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ية إلى النمو المضطرد لحركة السياحة الدولية حيث زاد عدد السياح           تشير منظمة السياحة الدول   
م أي أنـه    ١٩٨٩مليون سائح في عـام      ) ٤٠٠(م إلى   ١٩٥٠مليون سائح في عام     ) ٢٥(من  

مليون سائح في عـام     ) ٥٩٤(سنة الماضية كما وصل إلى      ) ٤٠(مرة خالل ال    ) ١٦(تضاعف  
    ٠ )١(م١٩٩٦

 World Travel نشرها مجلس السياحة والسفر العـالمي  ومن ناحية أخرى تشير اإلرقام التي

and Tourism Council  مـن  %) ١٠،١( بأن السياحة العالمية تساهم بحوالي )٢(م ١٩٩٤لعام
مليون بليـون دوالر    ) ٦٩٣(العالمي وتستثمر ما قيمته حوالي      ) GDP(الدخل المحلي اإلجمالي    

من قيمة االستثمار الكلي ، كما      %) ١٠،٧ (في المشاريع السياحية وتطوير الخدمات وهذا يمثل      
مـن الـضرائب    %) ١١،٤(بليون دوالر من الدخل الضريبي وبحوالي       ) ٦٥٥(تساهم بحوالي   

الغير مباشرة ، واتضح من النتائج اإلحصائية أن السياحة تعتبر من أكبـر القطاعـات تـشغيالً                 
مالة العالمية ، وبتعبير أخـر      من جملة الع  %) ١٠،٢(للعمالة إذ يشكل العاملون في هذا القطاع        

فرص وتوفرها القطاعـات األخـرى      ) ١٠(فان السياحة توفر فرصة واحدة للعمل من بين كل          
  ٠مجتمعة 

       
م ثم أخذت في النمو     ١٩٧٢أما بالنسبة لليمن فإن السياحة الدولية إلى اليمن لم تبدأ إال في عام              

م إلـى   ١٩٩٧سـائح وفـي عـام       ) ٧٢،١٦٤(م إلى حـوالي     ١٩٩٢والتزايد لتصل في عام     
سائح ويالحظ من البيانات المتوفرة أن عدد السياح القادمين الى اليمن خالل الفترة             ) ٨٤،٤٥١(

م قد تذبذب صعوداً وهبوطاً ليصل إلى أدنى مستوى لـه خـالل   ١٩٩٩م وحتى منتصف ٩٣من  
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ـ          ١٩٩٩النصف األول من     ة اليمنيـة   م ، ويعود سبب ذلك إلى األحداث التي واجهتها الجمهوري
م التـي راح    ١٩٩٨بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، والسيما حادثة  أبين مع نهايـة عـام                

  ٠ضحيتها اربعة سياح أجانب ، وهي الحادثة األولى من نوعها في اليمن 
  

وبالرغم من كل ذلك فأن االثر االقتصادي للسياحة قد بدأ يظهر بشكل ملموس اذ بلغت العائدات                
مليون دوالر عـن عـام      ) ٥(بزيادة قدرها   (مليون دوالر   ) ٦٠(م حوالي   ٩٧السياحية في عام    

من موارد النقد األجنبـي فـي       %) ٢،٥(وهذا يمثل   ) م  ٩٣مليون دوالر عن عام     ) ١٥(م و ٩٦
من إجمالي الصادرات،   %) ٣٠(ميزان المدفوعات ، وفي حالة استبعاد النفط فأن السياحة تمثل           

تشير إلى أن حجم العائدات الحقيقة للسياحة فـي الـيمن           وهناك بعض الدراسات األخرى التي      
  ٠)٣( مليون دوالر سنوياً ) ١٢٠(تصل إلى أكثر من 

وإذا ما آخذنا بمفهوم األثر المضاعف الذي يعني ان النقود المصروفة قد تولد أثراً مضاعفا في                
اقتصادياً أكبر بكثير   االقتصاد يختلف عن قيمتها الحقيقة فإن العائدات السياحية سيكون لها أثراً            

من قيمتها الحقيقة ، ويختلف حجم هذا األثر بإختالف حجم العائدات السياحية والنسبة التي يعاد               
تشغيلها في االقتصاد ، وتؤدي النقود المدخرة أو المصروفة إلستيراد السلع من الخـارج إلـى                

 سبيل المثال اذا انفـق      وعلى) لخروجها من الدوران الداخلي للنقود      ( أضعاف األثر المضاعف    
دوالر في شراء سـلع     ) ٥٠٠(دوالر إعادت الفئة المستلمة لهذا المبلغ انفاق        ) ١٠٠٠(السائح  

وخدمات جديدة فإن المنتجين لهذه السلع والخدمات الجديدة سيكون لهم دخل إضافي ناتج عـن               
ثر زيـادة أو    هذا النشاط وسيستمر االثر المضاعف من فئة إلى أخرى ، وسيختلف حجم هذا اال             

نقصاناً بقدر إختالف المبلغ القابل للدوران في االقتصاد ، وبإختصار فإن هناك أثـراً مـضاعفاً                
للعائدات السياحية قد يصل إلى الضعف أو اكثر ويتوقف هذا األثر على قوة النمـو االقتـصادي                 

ت وسلع منتجة   وحجم التعامالت المالية وعلى مدى استغالل اإليرادات السياحية في شراء خدما          
  ٠محلياً أو مستوردة من الخارج 

  
  الوضع الراهن للمنشآت السياحية : ثانيا 

نتيجة لعدم توفر اإلحصائيات الدقيقة عن المنشآت السياحية وعن القادمين إلى اليمن من سياح              
وزائرين ورجال أعمال فليس أمامنا سوى االعتماد على اإلحصائيات التي توفرها لنـا الهيئـة               

مة للسياحة بأرقامها المبالغ بها من وجهة نظرنا ، وبناء على هذه اإلحصائيات المبينة فـي     العا
منـشاة فـي عـام      ) ٧٦٠(فأن عدد المنشآت السياحية قد زاد من         ) ٣،  ٢،  ١( الجداول رقم   
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، وفي عـام    %) ١٣(م وبنسبة نمو سنوي تقدر بـ       ١٩٩٧منشأة عام   ) ١٥٢٣(م إلى   ١٩٩٠
عـن عـام     %) ١٨(منشأة بزيادة قدرها    ) ١٧٩٤( السياحية إلى    م وصل عدد المنشآت   ١٩٩٨
م ، ونظراً ألن الفنادق تعتبر من أهم المنشآت السياحية لما تقدمه من خدمـة واسـعة                 ١٩٩٧

  .للسياح فإننا سنتناولها بشيء من التفصيل 
  
   المنشآت الفندقية -أ

 وتركزت معظمها في المـدن      م١٩٩٠بدأت حركة اإلنشاء الفندقية بالتوسع واإلنتشار منذ عام         
) ٢(من إجمالي المنشآت السياحية ويالحظ من الجـدول         %) ١٩(الرئيسية ووصلت نسبتها إلى     

يليهـا  ) الـشعبية ونجمـة واحـدة    ( أن معظم الزيادة تركزت في فنادق ذات المستويات الدنيا   
 ظلت ثابتة بينمـا     الفنادق المصنفة نجمتان وثالثة نجوم ، أما بالنسبة للفنادق خمسة نجوم فقد           

من جملـة   %) ٤(م وتشكل حوالي    ٩٨فندقاً في عام    ) ١٢(زادت فنادق اربعة نجوم لتصل إلى       
   ٠الفنادق الموجودة في البلد 

مـن إجمـالي عـدد      %) ٧٦) (٣،٢،١(أمَّا بالنسبة لعدد الغرف فتحتل فنادق الدرجات المتدنية         
فقط من إجمالي عدد الغرف ،      %) ١٦) ( نجوم ٤،٥( الغرف بينما تحتل فنادق الدرجة الممتازة       

ونظراً ألن منح الدرجة للفنادق ال يخضع للتقييم الموضوعي فإن معظم الفنادق يغلـب عليهـا                
تدني مستوياتها إذا ما قورنت بالمواصفات الدولية سواًء من حيث مواصفات األبنية أو مستوى              

  ٠تقديم الخدمات 
  

واجمالي عدد االسرة للفئـات المختلفـة       ) ٣جدول  (احية  وإذا ما أخذنا إجمالي عدد الليالي السي      
في افضل الحاالت ، وهي نـسبة متدنيـة جـداً ،            % ١٥فان المعدل السنوي لالشغال ال يتعدى       

م ١٩٩٧نجوم في سنة     ) ٥ ،   ٤ ،   ٣(وحتى إذا أخذنا إجمالي عدد اآلسرة في الفنادق المصنفة          
ع الليـالي الـسياحية فـي هـذه الـسنة           وعرفنا أن مجمو  )  سريراً ٥٧٢١(على سبيل المثال    

وهي %) ٢٢(ليلة سياحية فان المعدل السنوي لالشغال في هذه الفنادق يصل إلى            ) ٤٦٤٤٨١(
  ٠نسبة متدنية جداً 

  

ليست دقيقـة الن معظـم      ) ٣رقم  (وكما يبدو إن األرقام المتعلقة بعدد الليالي السياحية الجدول          
ليلة سـياحية   ) ١١(اوح ما بين أسبوع وأسبوعين  أو        البرامج السياحية تتطلب إقامة أطول تتر     

فـي الفنـادق    %) ٤٠(تقريبا في المتوسط ، وبالتالي يتوقع أن تصل نسبة األشغال إلى حوالي             
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وفي موسم الذروة السياحية قد يحصل إشباع في الطلب علـى هـذه             )  نجوم   ٤ ، ٥( المصنفة  
  ٠الفنادق 

  إجمالي عدد المنشآت السياحية موزعة
  م١٩٩٨لمحافظات بحسب تصنيفها لعام حسب ا

  )١(     جدول 
  %النسبة  العدد  المنشاة  توزيعها بالمحافظات

  اخرى  الحديدة  حضرموت  تعز  عدن  صنعاء
  ٥٢  ١٦  ٣٦  ٤١  ٢٩  ١٥٤  ١٨،٧٥  ٣٢٨  فنادق
  ١٢  ٦  ٢٢  ٨  ٥٣  ٩٨  ١١،٣٨  ١٩٩  وكاالت
  ١٥٦  ٨٠  ١٠  ٢١  ٥٠  ١٤٤  ٢٦،٣٦  ٤٦١  مطاعم
  ٦٣  ٥٣  ١٠  ١٣٨  ٢٢  ٢٠  ١٧،٥٠  ٣٠٦  بوفيات
  ١٠٥  ٤٠  ٩  ٣٩  ٣٥  ١٢٠  ١٩،٩  ٣٤٨  لوكندات
  ٨  ٢  ٥  ٢  ٧  ١٥  ٢،٢٣  ٣٩  منتزهات
  ٢  ١  ٤  --  ١٠  --٠  ٠,٩٧  ١٧  نوادي
  ٢  --  --  ---  ١  ---  ٠,١٧  ٣  استراحات
صناعات 
  حرفية

٢  ١  --  ٢  --  --  ٠,٢٩  ٥  

  --  ---  --  ١٤  ١  --  ٠,٨٥  ١٥  بنسيونات
  --  ---  ---  ----  ١  --  ٠,٦  ١  موتيالت
  ١  --  ٢  --  ٧  ١٤  ١,٣٧  ٢٤  شقق
قرى 
  سياحية

٣  --  --  ٠,١٧  ٣  ---  ----  ----  

              %١٠٠  ١٧٤٩  االجمالي
  م ١٩٩٨الهيئة العامة للسياحة ، اإلحصائيات السياحية لعام :                          المصدر 
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  م١٩٩٨عدد الفنادق وطاقتها اإليوائية بحسب تصنيفها لعام            
  )٢(جدول رقم 

  درجة التصنيف  االسرة  الغرف  الفنادق
  %النسبة  العدد  النسبة  العدد  %النسبة  العدد

  ٥,١٦  ٩٨٩  ٧,٣٤  ٦٤٦  ٠,٩١  ٣  خمسة نجوم
  ٩  ١٧٢٥  ٩,٤١  ٨٢٨  ٣,٦٦  ١٢  اربعة نجوم
  ٢٥,٠٧  ٤٨٠٥  ٢٣,٩٢  ٢١٠٥  ١٩,٨٢  ٦٥  ثالثة نجوم
  ١٩,٨٠  ٣٧٩٥  ٢١,٥١  ١٨٩٣  ٢٠,٤٣  ٦٧  نجمتان

  ٣٠,٣٣  ٥٨١٤  ٣٠,٩١  ٢٧١٩  ٣٣,٥٤  ١١٠  نجمة واحدة
  ١٠,٦٤  ٢٠٤٢  ٦,٩١  ٦٠٨  ٢١,٦٤  ٧١  شعبي
  %١٠٠  ١٩١٧٠  %١٠٠  ٨٧٩٩  %١٠٠  ٣٢٨  االجمالي

  م١٩٩٨الهيئة العامة للسياحة ، اإلحصائيات السياحية :       المصدر 
  
  

  عدد القادمين للسياحة وعدد الليالي السياحية
  م١٩٩٧- -١٩٩٣والعائدات السياحية خالل األعوام 

  
إجمالي   السنة

  الواصلين
متوسط 
الليالي 
  السياحية

مجموع 
الليالي 
  السياحية

متوسط انفاق 
السائح في 
 الليلة بالدوالر

مجموع العائدات 
 السياحية بالدوالر

٤٥,٣٦٦,٧٥٠  ١٣٠  ٣٤٨٩٧٥  ٥  ٦٩٧٩٥  ١٩٩٣  
٣٥,٢١٧,٣٧٨  ١٤٧  ٢٣٩٥٧٤  ٦  ٣٩٩٢٩  ١٩٩٤  
٤٩,٠٨٠,٨٠٠  ١٦٠  ٣٠٦٧٥٥  ٦  ٦١٣١٥  ١٩٩٥  
٥٤,٨٧٤,٥٠٠  ١٥٠  ٣٦٥٨٣٠  ٥  ٧٤٤٧٦  ١٩٩٦  
٦٩,٦٧٢,١٥٠  ١٥٠  ٤٦٤٤٨١  ٥،٥  ٨٤٤٥١  ١٩٩٧  

  م١٩٩٨الهيئة العامة للسياحة ، اإلحصائيات السياحية :       المصدر      
     
   المنشآت السياحية األخرى-ب 

ت وتوزيعها على المحافظـا   ) غير الفندقية (عدد المنشآت السياحية االخرى     ) ١(يوضح الجدول   
م ٩٨وكالة في عـام     ) ١٩٩( وكما يالحظ ان عدد الوكاالت السياحية قد وصل إلى           ٠الرئيسية  
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، ويوجد في كـل مـن صـنعاء         %) ١٢٣(م وبزيادة قدرها    ٩١وكالة في عام    ) ٨٦(مقارنة ب   
وكالة والبقية في المحافظات األخرى ، ومن المتوقـع أن يـنخفض            ) ١٧٣(وعدن وحضرموت   

حية إلى أقل من النصف مع نهاية العام الجاري نتيجة للتدهور المستمر            عدد هذه الوكاالت السيا   
  ٠في النشاط السياحي 

) ٤٦١(م إلـى    ٩٨وتأتي المطاعم في المرتبة األولى من حيث العدد حيث وصل عددها في عام              
علـى  ) ٣٠٦,٣٤٨(مطعماً معظمها في صنعاء والحديدة وعدن ثم يليها اللوكندات والبوفيـات            

     ٠التوالي 
وبالرغم من األهمية الرقمية لتزايد عدد الفنادق والمنشآت السياحية األخـرى فـي الـسنوات               
األخيرة إال أن هذا التزايد العددي ال يعبر بالضرورة عن تطور نوعي للمنشآت أو الخدمات التي                

ممـا  ، تقدمها ، ويعكس حقيقة واضحة وهي تركز معظم هذه المنشآت في المـدن الرئيـسية                
ظمي البرامج السياحية إلى التقيد ببرامج قصيرة تمكن السائح من العودة إلى المـدن              يضطر من 

للمبيت والراحة ، وتعاني هذه المنشآت من تدني مستوى الخدمات والتقصير البارز في النظافة              
  ٠العامة وعدم تناسب األسعار مع الخدمات المقدمة 

يشجع على زيادة الطلـب وهـذا يـستدعي         ونتيجة لذلك فأن نوعية المنتج السياحي اليمني ال         
بالضرورة اعادة النظر بكثير من اإلجراءات والقوانين واللوائح ومستوى التأهيـل والتـدريب             

   ٠لتالفي العجز الحاصل في نوعية المنشات والخدمات  التي تقدمها وفي اختيار مواقع إنشائها 
  

  االستثمار السياحي وقانون االستثمار : ثالثا 
م كافة االستثمارات   ١٩٩٧م وتعديالته في أبريل     ١٩٩١ون االستثمار الصادر في عام      يشمل قان 

في القطاعات االقتصادية وتعتبر السياحة أحد القطاعات السبعة التي حددها القانون الذي يشير             
إلى إمكانية استثمار األموال اليمنية والعربية واألجنبية في كافة القطاعات االقتصادية في البالد             

 ويعامل القانون المـستثمرين األجانـب واليمنيـين         ٠استثناء قطاع استخراج النفط والمعادن      ب
 ويمنح القانون الحق في     ٠معاملة متساوية وال يشترط فرض ضوابط األسعار أو تقييد األرباح           

شراء واستئجار األراضي كما يعفي من الرسوم الجمركية على المستوردات مـن الموجـودات              
زمة إلقامة المشروعات  ، ويمنح اعفاءات ضريبية على األرباح لمدة تتـراوح بـين            الثابتة الال 

سنوات ، وبعد صدور قانون االستثمار المشار إليـه أعـاله بـدأت االسـتثمارات                ) ١٠-٩( 
  وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد المشاريع السياحية المرخصة          ٠السياحية تنمو بشكل مضطرد     
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مشروعاً وأن إجمالي االستثمارات المخصـصة لهـذه         ) ١٢٠(بلغت  ) م٩٦-٩٢(خالل الفترة   
   -:مليار ريال ، تتوزع رؤوس األموال الخاصة بهذه المشاريع بالنسب التالية  ) ٣٨(المشاريع 

  %٩٨،١الوطنية  -
  %١،٦ العربية  -
  %٠،٣ األجنبية  -

 القطاعـات   من إجمالي المشاريع المرخصة في    % ) ١٨( وتشكل المشاريع السياحية ما نسبته      
من إجمالي الفرص المتاحة في جميـع       %) ١٥(المشمولة في القانون وتولد فرص عمل بنسبة        

  ٠)٤(المشاريع المرخصة في القطاعات األخرى 
  

وبالرغم من المؤشرات الجيدة لالستثمار السياحي من حيث الكم إال أنها ليست كذلك من حيـث                
 التنمية االجتماعية الشاملة وحسن اسـتغالل    الكيف إذ لم يقترن ذلك بمؤشرات جيدة على صعيد        

% ) ٢٥(الموارد الطبيعية وحماية البيئة  ، وما تم تنفيذه فعالً من تلك المـشاريع ال يتجـاوز                  
 وقد أصـبح    ٠ومعظمها يتركز في المدن الرئيسية وال يرقى إلى المستوى الذي كان مخططاً له              

المجال السياحي حيث تشير بعض المعلومـات        اآلن واضحاً أن هناك فرصاً كبيرة لالستثمار في         
مليـون دوالر فـي تنفيـذ هـذه         ) ١٤٠(والتقديرات األولية لهذه الفرص إلى إمكانية استيعاب        

المشاريع في كافة مناطق البالد ، ومن ضمن هذه المشاريع إقامة عدد من الفنـادق المـصنفة                 
ات سـياحية ونـوادي بحريـة       نجوم وترميم قصور قديمة لإليواء واستراحات ومنتزه       ) ٤،٥(

   ٠باإلضافة إلى وجود فرص استثمارية في المصحات العالجية السياحية 
  

  مشاريع التنمية السياحية : رابعاً 
  )٥(م ٢٠٠٠-٩٦في الخطة الخمسية األولى للتنمية السياحية 

ـ                ة بالرغم من أن القطاع السياحي لم يدخل ضمن القطاعات التي أعطيت لها األولوية في الخط
الخمسية األولى إال أن خطة التنمية السياحية قد أدرجت ضمن الخطة العامة للدولـة وحـددت                

  -:ضمن أهدافها 
  ٠إجراء المسح الشامل للمناطق السياحية  - ١
  ٠ تطوير التسويق والترويج للسياحة في اليمن  - ٢
ميـة   التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع البنية األساسية الضرورية لتـشجيع وتن            - ٣

  .السياحة 
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  . تطوير الخدمات واللوائح والتشريعات المنظمة للسياحة  - ٤
  ٠ رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنشات والخدمات السياحية  - ٥

  -:      وقد أدرج في الخطة عدد من المشاريع تم اعتماد أربعة منها وهي 
  .مشروع الترويج السياحي    - ١
  . مشروع المسح السياحي    - ٢
  .لتدريب والتأهيل    مشروع ا - ٣
    ٠ مشروع تطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن  - ٤
  

 ويشرف على تنفيذ هذه المشاريع الهيئة العامة للسياحة ويالحظ أن البيانات المتـوفرة للعـام               
  -:ما يلي  ) ١٩٩٧(الثاني من تنفيذ الخطة 

  ٠  ريال١٦٢,٨٥٠,٠٠٠ـ بلغ إجمالي المخصص للمشاريع المشار إليها آنفا 
  )٦(٠ ريال ٥٠,٩٠٦,٠٠٠   إجمالي قيمة المنفذ  

من %٣١(م  ٩٧ويبدو جلياً من األرقام المالية المخصصة لهذه المشاريع وما نفذ منها في عام              
أن جزاء من المبالغ المخصصة لم يتم االسـتفادة منهـا بـسبب طبيعـة               ) المخطط لذلك العام    

لمتابعة من الجهات المعنية مما يحرم البلـد        اعتمادات تلك المشاريع والروتين الحكومي وعدم ا      
  ٠االستفادة الجيدة من القروض والمعونات المقدمة من الدول المانحة 

وفي الفصل الخامس تشير الخطة إلى عدد من المشاريع التي أدرجت لتطوير المنشآت السياحية              
  -:وتمثل فرصاً استثمارية للقطاع الخاص على النحو التالي 

   قيد التنفيذ مشروع٢٧ -   
   مشروع فرص استثمارية جديدة ١١٧ -   

وتسعى الخطة من وراء ذلك إلى تشجيع القطاع الخاص على المبادرة لالسـتثمار فـي قطـاع                 
  ٠السياحة خاصة في تطوير المنشآت السياحية والخدمات المتعلقة بها 

   
  تطوير المنشات السياحية وتحسين الخدمات : خامساً 

  لوضع الحالي للعوامل المؤثرة في الجذب السياحيتحليل وتقييم ا-١
العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في الجذب السياحي وهل تـشكل فـي              ) ٤(يوضح الجدول   

الوقت الحاضر نقاط قوة يجب تعزيزها أو نقاط ضعف  يجب معالجتها أو تحدي علينا مواجهته،                
لسياحي يتضح لنـا أن التنميـة الـسياحية         وبعد معرفتنا للعوامل المختلفة المؤثرة في الجذب ا       
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تتطلب وضع خطة شاملة ومتكاملة يتم فيها معالجة قضايا االسـتثمار فـي البنيـة األساسـية                 
وتطوير المنشآت السياحية والخدمات وأيضاً تأمين األطـر القانونيـة والمؤسـسية لتفعيلهـا              

على الموارد الطبيعية وحمايـة     وحمايتها ، مع األخذ بعين االعتبار العوامل األخرى كالمحافظة          
  ٠البيئة ووضع البرامج العملية للتغلب على كثير من الجوانب المنفرة للسياحة 

  
  تحليل وتقييم الوضع الحالي للعوامل المؤثرة في الجذب السياحي) ٤(           جدول 

  
  مالحظات  تحدي  نقطة ضعف   نقطة قوة  العامل  

  /    /  العوامل الطبيعية
  /    /  الشواطئ
  /    /  الجبال

  /    /  الصحاري
  /    /  الجزر

  /    /  الحمامات

يمن بمميزات طبيعيـة تخلـق      تتمتع ال 
تحدياً للمحافظة عليها وجعلها عوامـل      

  .أساسية في الجذب السياحي 

١  

    /    /  البيئة
          العوامل االقتصادية  ٢
    GDP تذبذ  في نمو-    /    الوضع االقتصادي  

   تضخم-
  جز في الموازنة  ع-

وهذا يؤدي إلى عجز في األنفاق علـى        
  .البنية األساسية والخدمات العامة 

ال يساعد على االدخار والقـدرة علـى            /    دخل الفرد  
  .تنمية السياحة الداخلية 

انخفاض سعر الريـال مقابـل الـدوالر             /  اتجاهات اسعار العملة  
يجعل من الـسلع والخـدمات المنتجـة        

ثر قدرة على المنافسة وبالتالي     محلياً أك 
يقلل من تكلفة المنتج السياحي ويشجع      

  .على نمو السياحة الخارجية 
          العوامل االجتماعية  ٣
ضغط على الخدمات وزيادة في التلـوث         /  /     التزايد السكاني -  

  .البيئي 
هناك عوائق أمام عمـل المـرأة فـي           /  /    مشاركة المرأة   

مـا يجعلهـا أقـل      المرافق السياحية م  
  .جاذبية 

الهجرة من االرياف الـى       
  المدن

ضغط سكاني على المدن وعلى الخدمات        /  /  /
  .المتوفرة وزيادة في التلوث

  .انخفاض مستوى الوعي السياحي     /    الوعي السياحي   
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  مالحظات  تحدي  نقطة ضعف  نقطة قوة  العامل  
          العوامل الثقافية والتاريخية  ٤

  /    /  والمخطوطات اآلثار -
  /    /   الفنون المعمارية-
  /    /   الصناعات الحرفية-
    /     العادات والتقاليد-
  /    /   الفنون الشعبية-

  

  /    /   األسواق الشعبية-

تشكل عوامل جـذب سـياحية وتخلـق        
تحدياً في المحافظة عليها واالسـتفادة      

  .منها بشكل سليم 

          العوامل البشرية  ٥
    /    توفر الكفاءات العالية -
      /   توفر اليد العاملة الرخيصة-
    /     برامج التدريب المتاحة-

  

    /     الحوافز-

التدريب  هام جدا لجميع العاملين فـي        
  .القطاع السياحي ولم يأخذ حقه بعد 

          البنية األساسية والخدمات   ٦
ـ       /  /     الطرق والمواصالت- داخلي والطـرق   عدم انتظام النقـل ال

المؤدية إلى كثير من المواقع السياحية      
  .غير ممهدة أو مسفلتة 

  .عدم انتظام الرحالت والمواعيد   /  /    الطيران الداخلي-
محدود وال تتم االستفادة منـه بالـشكل            /     النقل البحري-

  .المطلوب 
  /  /     المعلومات والخرائط-
  /  /    نظيم  اإلدارة والت-
  /  /     االستقبال والضيافة -

  

  /  /     الترفيه-

  .ضعيفة وغير كافية 

          المنشآت السياحية   ٧
  /  /     وجودها خارج المدن-
  /  /     وجودها في المواقع السياحية-

  

  /  /    تها نوعي-

تركز معظمها فـي المـدن الرئيـسية        
وتعاني مـن ضـعف فـي مواصـفات         
ومقاييس البناء ونوعية الخدمات التـي      

  .تقدمها 
          االستثمار والتمويل
  /    /  قانون االستثمار

    /    تسهيل الحصول على التمويل
ــة   ــالقوانين الخاص ــزام ب االلت

  باالستثمار
  /  /  

٨  

  /  /    القضاء

بالرغم من أهمية قانون االسـتثمار إال       
أن عدم االلتـزام بـالقوانين واللـوائح        
وضعف القضاء يـصعب مـن عمليـة        

  .التطبيق 
 الفوائد البنكية المرتفعـة تحـد مـن       -

االستثمار في المجال السياحي وتجعـل      
 المنـشآت   عملية تطوير الخدمات فـي    

القائمة أمراً عسيراً ال سيما فـي ظـل         
  .الركود االقتصادي الراهن  

  ٩          االستقرار واألمن 
عدم وجود استقرار أمني  يؤثر بـشكل              /   االستقرار السياسي -
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   الطلب السياحي إلى اليمن بالغ على  /  /     االستقرار االمني-
          العوامل القانونية  ١٠

    /  /     القوانين-
         النظم واللوائح-

عدم وضع القوانين واللوائح المناسـبة      
أو عدم القدرة علـى تطبيقهـا يعيـق         

  .استمرار نمو الطلب السياحي 
        التسويق والترويج  ١١

 صورة الـيمن فـي اذهـان        -
  االجانب

  /  /  

  /  /     المنتج السياحي-
 تكلفة الرحلة الـسياحية الـى       -

  اليمن
  /  /  

ــرويج - ــزيج ادوات التـ  مـ
  والتسويق

  /  /  

  

 التـرويج    مساهمة الدولة في   -
  والتسويق

  /    

  
  

ـ    اً سـلبية وخطـط     صورة اليمن خارجي
التسويق والترويج ضعيفة ودور الدولة     
في هذا الجانب ال يرقى إلى المـستوى        

  .المطلوب 

سهلت طرق االتصاالت الحديثة وانظمة           /  العوامل التكنولوجية  ١٢
اإلنترنت االتصال بين البلدان مما يشجع      

  .على السفر والسياحة 
          المنافسة  ١٣

      /     السياحة الترفيهية-
  /  /    لطبيعية السياحة الثقافية وا-

العوامل الجاذبة تطلب الحفـاظ عليهـا       
  .وتقويتها  

سياسة التجارة العالمية وفـرت مزيـداً             /  العولمة   ١٤
ــاري    ــادل التج ــرص للتب ــن الف م
واالستثماري وبالتالي التشجيع للـسفر     

  .والسياحة 

  
  االستثمار في تطوير المنشآت السياحية وتحسين الخدمات-٢

طوير نمو السياحة فـي     يتضح مما سبق أن إقامة المنشآت السياحية ال يمكن أن يكون كافياً لت            
اليمن إذ أن هناك عدداً من العوامل األخرى األمنية منها واالجتماعية والـسياسية والقـضائية               

  ٠والبيئية التي يجب أخذها بعين االعتبار 
وبالرغم من أهمية مساهمة القطاع الخاص باالستثمار السياحي إال أن التنمية السياحة ال يمكن              

لقطاع الخاص في إقامة وتطوير المنشآت فالسياحة كـأي صـناعة           أن تنهض بمجرد استثمار ا    
أخرى تتطلب مناخاً استثمارياً متكاملًا ومنسجماً يؤدي إلى التطوير والنمـو ، ويعتبـر افتقـار                
صانعي القرار والموظفين ورجال األعمال لفهم الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة فـي دعـم                

ية من أكبر العوائق لتطوير السياحة وبدون فهـم ورغبـة           االقتصاد الوطني والمجتمعات المحل   
وحماس المجتمع لتطوير السياحة فإن استثمار القطاع الخاص ال يعتبر فقط مضيعة للمال وإنما              
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تبديداً للوقت ، وبناءاً على ما سبق فإن االستثمار في تطوير المنشآت السياحية ال بد أن يكون                 
ن االجابة واضحة للـسؤال التقليـدي ، هـل العائـدات            له جدوى اقتصادية ، أي يجب ان تكو       

المتوقعة من االستثمار كافية لتحمل المخاطر ومبررة للقيام به ؟ وبالرغم من أن هناك الكثيـر                
من العوامل التي ال يمكن توقع مدى تغيرها في المستقبل مثل االسـتقرار األمنـي والتغيـرات                 

ؤ الدقيق للعائد من االستثمار إال أنه يمكـن التركيـز           االقتصادية وبالتالي عدم القدرة على التنب     
  -:على الجوانب اآلتية 

  ٠ الوضع الحالي واتجاهات النمو والتطور السياحي في السنوات الماضية -أ 
  ٠ دراسة السوق وعامل العرض والطلب السياحي -ب
  ٠ اتجاهات النمو والتطور السياحي في السنوات الماضية -أ 

بتحليل وتقييم الوضع الحالي للعوامل المؤثرة في الجـذب   ) ٤(والجدول  ) ١(رة  لقد قمنا في الفق   
السياحي وسنحاول االن تحليل البيانات الرقمية لعدد القادمين من السياح األجانب خالل العـشر              

  .  م ١٩٩٨و١٩٨٩سنوات الماضية أي بين عامي 
  عدد القادمين للسياحة ) ٥(                           جدول 
  م ونسبة النمو السنوي١٩٩٨-١٩٨٩                    خالل الفترة 

  (%)النمو السنوي   عدد القادمين  السنة
٨+  ٦٥,١٨٨  ١٩٨٩  
٢١-  ٥١,٨٤٩  ١٩٩٠  
١٦-  ٤٣,٦٥٦  ١٩٩١  
٦٦+  ٧٢,١٦٤  ١٩٩٢  
٤-  ٦٩,٧٩٥  ١٩٩٣  
٤٣-  ٣٩,٩٢٩  ١٩٩٤  
٥٠+  ٥٩,٨٩١  ١٩٩٥  
٢٥+  ٧٤,٤٧٦  ١٩٩٦  
١٤+  ٨٤,٤٥١  ١٩٩٧  
٤+  ٨٧,٦٢٧  ١٩٩٨  
    ٦٤٩,٠٢٦  االجمالي

    ٦٤٩٠٣  المعدل السنوي
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ان عدد السياح قد تذبذب صعوداً وهبوطاً بسبب الظروف التي مرت بها            ) ٥(يتضح من الجدول    
 وحاالت االختطاف والقتـل فـي عـام         ٩٤حرب الخليج ثم الحرب االنفصال في عام        ( المنطقة  

لسياح القادمين إلـى الـيمن خـالل العـشر          ويالحظ من الجدول أعاله ان إجمالي عدد ا       ). ٩٨
سائح ومتوسط   ) ٦٤٩٠٣( سائحاً وبمعدل سنوي     )٦٤٩، ٠٢٦(السنوات الماضية وصل إلى     

أن عـدد القـادمين     ) ٧(والجدول  ) ٦(ويالحظ من البيانات الجدول     % )  ٤(نسبة نمو سنوية    
   -:للسياحة من القارات المختلفة يتوزعون كما يلي 

  ادمين للسياحة إلى اليمن حسب األقاليمعدد الق) ٦(جدول 
  م١٩٩٧-- ١٩٩٣خالل األعوام 

          السنة
  القارة

١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  

  ٥٤٥٦٠  ٤٨٥٩٧  ٤١٤٧٧  ٢٦٨٠٩  ٤٦٤٦٦  أوروبا
  ٧٢٥٣  ٤٤٦١  ٤٥٨٥  ٢٦٨١  ٤٤٤٨  آسيا

  ٤٦٧٦  ٣٢٩٣  ٣٢٠٧  ٣٥٩٤  ٦٥٤٩  األمريكيتين
  ٢١٥٦  ١٦١٠  ١٦١١  ١٣٧٧  ١٦٠٩  إفريقيا
  ١١٩٤  ١٠١٤  ٧٥٠  ٤١٦  ٥٩٠  ليااسترا

ــشرق  الــ
  األوسط

١٤٦١٢  ١٥٥٠١  ٩٧٢٠  ٥٠٥٢  ١٠١٣٣  

  ٨٤٤٥١  ٧٤٤٧٦  ٦١٣٥٠  ٣٩٩٢٩  ٦٩٦٩٥  اإلجمالي
  

  م١٩٩٧توزيع السياح األجانب حسب الجنسيات لعام ) ٧(          جدول 
  النسبة المئوية  عدد السياح   القارة

  ٦٥  ٥٤٥٦٠  أوروبا 
  ٩  ٧٢٥٣  آسيا

  ٥  ٤٦٧٦  األمريكيتين
  ٣  ٢١٥٦  إفريقيا
  ١  ١١٩٤  استراليا

  ١٧  ١٤٦١٢  الشرق األوسط
  %١٠٠  ٨٤٤٥١  اإلجمالي
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ويالحظ أن عدد السياح  القادمين من أوروبا يشكل نسبة عالية من مجموع السياح تصل إلـى                 
  ٠% )٥(واألمريكيتين % ) ٩( ثم آسيا % ) ١٧(يليه القادمون من الشرق األوسط % ) ٦٥(

حصائيات أن األشهر التي يزداد فيها قدوم السياح تمتد من شهر أكتوبر فـي              كما يتضح من اإل   
  ٠كل عام إلى شهر فبراير من العام التالي وتبلغ ذروتها في شهري يناير و فبراير من كل عام 

على الفنادق التي يفضلها الـسياح       ٩٨-٩٣وإذا حاولنا دراسة العرض والطلب الخارجي للفترة        
  : الحصول على الجدول التالي يمكن)  نجوم ٥،٤،٣( 
  

  العرض والطلب الخارجي على فنادق) ٨(                         جدول 
  م٨٩--٩٣ نجوم خالل الفترة من ٥،٤،٣                          

  
عدد االسـرة     السنة

   نجوم٥،٤،٣
العرض الـسنوي   

 ليلة/المتوفر غرفة
عدد السياح  
القـــادمين 

  ) الطلب (

فرق العرض  
 الطلـب   عن

(%)  
٣٦-  ٦٩٧٩٥  ٥١١٠٠  ٣٤٩٨  ١٩٩٣  
٦-  ٣٩٩٢٩  ٣٧٦٥٥  ٣٧١٦  ١٩٩٤  
١٧-  ٦١٣٥١  ٥٢٥٦٠  ٥١٨٤  ١٩٩٥  
٦+  ٧٤٤٧٦  ٧٨٨٥٥  ٥٤٠١  ١٩٩٦  
٢٢-  ٨٤٤٥١  ٦٩٠٣٠  ٥٧٢١  ١٩٩٧  
٣+  ٨٧٦٢٧  ٩٠٧٢٥  ٧٥١٩  ١٩٩٨  

  
خـالل الـسنوات    %) ٣٦-%٦( يتضح من النتائج أن هناك نقصاً في العرض يتراوح ما بين            

نتيجة الرتفاع  % ) ٣(  زاد العرض عن الطلب بنسبة       ٩٨ ، وفي عام     ٩٧ وأيضاً   ٩٥،٩٤،٩٣
 وزيـادة عـدد     ٩٨في عـام    )  فندقاً   ١٢( إلى  )  فنادق   ٧(من  )  نجوم ٤(عدد الفنادق من فئة     

  .في نفس الفترة )  فندقاً ٦٥( إلى  ) ٤٩( من )  نجوم ٣( الفنادق فئة 
  

   السياحي   دراسة السوق أي عامل العرض والطلب-ب 
تدل االتجاهات العالمية للسياحة على استمرار نمو النشاط السياحي في السنوات القادمة وذلـك              

  -: نتيجة للعوامل التالية 
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  ٠تحسن وسائل المواصالت  -
  ٠ تحسن دخل الفرد في الدول المتقدمة  -
   التقاعد المبكر ووجود الوقت الفائض للسياحة الترفيهية  -
ايد السكاني في الدول المتقدمة وزيادة المعمرين ورغبتهم         النسبة المنخفضة للتز   -

  ٠في السفر 
 سياسة العولمة وزيادة التسهيالت في التجارة الدولية سينشط التجـارة البينيـة      -

  ٠وسفر رجال األعمال كما أنه سيقلل من إجراءات السفر بين الدول 
على اتصال دائـم     تطور نظم االتصاالت وإمكانية إبقاء السائح أو رجل األعمال           -

  بالبلد الذي يريده يحفز على زيادة السفر من أجل السياحة واألعمال 
 تطور مفهوم السياحة الخضراء أو السياحة البيئية وهو اتجاه جديد بدأ يظهـر              -

في السنوات األخيرة وهناك احتمال كبير لزيادة أعداد المهتمين في هذا النوع من             
  ٠السياحة في السنوات المقبلة 

  
وإذا ما حاولنا التنبؤ بمستقبل الطلب السياحي على السوق اليمني خـالل الخمـس الـسنوات                 

  -:فإننا نجد أنفسنا أمام الفرضيات والحقائق التالية ) ٢٠٠٤--٢٠٠٠(القادمة 
  احتمال تزايد حركة السياحة الدولية خالل السنوات القادمة بنسبة قد تصل إلى أكثر من       - ١

  .مال تزايد أعداد السياح المهتمين بالسياحة البيئية مع احت% ) ٥     ( 
  %) ٤( تزايد نسبي في الطلب السياحي لليمن خالل السنوات العشر الماضية وبمعدل سنوي -٢
 استمرار سياسة اإلصالحات االقتصادية والخصخصة في االقتصاد اليمني وبالتـالي تحـول             -٣

لى القطاع الخاص والتي ستؤدي في حالـة        عدد من المنشآت السياحية التي تملكها الدول إ       
تطويرها إلى زيادة السعة اإليوائية وتوفير فرص أفضل لإليواء في حالة تزايد عدد الـسياح    

  .الوافدين 
 مرونة قانون االستثمار في إعطاء الفرص االستثمارية المتساوية لليمنيين وغير اليمنيـين             -٤

  . باإلعفاءات الضريبية والرسوم الجمركيةعلى حد سواء ووجود عدد من التسهيالت  تتعلق
 تزايد البناء المؤسسي للمنطقة الحرة في عدن وبحكم موقعها الجغرافـي فـإن االهتمـام                -٥ 

بالنشاط  التجاري فيها سيزداد في السنوات الخمس القادمة وسيؤدي إلى زيـادة حركـة               
  ٠السفر والسياحة 
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يعية التي مرت بها البلد خالل العـشر الـسنوات          وبناءاً على ما تقدم ونتيجة للظروف الغير طب       
الماضية ولظروف االختالالت األمنية التي تؤثر على القدوم السياحي فإننـا سـنفترض زيـادة               

 وبناء على ذلك فإننا سنتوقع األعـداد     ٠فقط  % ) ٥( الطلب السياحي بمعدل نمو سنوي نسبته       
ذ المعدل السنوي العام لقدوم السياح      وسنأخ)  م  ٢٠٠٤-٢٠٠٠( التالية من السياح  للسنوات      

  .سائحاً كأساس الحتساب الطلب السياحي المستقبلي) ٦٤٩٠٣(خالل السنوات العشر الماضية 
                        

  الطلب السياحي الخارجي ) ٩(                      جدول 
                         المتوقع للسنوات الخمس القادمة 

  
  د القادمينعد  السنة
٦٨١٤٨  ٢٠٠٠  
٧١٥٥٦  ٢٠٠١  
٧٥١٣٣  ٢٠٠٢  
٧٨٨٩٠  ٢٠٠٣  
٨٢٨٣٥  ٢٠٠٤  

    
م نتيجـة   ٩٨سنالحظ أن فرص اإليواء الفندقي قد تحسن في عام          ) ٨(وإذا ما عدنا إلى جدول      

 ولذلك يمكن القول أن جانب العرض       ٠نجوم   )  ٤ ،٣( لزيادة عدد المنشات السياحية من فئة       
ياته قدراً كبيراً من المخاطرة إذا ما فرضنا بناء عدد من المنشآت الفندقيـة              المتوقع يحمل في ط   

اإلضافية في المدن ولم يتحسن وضع االستقرار األمني المتعلق بحركة الـسياح داخـل البلـد                
  ٠ورافقه بالنتيجة عدم فعالية الحمالت التسويقية والترويجية  في الخارج 

يع الجغرافي للمنشات السياحية حيث يتركز معظمها فـي         وفي رأينا أن المشكلة تكمن في التوز      
المدن الرئيسية وتفتقر الكثير من المواقع السياحية ألي نوع من المنشآت الفندقية أو منـشات               

  ٠الطعام والشراب والترفيه 
أمَّا بالنسبة لتحسين الخدمات في المنشآت السياحية القائمة فإن ذلـك يتطلـب زيـادة الطلـب                 

دة اإليرادات الناتجة عن تشغيل تلك المنشات وطالما أن السياحة متعثرة فال يمكن             السياحي وزيا 
أن يتم االستثمار في تحسين الخدمات لعدم توفر السيولة الالزمة لذلك ، إذ أن تحسين الخدمات                
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يعني باألساس تدريب الكادر وتحسين المظهر الداخلي للمنشاة وتجديد األثاث ومعدات التـشغيل             
   ٠األخرى 

ولذلك فإننا نعتبر االستقرار األمني شرطاً الزماً لزيادة الطلب السياحي الخارجي وبالتالي زيادة              
  ٠اإليرادات وتحسين الخدمات 

ونظراً لتعدد الخدمات التي يتطلبها السائح وخصوصية البعض منها بحسب احتياجـات الـسوق      
 المقصودة من تطوير المنـشآت       الرئيسي المصدر للسياح فانه يجب أن نحدد األهداف الرئيسية        

  :السياحية وتحسين الخدمات  ، فهل هي مثالً 
  

  بناء منشآت جديدة أو تحسين منشآت قديمة  -
   تطوير مهارات  -
   تطوير األطعمة والمشروبات وخدمات المطاعم  -
   تطوير خدمات النقل  -
   تطوير خدمات المعلومات  -
   تطوير المنتجعات السياحية  -
  ماتها  تطوير الفنادق وخد -
   تطوير المنتج السياحي -
   تحسين التسويق والترويج  -

  ٠أو بعضها ، وفي هذه الحالة ما هي األولويات التي يجب أخذها بعين االعتبار 
  

   العوامل المحددة لالستثمار السياحي    -ج 
من وجهة نظر المستثمر من القطاع الخاص ، ومهما كانت األولويات المطروحة ، فإن هنـاك                

عوامل أساسية سيتوقف عليها قرار المستثمر في الدخول في استثمارات جديدة في تطوير             ثالثة  
  ٠المنشات أو الخدمات السياحية 

  عامل السوق  - ١
  )التمويل ( عامل رأس المال  - ٢
  مالئمة المناخ االقتصادي والسياسي واالجتماعي لالستثمار - ٣
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  -: عامل السوق - ١
ية على عامل السوق الذي تتعامل معه وحجمه ونـوع          يعتمد تطوير المنشآت والخدمات السياح    

  :المنتج السياحي وتفرده بخصائص جاذبة وبمعنى آخر يتوقف دراسة عامل السوق على 
   ٠التي يجب التركيز عليها ) الهدف(تحديد األسواق  -
   ٠ الوضع الحالي والوضع المستقبلي لألسواق المعنية  -
  ٠ي المنطقة  المنافسة المتوقعة من البلدان األخرى ف -
  ٠ المنتج  السياحي  المرغوب  والخدمات  المطلوبة وأسعارها  -
 نقاط القوة ونقاط الضعف  في المقومات السياحية المتوفرة في البلد ومدى مـساهمة               -

الهيئات الحكومية ، المجتمعات المحلية وشركات القطاع الخاص في التغلب على هـذه           
   ٠المعوقات 

  
  ) :مويل الت( عامل رأس المال - ٢

يعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عنـد الرغبـة فـي الـدخول  فـي            
المشاريع السياحية وهناك عدداً من العوامل الفرعية التي تخضع للتحليل والتمحيص كتكـاليف             
المشروع ، إمكانية الحصول على التمويل ، معدل العائد على االسـتثمار ، النظـام الـضريبي                 
وشروط التأمين ، مساهمة الدولة في تطوير البنية األساسية والكادر المطلوب لتشغيل المشروع             

  ٠بكفاءة عالية 
   

   مالئمة المناخ االقتصادي  والسياسي واالجتماعي  لالستثمار -٣
يؤدي الركود االقتصادي وعدم توفر المناخ المالئم لالستثمار كالتوترات السياسية الداخليـة أو             

دول المجاورة إلى التأثير السلبي على الطلب السياحي ، وفي ظل الظروف التي شـهدتها               مع ال 
اليمن خالل السنوات العشر الماضية أدى إلى عدم االستقرار األمني إلى نكسات خطيـرة علـى                
السياحة واالستثمار في اليمن وذلك كنتيجة حتمية لحـوادث االختطافـات المتكـررة للـسياح               

 وقد بدأت هذه    ٠م  ٩٨ب في حقول النفط مما أدى إلى قتل أربعة منهم في عام             والعاملين األجان 
الحوادث كأسلوب من أساليب الضغط على الدولة لحثها على تنفيذ مطالب معينة للجماعات التي              

 وفي اآلونة األخيرة بدأت هذه الحوادث تأخذ طابع الجريمة المنظمـة            ٠تدير عمليات االختطاف    
 ضد السياح الوافدين إلى اليمن مما أدى إلى تشويه سمعة اليمن خارجيـاً              والمخطط لها مسبقاً  

 ٠واألضرار بعالقاتها ومصالحها االقتصادية مما يتطلب مواجهة ومعالجة شاملة لهذه الظاهرة            
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وفي حالة توفر المناخ المالئم لالستثمار السياحي فإن تجارب الدول النامية في تطوير وتنميـة               
وجود اتجاهين للتنمية االتجاه التقليدي واالتجاه البديل الـذي يـستند علـى             السياحة تشير إلى    

  ٠مشاركة المجتمعات المحلية 
   االتجاه التقليدي -أ 

يرتكز المفهوم التقليدي على ان تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة والبنية األساسية الالزمـة              
ع الخاص منفرداً أو بمساهمة الـشركات       لتطوير السياحة وكذلك األمن واالستقرار ويقوم القطا      

  ٠األجنبية ببناء الفنادق والمنشآت السياحية األخرى وتطوير خدماتها 
وما يؤخذ على هذا المفهوم انه يهمل  المجتمعات المحلية كما يهمل التأثيرات الـضارة علـى                 

 ٠و تطويرهـا      البيئة والتراث الثقافي والتاريخي للمجتمعات من جراء إهمال المحافظة عليها ا          
ان المستفيدين الرئيسين من هذا األسلوب في التنمية السياحية هم الدولة ، السياح ، الشركات               
السياحية وبعض أصحاب المهن والتجار المحليين ، وبالتالي فان استفادة المجتمعات المحليـة             

ـ                  ان في التطور والنمو يقتصر على توظيف بعض األفراد فـي المنـشآت الـسياحية ولـذلك ف
المواطنين في المواقع السياحية ال يوجد لديهم الحافز لحمايـة اآلثـار أو البيئـة أو المجـامع                  
السياحية بل انهم يرون بوجودهم شيئا غريبا ال يتالئم مع مـوروثهم الثقـافي وتقاليـدهم  وال       

 علـى   يستبعد هنا أن يكون رد الفعل عدائياً سواًء على السياح أو على الموروثات التاريخية أو              
تلويث البيئة واستنزافها ، طالما انه لم يتم استيعابهم ضمن النشاط االقتصادي العام الذي تتواله               
الدولة أو ضمن النشاط السياحي  الذي استبعدهم أيـضاً عـن ممارسـة أي دور ذو مـردود                    

  ٠اقتصادي في مناطقهم 
   االتجاه البديل للتنمية -ب

السياحية والخدمات المتعلقة بها ال يقتصر مثالً على بناء         يطرح هذا البديل بإن تطوير المنشآت       
فندق خمسة نجوم أو تنظيم سير الرحالت والخدمات السياحية المرتبطة بهـا بـل أن عمليـة                 

 وفـي   ٠التطوير تدخل ضمن النسيج المتكامل  للتنمية السياحية والتنمية االقتصادية بشكل عام             
قطاع الخاص ، المجتمعات المحليـة أساسـاً ومرتكـزاً          هذا النموذج تعتبر مشاركة الدولة ، ال      

  : وهنا يتوسع نظام المشاركة ليشمل ٠رئيسياً لنجاح التنمية السياحية 
  المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية  -
   السياح -
   الشركات السياحية  -



٢٠  نحو مستقبل واعد للسياحة في اليمن                                                                                                 

مـدن   الدولة بهيئاتها المختلفة ذات العالقة ، خاصة تلك المتعلقة بالمحافظة علـى ال             -
  ٠التأريخية والموروث الحضاري والبلديات ومجالس المحافظة على البيئة 

وهذا يعني المشاركة في االستثمار سواًء برأس المال أو األرض أو العمل وأيـضاً بـالتخطيط                
  ٠واتخاذ القرارات وفي نفس الوقت الحصول على الفائدة المادية من نتائج االستثمار 

ة هو تغيير سلوك األفراد ونظرتهم تجاه صناعة السياحة وفـي           أن الغرض من توسيع المشارك    
نفس الوقت خلق الحماس لديهم للمشاركة وحماية المناطق السياحية من العبث وتقليل الهجرة             

 ومـن األمثلـة الحيـة علـى         ٠من األرياف إلى المدن وفوق  ذلك االستفادة المادية المباشرة           
صت به الدراسة التي وضعت عن مدينة شبام بضرورة         محاولة إشراك المجتمعات المحلية ما أو     

إحياء السوق القديم لمدينة شبام بما من شأنه إعادة النشاط االقتصادي لسكان هذه المدينة وفي               
نفس الوقت المحافظة على التراث التاريخي والمعماري ، ومثال أخر تطوير واسـتغالل بعـض               

  ٠ )٧(حي األبنية القديمة في مدينة زبيد لإليواء السيا
إن جوهر هذا النموذج  في التنمية السياحية يتلخص بمزج المجتمعات المحلية ضـمن نمـوذج     
تنموي مشترك مع القطاع الخاص والدولة وهذا ال يمكن أن يتم إال إذا أدرك الجميـع  الفائـدة                   
 المتبادلة التي يمكن جني ثمارها من تطوير وتنمية السياحة ، والشـك ان المنظمـات الدوليـة              
والمساعدات الثنائية ومتعددة األطراف تشجع هذا النوع من التنمية وستلعب دوراً أساسياً فـي              
التمويل والمشاركة في التدريب وبناء القاعدة المؤسسية والقانونية إلدارة هذا النشاط بالتعاون            

  ٠مع الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 
  

  : الخالصة -سادسا 
لدراسة أن الطلب السياحي في الوقت الحاضر ضعيفاً ويمكن أن يستمر كذلك علـى    نستنتج من ا  

مدى الخمس سنوات المقبلة إذا ما استمرت اإلجراءات والحالة األمنية المتعلقة بالسياح علـى              
 وعليه فان االستثمار في بناء  منشات سياحية جديدة في المدن الرئيسية قـد           ٠وضعها الراهن   

 غير أن هناك الكثير من الفـرص االسـتثمارية فـي            ٠يرة على المستثمر    يكون له مخاطر كب   
المواقع السياحية والشواطئ  يمكن استغاللها إذا توفر المناخ المالئـم وزاد الطلـب الـسياحي                

  .كنتيجة لذلك 
ومن ناحية أخرى تشير الدراسة إلى العوامل المؤثرة على الجذب السياحي وتخلـص إلـى أن                

ليس مجرد صياغة مجموعة    ) بما فيها المنشآت والخدمات السياحية      ( ياحة  تطوير وتنمية الس  
من القوانين واإلجراءات يصعب االلتزام بها وتطبيقها وإنما هو عبارة عـن نمـوذج تنمـوي                 



٢١  تطوير المنشآت السياحية وتحسين الخدمات    

متكامل تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ويعود بـالنفع علـى الـوطن               
  ٠بكامله 

دراسة إن المناخ المالئم لالستثمار في تطوير وتحسين الخدمات السياحية          وأخيراً يستنتج من ال   
غير مالئم في الوقت الحاضر ويستدعي بالضرورة الحد مــن األخـتالالت األمنيـة باتخـاذ                
إجراءات صارمـة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك والسيما قانون االختطاف الذي لم يطبـق حتـى               

جهود لزيادة الطلب السياحي الخارجي وتنمية وتطوير الـسياحة         اآلن ، وبدون ذلك فإن جميع ال      
  ٠ستكون محدودة األثر 
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