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٢  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 خلـيل نـاشر. د/   فریق التخطيط العمراني  ) / دراسات الجزر (
 

 جزیرة الدویمة

 

درها                     دي بمسافة ق د عن شاطئ مي ة وتبع ر فقط     ٣٠٠من افضل الجزر المؤهلة حاليا للتنمي مت

ر وبعرض متوسط         ٧ویبلغ طول الجزیرة     ومتر ١ آيلو مت ا        . آيل ة ارتفاع ان الرملي درج الكثب وتت

ى           ز بمجموعة من المقومات باإلضافة              ٥في اتجاه الغرب حتى تصل في أقصاها إل ار وتتمي  أمت

ة ووجود خلجان              ة والبيئي شكيالته الطبيعي دي وت ى خور مي ا عل ز بإطاللته لقربها عن البر تتمي

وفير         ان وت ذه الخلج ي ه ة ف ة البحری ى النزه ساعد عل ه ت اه في دوء المي ة وه روض مختلف بع

ا                 أن قربه المراسي للقوارب وهي مراسي طبيعية شكلت طبيعيا  ولو استغلت للسياحة الداخلية ف

ا مجموعة من                    ا بينه ادل فيم من مدینة ميدي واعتبار المدینة الظهير الخلفي لهذه الجزیرة وتتب

 ردود األفعال اجتماعيا واقتصادیا األفعال و

 

ود  - سكان اال من وج ا من ال ة تمام ل وخالي ة ب ر مأهول ي الوقت الحاضر غي رة ف ر الجزی  تعتب

شمالي              د الطرف ال رة عن سياح           . الحامية العسكریة  أقصى الجزی ا ال دم إليه را وال یق زال بك والت

ذ       شطة ج ود أي أن دم وج ا لع ة ال یزورونه كان المدین ى س دا حت ة  أب ا الكامن ب إال إن إمكانياته

 : تؤهلها من النمو مستقبال لمجموعة من األسباب آالتالي

 

 :المقومات الطبيعية والجغرافية: اوال

 

ة المتواجدة               -1 ى االستفادة من الخدمات والقوى العامل قربها من المدینة ميدي یؤهلها إل

 .في المدینة وخلق فرص عمل جدیدة ومساعدة

ور الطبي -2 ا الخ ا    یتخلله ي بأنواعه و مناسب للمراس ة وه ه المختلف ه وأطوال ي بأعماق ع

د التخطيط             ار عن ه تؤخذ في االعتب ستخدم آأطالل وللسباقات المائية ومنظر طبيعي خالب ی

 .العمراني

 .قربها من موقع الرصيف والميناء الجدید لميدي ربما یؤهلها للسياحة الخارجية  -3

 ي یسهل الوصول إليها ومراقبة البحر منها وجود فنار الرشاد السفن في الجزء الجنوب -4

 .وجود شاطئ رملي نظيف من الجهة الغربية للجزیرة إحدى  مقومات السياحة -5
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روف         -6 جار المنج ور واش ى الخ ل عل شرقية تط ة ال ن الجه ي م ر رمل احل غي ود س وج

 .مناسب جدا القامة المنشات السياحية 

 .البصریة لهاقربها من الحدود والجزر السعودیة وتقع في الحدود  -7

 

ى               : العيوب   التكلفة العالية في حال إنشاء المباني لوجود طبقة عالية من الكثبان الرملية تصل إل

 .إال إن ذلك ال یمنع من توظيفها ألغراض أخرى) في وسط الجزیرة (متر ٤اآثر من 

 

 :. المقومات البيئية -ثانيا 

 .الشمالية من الجزیرةوجود مجموعة من الشعب المرجانية في الجهة الغربية و �

 انتشار أشجار المنجروف في الخور وعلى طول الواجهة آمنظر جذب سياحي  �

 

 :.العيوب 

اه   � صغيرة لمناسيب المي ضحلة واالرتفاعات ال اه ال سبب المي ي الخور ب ة ف اه ملوث المي

التي تصل إلى   )  الصغيرة والمتوسطة   ( باإلضافة إلى التلوث الناتج عن القوارب الموجودة        

 .قارب متحرك فى الخور١٥٠اآثر من 

شوائي   � ع ع وع تجم صيادین ( وق ة ال ر   ) قری شوه المنظ رة ی ور والجزی دخل الخ ى م ف

 .البيئي والجمالي 

 

 :العناصر المستهدفة من التنمية 

 

 .سكان ااالقليم المحيط واالجانب المقيمين لغرض السياحة الداخلية -

 

ة أی        - سياحة الداخلي ا لل ة خاصة      باإلضافة إلى تنميته سياحة الخارجي ا لل ضا یمكن تنميته

ة   ة المتاخم دود الجغرافي ي الح م وضعها الطبيعي ف سعودیة بحك ادمين من ال ربين الق للمغت

ربين یتوجهون                       ر المغت ومين خاصة وان اآث وم أو ی دة ی بالقرب من حرض وهى سياحة لم

ادات                    م نفس الع ون له ون یمني شكل مستمر وآون المغترب ودة وب د   إلى حرض والع  والتقالي

 . ممكن أن یشملهم البحث لغرض تحقيق هذا التوجه
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 :.سيناریو التنمية 

 

دى     ( اعتبار جزیرة الدویمة عاصمة القطاع األول من الجزر           *  ا      ) قطاع مي ة فيه داء التنمي وتب

 .آمثال رائد وتجریبى 

 

وفير فرص عمل مت             *  ستهدف ت ى ت ة األول نوعة بجانب   یمكن البدء في تنميتها حاال في المرحل

 .مهنة الصيد وفرص عمل اضافية لسكان ميدى وحرض والمناطق المجاورة 

 

ه وعمل الدراسات       *  یمكن تنمية الجزیرة بشكل متواز مع تأهيل الخور سياحيا من خالل تعميق

 .التفصيلية لتطویره 

 

ن مصادر  الحفاظ البيئي على الساحل الرملي الخلفي وبما یتمتع به من حجب للرؤیة وبعيدا ع             * 

 . التلوث وتخصيص مواقع  للسياحات العائلية واألفراد متمشيا مع العادات والتقاليد 

 

 .تطویر الخور والخلجان لغرض السباقات المائية وریاضة الشراع * 

 

 .الحفاظ على أشجار المنجروف وتشجيع انتشارها لغرض بيئي وجمالي*

 

دخل الرئيسي         نقل موقع المرسى الحالي للصيادین إلى مراسي        *  أخرى طبيعية وبمعزل عن الم

 .للجزیرة والخور منعا  للتلوث 

 

ا           *  ادة تأهيله دخل واع د الم صيادین عن ة ال ویر قری الل تط ن خ سي م دخل الرئي سين الم تح

 . واستغاللها لألغراض السياحية

 

شرقي المواجه للخور یتناسب                *  ساحل ال  السماح ببناء بعض المنتجعات السياحية على طول ال

 .مع الوضع البيئي 
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دي         *  ى مي اه ف صادر المي ن م تفادة م يمكن االس دي ف ن مي ضة ع رة منخف ة جزی ون الدویم آ

شبكة            ن ال تفادة م افة االس ة باإلض ات العلوی شاء الخزان ق إن ن طری رة ع ى الجزی خها ال وض

صادیة                  تم دراسة الجدوى االقت ى ان ی  الكهربائية في ميدي ورفع آفاءتها وربطها بالجزیرة وعل

 .لذلك 

 

ال فهي                        * ا رم ة ومستویة و وال توجد فيه ة قوی ا طيني رة تربته حيث أن األرض الشرقية للجزی

شائيا   ة إن ر مكلف اني وغي الحة للمب ان     . ص ط ذات الكثب ى الوس رة ف اطق الجزی ة من ى بقي ا ف ام

 .الرملية  یمكن استخدامها  ألغراض أخرى 

 

 تنشا فيها حامية عسكریة فى أقصى الطرف         بحكم البعد االستراتيجي للجزیرة آونها حدودیة     * 

 .الشمالي ومعزولة تماما عن عناصر ومقومات التنمية فى الجزیرة 

 

ي     *  ة ف اطق المحيط سكان المن ة ل سياحية الداخلي ة ال ى للتنمي ة األول رة تخصص الدرج الجزی

شا          سعودیة وإن ي ال ين ف ربين اليمني ن المغت ادمين م ياحي للق رض س ذا لغ اع األول وآ ء القط

 .الخدمات الترفيهية والسياحية المالئمة التي تتناسب للعادات والتقاليد للجانبين 

 

في الجهة ) مرسى صيد(تشجيع إنشاء مجمعات للصيادین فى الجزیرة وعمل مرسى آخر لهم           * 

 .الخلفية أما المرسى الحالي فيتم إعادة تأهيله لغرض القوارب السياحية والنقل السياحي 

 

ام ب*  ق      االهتم ن طری ه ع ؤدي الي ق الم دخل ورصف الطری د الم الل تأآي ن خ ور م دخل الخ م

 مساهمة المستثمرین مقابل منحهم األرض بأسعار رمزیة 

 

د    *  ك أح ار ذل رهم واعتب امتهم وأس رح إق سكان المقت ة بال دمات المتعلق شاء الخ ى إن ل عل العم

 دي أهداف التنمية بجانب الهدف السياحي وخلق توازن اجتماعي واقتصا

 

ة للمستثمرین              *  تشجيع االستثمار بإعطاء األولویة لتوزیع األرض البكر ذات الواجهات البحری

 األوائل وعمل اللوائح المنظمة لذلك 
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ة الخور                        * رة جزء ال یتجزأ عن تنمي ة الجزی ار تنمي ردة واعتب ة متف ة آحال ة الدویم دراسة حال

 .لعالقة والشواطئ المطلة علية بالتنسيق مع الوزارات ذات ا

 

ا   * ا وتنميته ي تطویره ل أساسي ف رح سيكون عام و مقت ا ه اه آم وفير مصدر للمي ة ت ي حال ف

 .باإلضافة إلى العوامل األخرى

 

 جزیرة جبل عزیز

 

 منطقة الدراسة 

 

يج                    ز والخل ل عزی رة جب سيتم فى هذه الدراسة الترآيز على التحليل وتقييم الموقع الخاص بجزی

او رة والمج ل للجزی ة   المقاب ن تجزئ ث الیمك ران حي ة عم ران وقری ة عم ادة منطق سكر قي ر لمع

 الدراسة 

 

 الموقع بالنسبة لمدینة عدن

 

تقع الجزیرة مقابل خليج منطقة عمران فى الطرف الغربى لمحافظة عدن خارج نطاق التجمعات             

صغرى    دن ال رة عن ع ل للجزی ى البرالمقاب ة ف ر نقط د اخ دن تبع ة ع سية لمدین الحضریة الرئي

ة               ٢٠سافة  بم سية لمدین شبكة الطرق الرئي آيلومتر والتى ترتبط بها عبر طریق رئيسي متصل ب

 عدن

 

 خصائص جزیرة جبل عزیز 

 

ة راس                    ى منطق ادمين ال زوار الق تمثل جزیرة جبل عزیز المعلم البارز وحرآة الجذب الرئيسى لل

ين ا         سياح المحلي دن او ال ة ع كان مدین ن س ائالت م ي الع شكل اساس ران وب ن  عم ادمين م لق

ع                        ة المواق ه غالبي ر إلي وفرة من خصوصية وهدوء تفتق ا ت ك لم المحافظات اليمنية االخرى وذل

 القریبة من مناطق التجمعات الحضریة لمدن عدن 
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ول                  شوائب ومي باإلضافة الى تميزها بمنطقة شاطئيه واسعة ذات تربة رملية ناعمة خالية من ال

ين        ٢٠٠-١٠٠منخفض تمتد لمسافة تتراوح بين       راوح ب م حيث   ٣-٢م فى عرض البحر بعمق یت

بة    ات مناس رت بيئ ة ، وف ة هادئ ارات بحری ة وصافية وتي اه بحری ة ذات مي ة بحری وفر منطق تت

ى      للشعاب المرجانية المتنوعة ومرآزا رئيسيا لتجمع األسماك واالحياء البحریة والسالحف والت

 یمكن مشاهدتها من على سطح الماء 

 

ذه المنطقة مرآزا مالئما لممارسة هوایات الغوص السطحي والتصویر تحت          آل ذلك یجعل من ه    

 .الماء والسباحة إضافة الى النشاط الرئيسى المتمثل بالصيد 

 

 عوامل الجذب 

 

زوار من سكان                           ين وال سياح المحلي رة من ال ائالت بإعداد آبي ا سابقا رحالت للع آانت تقام فيه

ارة الجز ون بزی ذین یقوم ة عدن وال ومين مدین ل او ی وم سياحي آام دة ی ا لم يم فيه رة والتخي ی

شكل اساسي               اح ب ا الری ى تتوقف فيه سياحى فى االشهر الت رات الموسم ال ایو (وذلك فى فت  -م

 . وفى ایام العطل واألعياد واالجازة االسبوعبة) سبتمبر 

 

ا       صيانة واع ال ال ة العم ع نتيج ؤدي للموق رئيس الم ق ال اع الطری سن أوض ن تح الرغم م دة ب

سابق اال ان                   السفلتة لها اضافة الى توفر رسائل المواصالت بصورة افضل مما آانت علية فى ال

زوار من سكان                    شكل اساسي لل دا وب الزیارات فى الموقع فى الوقت الحالي اصبحت محدودة ج

ة                  ة لغالبي ات المادی مدینة عدن وذلك بسبب ارتفاع تكلفة هذة الزیارات التى التتناسب مع االمكان

 .الزوار الذین آانوا یاتون الى الموقع فى السابق 

 

من المتوقع ان تزداد هذة الزیارات مستقبال فى حالة تنمية الموقع لغرض السياحة وفقا 

للمقترح المقدم من قبل لجنة من االستشاریين والخبراء االجانب التابعين لشرآتى تيم وایتك   

موقع وتنميتة سياحيا لخدمة السياحة المحلية االوربيتين والذي یتضمن المقترح بتطویر ال

والسياحة الدولية من خالل انشاء مشروع فندق سياحى ومطعم یقدم الخدمات للزوار اليوميين 

 .واقامة رحالت بحریة من والى جزیرة جبل عزیز
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 نوعية المستخدميين للموقع حاليا 

 

سياح الم                 ل الب دا من قب شكل محدود ج ا وب ادمين من المحافظات        یستخدم الموقع حالي ين الق حلي

ة راس       ادة منطق سكر قي رة ضمن مع وع الجزی را لوق دن نظ ة ع كان مدین رى وس ة االخ اليمني

سياح                       دا من ال ة العداد محدودة ج رات متقطع ابرة فى فت عمران اضافة الى زیارات سریعة وع

ة ال               رحالت بحری ل     االجانب والذین یأتون لزیارة منطقة عمران بشكل عام والقيام ب رة جب ى جزی

 عزیز 

 :االیجابيات 

ين    - راوح ب سافة تت ة بم د عن ى تبع ساحل والت ن ال رة م رب الجزی ا ٤٣٠٠-٣٥٠٠ق  آم

ساحل بمسافة           م ٨٠٠تتوفر  جزیرة اخرى قربا للساحل وهى جزیرة ابو شملة وتبعد عن ال

ة      صالحة لممارس ة وال ة المفتوح صحراویة ذات الطبيع ة ال ساحل ذو الخلفي ن ال ا ع وقربه

 دید من االنشطة السياحية والریاضية الع

-  

 عدم وجود مشكلة لملكيات االراضي آما هو الحال فى المواقع الساحلية  -

  امكانيات السيطرة على التنمية فيها  -

 

 :السلبيات 

  عدم توفرغطا نباتى فى الموقع وقربها من منطة المعسكرات  -

 

رة وال             - ة حول الجزی ل من      وجود اسماك القرش فى المنطقة البحری ى التقلي ذي یعمل عل

ة          اب المائي سباحة وااللع ة ال ي ممارس شكل اساس زوار وی اة ال دد حي ع ویه ة الموق جاذبي

 المختلفة 

 

 خلو الموقع من المنشات السياحية وخدماتها المرافقة  -

 

امج                      - دخل فى اطار برن م ی ا ل حتى االن مایزال الموقع غير مستخدم بصورة صحيحة آم

 التنمية السياحية 
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 زیرة آمرانج

 

 :موقع جزیرة آمران

 

صليف ویتكون من مجموعة من                      ة ال وتقع فى نطاق ارخبيل جزیرة آمران الذي یقع امام منطق

رة رشة                  ل وجزی الجزر اهمها جزیرة آمران وجزر اخرى مثل جزیرة عثمان رامز وجزیرة الجب

 وجزیرتي  عقبان الصغرى وجزیرة عقبان الكبرى 

 

 :استعماالت ارض الجزیرة 

 

تتكون الجزیرة من هضبة مرجانية تتوسطها بعض المنخفضات الصالحة للزراعة وتترآز فى 

الغالب فى النصف الجنوبى حيث تنمو اشجار النخيل والدوم ومراعي الماشية بعد فترة هطول 

االمطار وتعتبر التربة فى تلك المنخفضات صالحة لزراعة الذرة والخضار اما النصف الشمالي 

طحة تكثر على اطرافه الشواطئ الرملية ویمتاز ذلك الجزء بوجود غابة اشجار فهو ارض مس

آيلومتر ترعى فيها االبل خالل فترة الجفاف وتعتبر ٣٠-٢٥الجندل  التى تغطي مساحة تبلغ 

 . مالذ للغزالن ومستعمرة للعدید من انواع الطيور المستوطنة والمهاجرة

 

 

 : مقومات الجزیرة 

 

ا من الجزر وهى             وجود العنصر البش   ر من غيره ري فى الجزیرة سوق یساعد على تنميتها اآث

 :احد مقومات التنمية االساسية باالضافة الى المقومات االخرى آالتالي

 

 ترآز الثروة السمكية الهائلة من انواع الشروخ والجمبرى فى مياهها االقليمية  -1

ى           -2 ردة باالضافة ال ا بمجموعة من    موقع سياحي هام تمثل خصائص طبيعية منف  احاطته

 الجزر المؤهلة لمزاولة ریاضة الغوص وانتشار الشعب المرجانية فيها 

ة وتطویر                   -3 ذا تنمي سياحة وآ شجيع ال المطار القائم فى حالة ترميمه سوف یساعد على ت

 الجزیرة آما آانت عليه فى النصف االول من القرن الماضي 
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عيسى فى منطقة راس البياض حوالى  امكانية ربطها باليابسة حيث تبعد فقط عن راس         -4

 آيلو متر وتعتبر من اهم عناصر التنمية فى حالة انشاء هذا المعبر البرى ٢

ارات                 -5 سفن والعب ى استقبال ال ساعد عل ا سوف ی وجود المراسي القائمة فى حال تاهيله

 .لغرض النقل 

 

 

 :التقسيم االدارى لمدیریة آمران 

 

ا ستة                المدیریة عبارة عن وحدة اداریة واح      ران فقط وتضم فى اطاره دة آونها تمثل جزیرة آم

ران           ة آم ا مدین ة     ( تجمعات سكنية بما فيه ز المدیری وفر عوامل االستقرار          ) مرآ دم ت ونظرا لع

رة                 ر الجزی ة عسكریة فقط وتعتب ستخدم آمنطق سكان وآانت فى الماضى ت فان الجزیرة قليلة ال

ع محافظ   ي وتتب س محل دیرها مجل ة ی ة مدیری ل   بمثاب امور وممث ل الم ن قب دار م دة وت ة الحدی

ة  ز المدیری ون من مرآ دة وتتك رة بمجلس محافظة الحدی ران ( الجزی ة آم رم ) مدین ة مك وقری

 غرب الجزیرة وقریة اليمن جنوب الجزیرة 

 

 :المساحة والسكان 

 

ا     ٦١تبلغ مساحة الجزیرة       غ طوله ومتر وعرضها المتوسط    ١٢ آيلو متر مربع ویبل و  ٥آيل آيل

غ عددهم               م سكان فيبل سمة حوالي       ٥٠٠٠تر وتبعد عن الصليف بحوالى ميلين فقط اما ال  الف ن

ة             ٢٠٠٠ ات سكانية هى مدین ة تجمع ران فى ثالث رة آم منهم غير مستقرین ویتوزع سكان جزی

ى                         رم والت ة مك ا قری ر تجمع سكانى یليه داخلها اآب ة وتضم ب آمران باعتبارها عاصمة المدیری

ع انى تجم ا ث ضم فيه والى ت ا بح د عنه ران وتبع ة آم رب من مدین ى الغ ع ف و ٨ سكانى وتق  آيل

ة حوالى             سكن القری دد      ٩٠مترات ویبلغ عدد االسر التى ت يمن         ٤٥٠ اسرة بع ة ال م قری سمة ث  ن

ة  د عن عاصمة المدیری سى وتبع اء راس عي ة مين رة قبال شرقى للجزی وب ال ع فى الجن ى تق الت

 آيلو مترات ٩بنحو 
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 :انية فى الجزیرة االنشطة السك

 

I-  النشاط االقتصادي: 

 

دور رئيسى فى                      راة ب سم الم ون فى صيد االسماك وتت رة یعمل الغالبية العظمى من سكان الجزی

ة                    ى الفخاری ودك واالوان وفي وال ال والك ل الحب رة مث الصناعات التقليدیة التى تشتهر فيها الجزی

روائح و          سائية وصناعة ال اء            وخياطة الفساتين والدروع الن بعض من ابن ا التحق ال المكاحل آم

 الجزیرة فى العمل الحكومى فى قطاعات الصحة والتعليم والجيش واالدارة المحلية 

 

II-  االنشطة االجتماعية: 

III-  

ة الریاضية   ات واالندی ة من خالل الجمعي ة والثقافي شطتهم االجتماعي رة ان اء الجزی ارس ابن یم

ة ال    ة الدرج ن اندی ران م باب آم ادي ش ر ن ى    ویعتب د ف ة ویوج ادى مجل ن الن صور ع ة وت ثاني

 .الجزیرة مبنى خاص بالشباب یمارسون فيه آثير من انشطتهم 

 

 :اهمية جزیرة آمران االستراتيجية

 

والى    * صليف بح ن ال د ع اء       ٦تبع ى لمين زام امن يمن آح تراتيجية لل ا االس ر واهميته و مت آيل

خول وخروج السفن االستراتيجية    الصليف ونقطة شحن النفط القادم من حقول صافر وآذا من د          

تخدمها   د اس ا وق ارة غرب ة الم ة الدولي ى خطوط المالح شرف عل ا ت ا آونه اتى اهميته ضا ت وای

 البریطانيون لهذا الغرض 

 

رة رشة                   * ان رامز وجزی یقع حول جزیرة آمران مجموعة من الجزر المهمة مثل جزیرتي عثم

دا من         والتى تتمتع بأهمية خاصة النها التبعد عن راس ع         يسى اال بخمسة آيلو مترات وقریبة ج

ى    ع ف ب وتق رة الجری رى وجزی ان الكب صغرى وعقب ان ال رة عقب ط صافر وجزی ة شحن نف نقط

 .الجهة الغربية للجزیرة بالقرب من شاطي قریة مكرم وهى مناسبة جدا للسياحة والغوص 
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 :الطرق ووسائل النقل 

 

ة           رة             تظهر فى الجزیرة مجموعة من الطرق الترابي ز الجزی ربط مرآ ة وهى ت ضيقة والملتوی  ال

ذت بطرق               ٤بالمطار والقریة السياحية وبطول حوالى       ا ونف ذ الي م تنف ذه الطرق ل آيلومترات وه

ا وسائل                 بدائية وعشوائية آما توجد فى الجزیرة ثالثة جسور صغيرة وضيقة وحالتهما سيئة ام

ل        النقل داخل الجزیرة فهي الدراجات الناریة وتوجد ثالث        ى وسيلة النق  سيارات فقط باالضافة ال

 )الحمير(البدائية 

واطنين                    اليف یحرم الم اع التك صغيرة وارتف وارب ال اما النقل من والى الجزیرة فتتم بواسطة الق

 .من االستقرار فى الجزیرة باالضافة الى االمواج الهائجة فى موسم الریاح 

 

 :الصعاب فى مجال النقل 

 

 ة لنقل الهالى والمواد الغذائية والمياة الى الجزیرة عدم وجود عبارات ثابت -1

 اندثار المطار القدیم وعدم اعادة تاهيلة  -2

 اندثار الجسور الصغيرة القائمة  -3

 .الحالة السيئة للمراسى الحالية  -4

 

 

 : االهداف الرئيسيه  •

اعداد الدراسات االوليه عن المخطط العام واالستخدام االمثل الرضي  -

 في المسح الجزر المتسهدفه 

 اجراء تقييم سریع للبيئيه الساحليه والبحریه  -

وضع مقترحات القامة المشاریع التنمویة واستغالل الموارد البيئيه  -

والطبيعيه وبحسب طبيعة وبيئة آل جزیره وما تمتلكه من مميزات نادره 

 . الخ .... سواء سياحيه او اقتصادیه 

تدامه ال بد من تنميه السواحل اليمنية وحتى نتمكن من استغالل هذه الجزر وصوره مس

وعمل مشاریع البنيه التحتيه والخدمه لها حتى نتمكن من ربط هذه الجزر بالساحل 

وبالتالي النهوض بالمدینة المطله على الساحل وتشجيع االهالي على البقاء فيها 

 وبئر وایجاد فرص عمل للشباب من خالل النزول الميداني لمدیریات ميدي ، واللحيه ،
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علي ونستنتج ان هذه الشواطئ تفتقر ألبسط المقومات االساسيه ، ناهيك عن مقومات 

السياحه واالستثمار وهذه الجزر صالحه بدرجه اولى للسياحه البيئيه واليت ال تضر 

 . بالبيئيه المحيطه بها 

  : انواع من الجزر بحسب طبيعتها البيئيه والموقع والمميزات ٣ویمكن تقسيمها الى 

 جزر ميدي  ) أ

 جزیرة الدویمه  -١

 جزیرة طواق  -٢

 جزیرة العاشق الصغير  -٣

 جزیرة المنحسات الثالث  -٤

 جزیرة ظهر بكالن  -٥

 جزیرة بكالن  -٦

 جزیرة الفشت  -٧

 جزیرة غراب  -٨

 :  انواع من الجزر بحسب طبيعتها البيئيه والموقع والمميزات ٣ویمكن تقسيمها الى 

وبحسب  " جزیرة بكالن والفشت: " جزر ماهوله بالسكان  )١

االهتمام بها لرفع مستوى المعيشه وتشغيل االیادي وتشجيع 

السكان على البقاء فيها وتنميتها وحمایتها وذلك من خالل 

توفير مياه الشرب والكهرباء وتوفير الخدمات الحياء الجزیره 

 . وربطها بالمدیریه وبقية الجزر 

لح ویص" جزیرتي الدویمه والطواق " جزر قریبه من الساحل  )٢

 . توظيفها للسياحه الداخليه 

 وجزیرة –جزیرة العاشق الصغير : جزر بعيده عن الساحل  )٣

غراب یصلح توظيفها للسياحه الخارجيه لقربها من حدود 

المملكه العربيه السعودیه ویجب االهتمام بها لبسط نفوذ الدوله 

 . اليمنية وخدمة المحميات العسكریه 
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 جزر اللحيه  ) ب

 جزیرة المرك  -١

 جزیرة تكفاش  -٢

 جزیرة البوارد  والجزر المجاوره لها  -٣

وهذه الجزر قریبه من الساحل وآذلك من بعضها البعض وهي صالحه للسياحه البيئيه وهي 

السباحه والتشمس والغوص وآذلك التنزه وسباق القوارب وهي جزر محميه طبيعيه ومياها 

حر بشواطئها البيضاء الجميله ومياها هادئه وبالذات جزیرة تكفاش والذي تتميز بالجمال السا

 . النقيه وطيورها الجميله وبالشعاب المرجانيه 

 

 جزر الحدیده )    ج

  جــزیرة آــمــران -١ 

وهي جزیرة ماهوله بالسكان وتمتلك مقومات طبيعيه لقربها من الساحل ومن ميناء الصليف 

احيه واالقتصادیه آان مساحتها والذي یحتاج الى ترميم ویمكن استثمارها من الناحيه السي

 الى سمح وبيئتها ولفنائها بالثروه السمكيه والشعاب المرجانيه واسماك الزینه وهي بحاجه

شامل وعمل مخطط عام وذلك ألهمية هذه الجزیره بحيث یتم تقسيم االراضي وبحسب مواقعها 

من الساحل وهناك مواقع تاریخيه واثریه بحاجه الى ترميم مثل قلعة الفرس ومقر الحاآم 

البریطاني ومقر االداره والبرید آذا المقبره والذي تعهدت السفاره البریطانية بترميمها 

 شروع االهم هو ربط آمران براس عيسى والم

 

 جزر باب المندب )    د

 جزیرة ميون  -١

هي ذات اهميه تاریخيه وعسكریه استراتيجيه لتحكمها في الممر الدولي ومضيق باب المندب 

ویجب االهتمام بها لتلعب دورها التاریخيه في المالحه الدوليه ویجب االهتمام بالحاميات 

ت لهم والتي ال تقل اهميه عن االهتمام بابناء جزیره ميون والذي العسكریه وتوفير الخدما

 . الخ .... یفتقرون للمشاریع االساسيه مثل الكهرباء والماء 
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 جزر عــــدن ) هـ 

 قرب ميناء الزیت :  جزیرة حبان -٢  جزیرة العزیزیه  -١

اریه الساحله وهي جزیره جبل عزیز في راس عمران والذي یجب ربطها بالمشاریع االستثم

 عدن وحتى تصبح آمتنفس للمستثمرین وآذا للسياحه البيئيه والتنزه 

 

 جزر محافظة شبوه ) و

 جزیرة سخى  -١

 .جزیرة الحالنيه  -٢

 جزیرة غضرین  -٣

وهي جزر برآانيه وتفتقر الى الشواطئ الرمليه ویمكن عمل محميه طبيعيه لجزیرة سخى 

 ا هذه الطيور لطيور النورس بانواعها حيث تأوي وتتوالد فيه

وهذه الجزر ال یمكن تنميتها بدون تنميه سواحل منطقة بئر علي والذي تفتقر الى المقومات 

االساسيه للبنيه التحتيه والخدماتيه وهي جزر غنيه بالثروة السمكيه المتنوعه وصالحه 

 . لسياحة التنزه على القوارب والسباحه ومشاهدة انواع الطيور واالسماك وآذا الدالفين 

 

 

 ميدي  : المحطه االولى 

 : جزیرة الدویمه 

  آم ٤تقع في الشمال الغربي من مدیریة ميدي وتبعد الساحل حوالي  -

  تقریبا  ٢آم٧مساحة الجزیره  -

وهي عباره عن آثبان رمليه تكثر فيها حشائش السرانه وتوجد في الجهه  -

م وهو شاطئ رملي ینحدر ١٠-٨بعرض ) البالح ( الغربيه شواطئ 

 آم ٧اشرة من منطقة الكثبان الرمليه ویمتد على طول مب

 یوجد فيها فنار في اقصى الجزیره الجنوبي  -

 . وهي صالحه للسياحه البيئيه مثل السباحه والتشمس والتنزه  -
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 : جزیرة الطواق 

 

 ..... تبعد جزیرة الطواق عن مدینة ميدي مسافه قدرها 

يه عليها مخلفات بحریه وتوجد في وسط الجزیره نوعيه التربه فيها عباره عن آثبان رمل

اشجار االرك باالضافى الى شجرة االصل المتناثره على آامل الجزیره وتعتبر هذه الجزیره شكل 

  االشجار فيها على شكل احراش –نحر بحري 

 ترتفع الجزیره عن سطح البحر من متر الى مترین  وهي عباره عن ارض مستویه 

 ه في هذه الجزیره عباره عن تراب وشعاب مرجانيه متكسره ان اصل تلوین الترب

 ) البرم ( الحيوانات المنتشره في الجزیره 

آم فيها مرسى للقوارب الصغيره  ٠٫٨٦الجزیره عباره عن شبه دائریه تقدر مساحتها بحوالي 

 متر  وهي صالحه ٣٠باالضافى الى وجود لسان بحري طبيعي یقدر طول هذا اللسان بحوالي 

 . لسياحه البيئيه ل

 

 : جزیرة العاشق الصغير 

  دقيقه ١٥المسافه بين جزیرة الطواق والعاشق الصغير 

  مترا ٥٠ متر طولي بعرض ٤٠٠مساحة الجزیره 

 على مرمى النظر تتضح الرؤیه فيها للعاشق الكبير 

جزء لسان بحري طبيعي بال/ نوعية التربه فيها رمليها فيها لسان بحري بالجهه الغربيه 

 الطولي للجزیره 

 من مميزات هذه الجزیرها بانها تصلح للسياحه واالستجمام 

 منسوب الجزیره عن سطح البحر بحوالي متر 

( ال یوجد فيها سكان بل حاميه عسكریه وفي اقصى الشمال توجد العاشق الكبير : السكان

 ) السعودیه 

 . يها جنود فقط وغرفه ف) غرفه مسجد ( تتكون من غرفتين  : المباني فيه 
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 : جزیرة ظهر بكالن 

  آم ٢٢تبعد عن ميدي مسافه تقدر بحوالي 

  متر ٧٠٠حوالي :  طول الجزیره –تربه رمليه : نوع التربه 

 . وهذه الجزیره تعتبر ضمن جزیرة بكالن تربطها بجزیرة بكالن طریق ترابي 

 وهي طوليه  

دا قليل وانما یترددون عليها والبقاء فيها لمدة السكان المقيمين فيها غير اصليين ما ع: السكان

 . اسابيع والبعض االشهر لغرض االصطياد 

  شخص المقيمين فيها ینتقلون الى جزیرة بكالن ٥٠یقدر عدد االشخاص المقيمين فيها حوالي 

  م ٣ بارتفاع ٥  ٧xعباره عن اآواخ فيها خزان مياه عباره عن 

  یوجد فيه أي مياه تم بناءه قبل سنتين وحتى االن ال

 فيها طيور آثيره ومتنوعه مثل البجع والنوارس : الطيور 

 . انشاء مصنع الثلج نظرا النها تعد محطه اللتقاء الصيادین : التوصيات 

 

 : جزیرة بكالن 

  آم ٢٥تبعد عن ميون حوالي مسافه قدرها 

 ......................وهي جزیره متراميه االطراف آبيره تقدر مساحها حوالي 

 فيها مرسى تحت التنفيذ لكنه ال یصلح ان یكون مرسى نظرا النه مفتوح 

  ٣م١٠٠ واالخرى سعته ٣م٤٠٠یوجد في الجزیره عدد اثنين خزانات مياه آبيره احدها سعته 

 التمویل حكومي وهما بعيدین عن المباني الكسنه والمكائن غير صالحه وتنقل المياه من ميدي 

 ة بكالن جزیرة توآاالت توجد امام جزیر

 ) تحتاج الىعملية ترميم ( باالضافه الى وجود برآه مياه مفتوحه خاليه من المياه 

السكان في الجزیره آانوا قبل عشران السنين موجودین بصوره اآبر ولكن نظرا لعدم وجود 

يد من باالضافة الى الضغط عليهم والمضایقات بسبب تبادل الص) محطه تحليه انتهت ( مياه 

بعض الجهات ثم رحلوا منهم الى السعودیه وبعضهم الى ميدي باالضافى الى انه من ضمن 

 .  طلب العلم –اسباب الهجره  التعليم لعدم وجود معلمين 

 

 

 



١٨  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

  ٢آيلو متر ٦،٧٩مساحة الجزیره حوالي : المساحه 

 توجد في الجزیره مدرستين 

 مدرسه تحتاج تاثيث وتحتوي على ثالثة فصول  )١

رسه فيها خمسة فصول وهي جدیده ینقصها تأثيث باالضافى الى ان سور هذه مد )٢

 المدارس قد انتهى ویحتاج الى عمليه صيانه والمدرسه مبنيه من االحجار 

 

یوجد مرآز صحي داخل المدینه یتكون من غرفتين وحمام خالي تمام من : المرآز الصحي 

 تاثيث + العمل ویحتاج الى صيانه 

 . اس لبناء مصنع ثلج مستقبال تم وضع حجر اس

 الى جانب المرسى توجد حاميه عسكریه ) نوع ترابي( وقد شقت طریق ترابيه بطول آيلو 

 ) بحيث ال تعمل ( ویوجد مولد آهربائي ضمن محطه التحليه لكنها منهاره وقدیمه 

قي عباره بيوت بالحجر والبا) ٨-٤(توجد بعض البيوت بين االحجار وعددها : البيوت السكنيه 

 عن اآواخ 

  مساجد ٢توجد عدد : المساجد 

 مسجد قدیم ویحتاج الى عملية ترميم  )١

 مسجد جدید وهو قابل  لالستخدام  )٢

 ) ترميم وصيانه ( توجد بياره خلف المرآز الصحي وهي في وضعيه منهاره وتحتاج الى عمليه 

 في الزمن السابق مما یدل على انها آانت مكتظه بالسكان : توجد مقبرة بكالن آبيره 

 

نموذج الحد  الطالب المفروض ان یكون تعليمه االن في الثانویه : درویش عيشان مخول 

 : العامه ونظرا لعدم وجود مدرسه وعدم وجود مدرسين فيها 

 

موسى ابكر  العاشره من العمر التقينا به وسالناه عن التعليم  أجاب بأنه ال یدرس وانه منتظر 

 . سين والمراره ظاهرة عليه الى ان یأتوا بمدر

 

 

 

 



١٩  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 : جزیرة الفشت 

 توآاال وتبعد عن مدیيه –تقع غرب مدینة اللحيه وتجاورها آال من جزیرة بكالن : الموقع 

 آم تقریبا ٣٧ميدي حوالي 

  نسمه ١٦٠عدد السكان حوالي : السكان 

  تقریبا ٢ آم٣١،٦مساحة الجزیره حوالي : المساحه 

 . حار جدا ایام الصيف معتدل نوعا ما ایام فصل الشتاء المناخ فيها : المناخ 

یتوسط الجزیره حشائش السافانا . عباره عن آثبان رمليه في الجهه الشماليه : التربه 

 ومتناثره في بعض اطراف الجزیره 

  اللوز – الدوم –الجهه الجنوبيه الغربيه توجد فيها اشجار السلم 

 وبيه للجزیره آما انها تحتوي على صخور في نفس الجههتترآز المباني فيها في اطراف الجن

 

  طائر الحدا –توجد فيها بعض الطيور الصغيره : الطيور 

 توجد فيها جميع اسماك البحر االحمر : االسماك 

 . توجد فيها مدرسه مكونه من ثالثة فصول مبنيه من االحجار : المنشات 

 مستوصف مكون من اربع غرف  -

  یحتاج الى عمليه ترميم وهو صغير یوجد فيها( مساجد  -

 تمتاز الجزیره 

 شواطئها الجميله  )١

 . تمتلك شعاب مرجانيه زاخره بكافة انواعها  )٢

 

 

 جزیره غراب 

 تقع جزیره شرق ابو شمره وابو جاد : الموقع 

 ٢آم١،٦مساحة الجزیره حوالي : المساحه

تون اليها من مناطق مختلفه من تعتبر الجزیره محطه اللتقاء الصيادون لعمليه الصيد الذین یا

 . الشطب 

 ال یوجد : المساآن 

 رمال وهي جزیره منسطه مع وجود بعض الحشائش فيها : التربه 

 . وتوج فيها عدة انواع من الطيور المختلفه 



٢٠  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

 جزر امام اللحيه 

 : جزیرة المورك 

آم وهي ٨،٤ تقع جزیرة المورك شمال مدیریة اللحيه وتبعد عن اليابسه حوالي: الموقع 

 جزیره آبيره خاليه من السكان ، تتواجد فيها حاميه عسكریه 

 ارتفاع الجزیره عن منسوب سطح البحر ال یتجاوز المترین 

نوعيه التربه یها رمليه باالضافى الى انها تحتوي في االقصى اشرقي على اشجار : التربه 

 المانجروف 

 . هي تصلح للسياحه والتشمس وهي تمتلك ساحل رملي نظيف ملئ بحشائش الخشم و

 

 : جزیرة تكفاش 

 آم ٢٢،٧٥وهي جزیره آبيره تبلغ مساحتها حوالي 

 آم من اليابسه ٢٣تبعد مسافه 

 . ال یوجد بها سكان وال توجد فيها حاميه عسكریه 

 وهي قریبه من جزیره زبين وقصر وتالوین تاتي بعدها وآذلك آتامه 

 الى انه توجد في وسطها حشائش نوعيه التربه فيها رمليه باالضافى 

باالضافه الى شبه بحيره صغيره  في وسطها ولكن بسبب الجفاف نالحظ ان معظم الحشائش قد 

 ماتت 

آما انها تحتوي على مبنى یوجد فيه ثالثة حمامات في وسط الجزیره ولكنها تدهورت وآذلك 

 . یوجد معالم الثر الفنار الذي آان منصوب في وسط الجزیره 

 .  االن خاليه من وجود الفنار وهي

 آما انها تحتوي على عدة آثيره من االسماك 

هذه الجزیه قابله لعمليه االستثمارنظرا لما تتميز بها من خصائص من شواطئ جيده ونظيفه 

 . باالضافى الى انها تمتلك لموقع متميز باستجمام 

 

 

 

 

 



٢١  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 : جزیرة بوارد 

 ) رمال + اعشاب ( ثره وهي جزیره مخلوط ببعض االعشاب المتنا

 ترتفع عن سطح البحر حوالي مترین ونصف  . وفيها مكونه نتيجة نحر بحري 

وانما یتوقف الصيادون عيها للصيد فقط ثم یرحلون باالضافى . ال توجد فيها أي مرسى للسفن 

 . الى انه ال یوجد فيها أي سكان 

 تبلغ مساحة الجزیره حواي 

   آم٢٢تبعد عن الشاطئ حوالي 

 باالضافه الى انها تحتوي على حشائش السافانا متناثره على الجزیره 

 . ال توجد فيها مياه خاليه غير صالحه للشرب 

 

 : جزر الحدیده 

  جزیرة آمران -١

  آم ٦تقع جزیرة آمران في ميناء الصليف بالجهه الغربيه وتبعد عنها حوالي : الموقع 

 نسمه تقریبا ٤٩٧٥: عدد السكان 

 تتنوع في الجزیره رمليه باالضافه الى جهاتها مختلفه فيها صخور متفاوته  : التربه

معظم مباني الجزیره مكونه مندور واحد مبنيه من االحجار والطين باالضافى الى : المباني 

 البلك  االحجار من نفس المنطقه 

 . ر  مت٣الطرق بين السماآن ضيقه وهي عباره عن طرق ترابيه یتفاوت عرضها حوالي 

 

 : تنقسم جزیرة آمران الى ثالث مدیریات 

  نسمه ٤٢٢٥ویقطنها حواي : مدیریة آمران  )١

  نسمه ٦٠٠تأتي مدیریة بعدد سكنها ومساآنها حوالي : مدیریة مكرم  )٢

 .  نسمه ١٥٠سكانها . وتقع في الجهه الشماليه الغربيه من آمران : مدیریة اليمن  )٣

 عة الفرس توجد عدد من المعالم االثریه منها قل

تم بناء هذا المرآز ایام االنجليز ومع مرور الزمن تدهور حيث تم ترميمه من : المرآز الطبي 

 قبل صندوق التنميه االجتماعي 

  غرف ٧یحتوي هذا المرآز على 

  سكن الطبيب –سور حول المرآز : االحتياج 



٢٢  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

تفتقر ( حده فقط یوجد في آمران وهو مبنى عباره عن غرفه وا: مرآز االمومه والطفوله 

 )  دآتور مخبري –الىمختبر 

  مشاریع تأهليه -

تم وضع حجر اساس من قبل وزارة الثروه السمكيه النشاء مصنع ثلج وحتى االن لم یتم العمل 

 فيه 

 

وهو مشروع جاري التنفيذ فيه حاليا وهذا السد قدیم  توجد خلف هذا السد برآه : سد القفل

  آبيره وذلك لتغطية االحتياج

  ابار مملوءه بالماء ٨باالضافه الى انه توجد عدد 

 . باالضافى الى انه توجد خزان قدیم سيتم ازالته بعد انجاز هذا السد 

   وتم عمل هذا السد نظرا ألنه الكنداسه في مدیریه ٤٠٠٠سعة هذا الخزان تقدر بحوالي 

 آمران ال تغطي االحتياج الكامل 

 .  مليون ریال ٦٠ تقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي

 

 تع في اقصى غرب الجزیره : قریة مكرم 

 آم  ٧،٥المسافه بين مدیریة آمران ومكرم 

 نوعيه الطرق فيها ترابيه : الطرق 

 معظم مباني الجزیره تتكون من دور واحد 

معظم الماسكن في الجزیره من االخشاب نظرا لمقاومه الرطوبه وتوجد في مكرم مدرسه 

 . ابتدائيه فقط 

 الجزیره مسطحه ال یوجد فيها نتوءات وهي متراميه االطراف 

 . یوجد فيها مسجد قدیم 

 . توجد فيها شاطئ رملي صالح للسباحه 

 

 : مدیریة آمران 

 .  نسمه ٦٠٠: عدد السكان 

 .   مسكن ١٠٠: المساآن 

 ن  االحجار لعملية الغبار بالقرب من آمران او اليم–وتعد من اآبر مدیریات الجزیره 

 ) القفيل ( وهناك خزان مياه آبير تحت االنشاء 



٢٣  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

 : المدارس 

 مدرسة التقدم االعدادیه 

 مدرسة الثانویه 

 مدرسة االمل 

 

 : محطة التحليه 

 : یوجد في جزیرة آمران  محطه التحليه 

 ال تعمل حاليا وهي معطله : محطه التحليه القدیمه  )١

 وهي تعمل حاليا  : محطه التحليه الجدیده  )٢

 

من اهم المشاآل التي یعانون منها سكان جزیره آمران هي المياه لذلك تعد هذه المحطه 

المصدر الوحيد للجزیره للحصول على المياه وحاليا یتم نقل المحطه الى منطقة القفل وذلك 

 : السباب التاليه 

 ارتفاع المنطقه  )١

 ) مقارنه بمدیریة آمران ( ال یوجد فيها رطوبه  )٢

  مكرم – اليمن –ران تتوسط آال من آم )٣

 

 ) آمران ( محطه تحليه 

  طن ١٠٠سعة المحطه 

  ٢عدد الخزانات 

  اشخاص ٦عدد العاملين في المحطه 

  ٤=عدد المولدات 

  آيلواوات ٢٤٠ بقوه ٢عدد 

  آيلواوات ١٦٠ بقوه ١عدد 

  مولدا ٤ تم نقله من الكنداسه القدیمه حتى اصبح عدد المولدات ١عدد 

 

 .  ضمن االربعه في المحطه انارة المعسكر یوجد مولد خاص

 . ساعه /  طن ٥،٥: انتاج المحطه 



٢٤  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 متر ثم یتم نقله ١٢یوجد خزان داخلي باالضافة الى بئر بجانب المحطه یماله بمياه البحر بعمق 

 . الى المحطه لعمليه التحليه 

 .  ساعات ١٠: ساعات الشغيل 

 : تتكون  من 

 . خمس خالیا صغيره آل خليه تتكون من :  خالیا ٤

  لترات رمليه تعمل على تبعد اليا ٣

  اسطوانات لفلترات قطنيه ٤

 

  آيلوا وات ٥یوجد دینامو واحد ضغط عالي  بقوة : الدینامو 

 

 :  االثار 

وهو مبنى قدیم بني ایام االنجليز بنمط انجليزي لغرض عملية المراقبه فوق آتله : مبنى القلعه 

 ر صخریه مرتفعه عن البح

  عقود في الجهه الشرقيه ٩یتكون من 

  عقود في الشماليه والجنوبيه ٤وعدد 

 . الجدران الخارجيه لهذه القلعه من االحجار 

 . القواطع الداخيه من االحجار 

 .  حمامات ٦ غرفه وعدد ١٢عدد 

 نوافذ القلعه معظمها منهاره وآذلك جميع االبواب 

 ميد االسقف من االخشاب والسقف مغطى بالقر

  م ٣٫٥بارتفاع ) متر ٢،٥( المسافه آل قوس 

 تحتاج القلعه الىعمية ترميم وشطب آامل القلعه  باالضافى الى تبليط االرضيه 

 

 ) قصر الملكه اليزابيت ( دار الشعب 

 حجر وبقية الجدران باالخشاب ١،٥المبنى بالكامل یبداء بارتفاع . وهو مبنى بطراز انجليزي 

 القواطع الداخليه للمبنى من االخشاب االضافى الى انه 

 . سقف المبنى من االخشاب وهو منهار ومغطى بالقرميد 

 ) تحتاج الى عملية بالط ( ارضية المبنى 

 . جميع النوافذ تحتاج الى عمليه اصالح من جدید 



٢٥  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

 ) یغطى باالخشاب ابلكاش ( االعمده للمبنى من الحدید 

 من الحدید مغطى باالخشاب : الجسور 

 . توجد امام القصر حدیقه حاليا اصبحت منهاره جدا 

 

 

 : مقبرة االنجليز 

 . م ولها بوابه آبيره ذات قوس البوابه مبنيه من الحجر ٤٣*  متر ٥٠مقبره ابعادها 

) توجد دراسات ( سور المقبره منها لالخذ باالضاه  الى ان جميع المقابر تحتاج الى ترميم 

 . اسات انشاء وتحتاج الى عملية ترميم وصيانه وجميع هذه المشاریع لها در

 

 

 : جزیرة ميون 

 جبليه + نوع التربه فيها رمليه 

 تقع جزیره ميون في الجهه الغربيه من باب المندب من مدینة عدن : الموقع 

  آم ٤تبعد عن اليابسه مسافه قدرها 

 : مساحتها 

   متر٤٠یبلغ ارتفاع الجزیره عن منسوب سطح البحر حوالي 

 متر١٤یوجد فيها فنار باعلى قمه بارتفاع 

 االضاءه فيها عن طریق مولد آهربائي 

  نسمه ٢٢٠: عدد السكان 

 االنطالق من مدینة ذباب الى ميون حوالي نصف ساعه 

 وتنقسم مدینة ميون الى مدینتين 

 مدینة الشعب  )١

 مدینة الثوره  )٢

 

بال السفن الكبيره وآذلك القوارب یوجد فيها مرسى ميون الشعب وهو صالح الستق: المراسي 

 الكبيره والمتوسطه الحجم 

 .  متر موجود من ایام االنجليز ٣٠باالضافه الى وجود لسان بحري حدید یبلغ طوله حوالي 



٢٦  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

 یوجد فيها محطه تحليه 

  مساء ٦-٣ صباحا  وليال ١١ – صباحا ٦تمثل محطه التحليه فيها حاليا وذلك لعدة ساعات من 

 . ساعه /  طن ٤طه انتاج المح

 ) تم بنائهم ایام االنجليز وتجري لهم عملية الصيانه والدوریه  ( ٢عدد الخزانات فيها 

 

 : المولدات 

  آيلوا وات ٢٤٠فيها مولد روسي قو 

 ) یحتاج الى عمليه صيانه ارميشين ( وهو یعمل حاليا 

  مولدات وذلك لتشغيل الكنداسه ٢یوجد 

 لجزیره قبل شهرین لغرض تشغيل الكنداسه یوجد مولد جدید نزل الى ا

  آيلوا وات ٧٥قوة هذا المولد 

 

 االثار الموجوده في جزیرة ميون 

 قصر الملكه الزیابتي  )١

 ) العباسه( قصر الضيافه )٢

 مطار ميون  )٣

 مقبرة االنجليز  )٤

 

 

 : جزر البحر العربي 

ن الكبرى  غضری– براقه – حصن الغراب – حالنيه –سخى ( بئر علي : محافظة شبوه 

 ) والصغرى 

 

 

 

 

 

 



٢٧  وتطویر الجزر اليمنيةدراسه مقدمه للهيئه العامه لتنمية

 

 ي لتقع غرب مدیریه بئر ع: جزیرة سخا 

 .  آيلو متر ١٠،٥تبعد الجزیره عن شاطئ بئر علي حوالي 

 . ذات تشققات  ) جرانيت ( وهي شبه دائریه عباره عن آتله صخریه 

 . یوجد فيها شاطئ رملي داخل خليج  في الجهه الشماليه الشرقيه من الجزیره 

 

  ال یوجد فيها سكان :السكان 

  عقود ١٠الشاطئ  الرملي فيه توجد مقبره حوالي 

 . مياه البحر شكلت في الصخور نحور بحریه لمنطات الطيور 

  النوارس التي یبلغ عددها االالف –تعتبر الجزیره موئل للطيور 

 م ٣٥ارتفاع الجزیره عن سطح البحر حوالي 

 . منطقة الخلجان تتواجد فيها الشعاب المرجانيه وخاصه في 

 

 جزیرة غرضين الكبرى والصغرى 

 م ٩٠٠تقع الجزیره جنوب غرب بئر علي المسافه بين الكبرى والصغرى حوالي 

الجزیره صخریه تماما نوع الصخور فيها رسوبيه وهي خاليه من الشواطئ وال یوجد فيها 

 . سكان 

 .  براقه –جزیرة غضرین الصغرى : الجزر المجاوره 

 .  الجزیره طيور النورس بنوعيه االبيض واالسود باالضافة الى طائر السوما تتواجد في

 ٦ یأتوا الى الجزیره الصيادون وخاصة شهر –تتواجد في الجزیره اسماك اللخم : االصطياد 

 .  متر قرب الجزیره ٩اقل عمق فيها . من اماآن بعيده لعملية الصيد 

  متر ١٣اب مرجانيه بعمق تتواجد في الجزیره شع: الشعاب المرجانيه 

 

 : جزیرة حالنيه 

 تقع في الجهه الشماليه الغربيه من منطقة بئر علي 

 .............. المسافه من بئر علي الى الحالنيه 

  آم ١٠المسافه من سخى الى الحالنيه 

 " التشمس "  توجد منطقه ضيقه جدا من الرمال ال تصلح للبالح –الجزیره صخریه برآانيه 
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فاعها عن سطح البحر حوالي نصف متر ویزداد االرتفاع ي الوسط ليصل الى متر ونصف ارت

 آيلوا متر جبل حصن الغراب وتاوي اليها طيور النورس ١تقریبا وبالقرب منها وعلى بعد 

 وآذلك انواع من الثعابين والعقارب 

 . غير مأهوله بالسكان وال تصلح للسياحه 

 

 : جزر خليج عدن 

 زیز جزیرة جبل ع

 م وهي ٢ آم تقریبا ومياها ضحيله بعمق ١تقع جنوب غرب منطقة راس عمران وعلى بعد 

 متر وهو عباره عن ٥٠ م وعرضها ٣٠٠جزیره غير ماهوله بالسكان وطول الجزیره حوالي 

الشاطئ الرملي تحيطها طبيعيه جبليه وتتصل بالرمال غطاء نبایت عباره عن آثبان رمليه 

ف وآذا الشعاب المرجانيه وهي صالحه لسياحه التنزه والسباحه والتشمس وتتكاثر یها السالح

 ویجب المحافظه على البيئه وعدم تدميرها 

 

 

 

 

 : جزیرة حبان 

م منه وهي مرتفعه عن سطح البحر ٦٠٠وعلى بعد حوالي ) الدآه ( تقع جنوب ميناء الزیت 

    م وعلى امتدادها جبليه آانت تستخدم آموقع مراقبه٢بحوالي 

والتربه فيها رسوبيه وهي تقع ضمن شبه جزیره عدن الصغرى وبالقرب منها جبال برآانيه 

 ) الجزیره والبيضاء ( تسمى 

 .  م وله یوجد مرسى وال شواطئ رمليه ١٠االعماق في هذه المنطقه حوالي 
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