalidi Abdul Wali Ahmad, & 
Mount Abdul Habib Mahyoob. (2014). Natural Reserves in Yemen 
Case Valley Protected Curse Using Geographic Information 
Systems, International Journal of Environment Study of Global 
Climate Change ISSN 2310-6743,, Volume 12 , Issue 2. 

− The Leading Tourism Projects. (2010). The Republic of Yemen, the 
General Authority for Tourism Development, the General 
Administration of promotion and Investment Information, plans and 
Designs, Sanaa. 



 749ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلحةلنجار، وإبراھيم اخالد 

 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

− Archaeological Survey Results. (2000). The Republic of Yemen, the 
Ministry of Tourism and Environment, the General Authority for 
Tourism, for the period (1996-1999 AD), Yemen Modern Printing 
Press, Sanaa. 

− Najjar, Khalid Abdul Jalil Mohammed. (2012 A). Geographical and 
Natural Potential for Tourism Development in Yemen, A Study in The 
Geography of Tourism, Thamar University for Study and Research 
magazine, Issue 14, January, Dhamar. 

− Najjar, Khalid Abdul Jalil Mohammed. (2011). The Appropriate 
Regions of the Human Person and Tourism in Yemen Climatic 
Comfort, Yearbook of the Faculty of Arts at the University of Taiz, 
Issue 1, May, Taiz. 

− Tourism Statistical Bulletin. (2014). The Republic of Yemen, the 
Ministry of Tourism, Statistics and Information Management, Sanaa. 

− Tourism Statistical Bulletin. (2013). The Republic of Yemen, the 
Ministry of Tourism, the Department of Statistics and Information, 
Sanaa. 

− Hormuz, Noureddine. (2006). Tourism Planning and Development, 
Tourism, Tishreen University Journal for Studies and Scientific 
Research, a Series of Economic and Legal Sciences, No. 3, Vol. (28). 

− Uttar, Babe Wafaa. (2008). Features of Planning to Achieve 
Sustainable Development Prospects, Development Initiatives and 
Creativity in the Arab city Amman, Petra, Aqaba January 14-17, 
Jordan 

− Andrew Holden. (2008). Environment and Tourism, Routledge, 
London. 

− Baidal, J.A.L. (2004). Tourism Planning in Spain–Evolution and 
Perspectives, Annals of Tourism Research, Vol. (31), No. (2). pp. 
313-333. 



 ......"التنظيم المكاني للتنمية السياحية في التقسيم االقليمي و"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 750

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017، )5(31المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Barrie Pittock (2009). Climate Change "Science, Impacts and 
Solutions", Earth scan LTD., London. 

− Beirman, D., (2003). Restoring Tourism Destinations in Crisis, A 
strategic Marketing Approach, Allen and Unwin, Australia. 

− Boniface, B.G., & Cooper, C., (1994). The Geography of Travel and 
Tourism, Second Edition, Butterworth- Heinemann, Oxford. 

− Charles. R. Goeldner., (2006). Tourism "Principles, Practices, 
Philosophies, John Wiley & Sons, INC., New Jersey. 

− Hall, M. (2000). Tourism planning, Policies, Processes and 
Relations. (1st ed). Parson Educational limited.  

− Jacqueline M., David J, Richards. (2005). Global Environmental 
Change, Centre for Marine and Climate Research, University of 
Hamburg, Bundesstr, Germany, Volume 15. 

− Robert G.B., (2009). Ecosystem Geography from Ecoregions to Sites, 
Springer, London. 

− Robinson, H., (1976). A Geography of Tourism, London. 

− Sharygin, M.D, (2003). The Fundamental Problems of Economic and 
social, Geography, Perm University, Perm. 

− World Tourism Organization "WTO". (2013). Compendium of 
Tourism Static. 


