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   للتنمية السياحية**المساعدات الدولية

      

  : إعداد                                         
     عبيد محمد الحظاء

  مدير عام التخطيط واإلحصاء          
    بالهيئة العامة للسياحة          
  :تمهيد 

وم به تلـك    تربـط الجمهورية اليمنية بالمنظمات والهيئات الدولية عالقات متينة ، نظراً لما تق           
الهيئات والمنظمات الدولية من دور في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة لبالدنـا ، والقطـاع               
السياحي حظي خالل العقد األخير باهتمام من تلك الهيئات والمنظمات الدولية ، باعتبار السياحة              

 قـدرتها علـى     مصدراً هاماً من مصادر العمالت الصعبة الالزمة للتنمية االقتصادية فضالً عن          
توفير فرص عمل مضاعفة وذلك لخاصيتها المركبة حيث ترتبط بالعديد من القطاعات األخـرى              

، إضافة إلى دورها في زيادة فرص االستثمارات ،         .. مثل النقل ، والخدمات ، والتشييد والبناء        
وسوف نستعرض مصادر المساعدات الدولية التي حصل عليها قطاع الـسياحة خـالل الفتـرة               

، وسير أعمال أنشطة برامج المساعدات ، إضافة إلى تقـيم نتـائج أنـشطة               ) م  ١٩٩٩-٨٩(
  .برامج المساعدات واخيراً التوصيات 

  

  
                                                           

الميسرة العينية والنقدية التي حصلت عليها أجهـزة        المساعدات والقروض   : نقصد بالمساعدات الدولية    : تنويه   **
السياحة الرسمية في الجمهورية اليمنية من مشاريع قد سبق تنفيذها أو مازال تنفيذها جاري أو قد تـم التوقيـع                    

القطاع الخاص يحصل علـى قـروض ميـسرة مـن           ( والمصادقة بشأنها ولم يبدأ تنفيذها حتى اآلن ، علماً بأن           
  ) .أجنبية أو من إحدى شركات الفنادق الدولية لم يتم استيعابها ضمن هذه الورقة مؤسسات تمويلية 
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  مصادر المساعدات الدولية للتنمية السياحية: أوالً 

  

حصل قطاع السياحة في بالدنا خالل العقد األخير على مساعدات من الهيئات والمنظمات الدولية              
  :ة التالي
  -  : ) EC(االتحاد األوروبي  -١

يعتبر االتحاد األوروبي من أوائل المنظمات والهيئات الدولية التي تولتَّ دعـم الـسياحة فـي                
م ، وتواصل دعم االتحاد األوروبي للتنمية السياحية ، حيث          ١٩٨٩الجمهورية اليمنية منذ العام     

  -:قدم المساعدات التقنية ضمن المشاريع التالية 
  

 حسب وثيقـة المـشروع رقـم                ):م  ١٩٩٦ – ٨٩( نامج تطوير السياحة األول      بر -أ
( NTP/89/790/911 ) ،    والتي بموجبها قدم االتحاد األوروبي مساعدة تقنية بمبلـغ وقـدره

  .وحدة نقد أوروبية ) ٦٩٩,٤٠٠(
حسب وثيقة المشروع    :)م٩٨/١٩٩٩ – ٩٧/٩٨( برنامج تطوير السياحة الثاني      -ب

 ، والتي بموجبها سيقدم االتحاد األوروبي مـساعدة  (YEM / B7-3010/B/97/0689)رقم  
  .وحدة نقد أوروبية ) ٩٩٥,٠٠٠(تقنية بمبلغ وقدره 

 سيتولى االتحاد األوروبي مع مموليين دوليين آخرين القيام بإنـشاء مركـز             -ج
وكـذا  ) : م٢٠٠٢-١٩٩٩(تدريب فندقي وسياحي بأمانة العاصمة خالل السنوات        

عداد طاقم التدريس وطاقم لإلشراف اإلداري ، وبموجب مـشروع لوثيقـة المـشروع رقـم                     إ
  وحدة نقد أوروبية ) ٢,٣٣٣،٣٣٣(سيقدم المموليين مساعدة تقنية بمبلغ وقدره ) 96-000-000(
   
  -: البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  -٢

  -:قنية ضمن المشاريع التالية  مساعدات ت(UNDP)قدم البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
 : )م  ١٩٩٧-١٩٨٩(  عـدن    – مشروع تطوير المعهد الفنـدقي والـسياحي         -أ

 ، والتي بموجبها قدم البرنامج اإلنمائي لألمـم  (PDY/88/001 )وحسب وثيقة المشروع رقم 
دوالر أمريكي وكانت عبارة عن المرحلـة       ) ٤٧٨,٥٧٣(المتحدة مساعدات تقنية بمبلغ وقدره      

 ، التي   (YEM/92/053/E/01/49)لى وفي المرحلة الثانية ، وحسب وثيقة المشروع رقم          األو
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دوالر ) ٦٢٠,٩٠٠(بموجبها قدم البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مساعدات تقنية بمبلغ وقدره           
  .أمريكي 

وهو مشروع متفـرع    ،  ) مشروع السياحة البيئية    (  المشروع الفرعي الخامس     -ب
، وحـسب  ) م ١٩٩٩-١٩٩٧( دعم اإلدارة البيئية المستدامة خالل السنوات من وثيقة برنامج    

 ، والتي بموجبهـا قـدم البرنـامج    ( YEM/97/100/A/01/99 )وثيقة المشروع رقم 
 مساعدة تقنية لـدعم الـسياحة البيئيـة بمبلـغ وقـدره      ( UNDP )اإلنمائي لألمم المتحدة 

   .دوالر أمريكي ) ٢١٠,٥٠٠(
  

  - : ) WTO(مية للسياحة  المنظمة العال-٣
 ، تتولى اإلشراف الفنـي علـى مـشاريع التنميـة     ( WTO )أن المنظمة العالمية للسياحة 

 ، إضـافة إلـى دورهـا    ( UNDP )السياحية المقدمة من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  
قنيـة  االستشاري للجهات المسئولة عن قطاع السياحة في بالدنا ، كما أنها قـدمت مـساعدة ت               

  -:تمثلت في إيفاد عدد من الخبراء إلى بالدنا في المجالين التاليين 
  -:تتولى التالي) م١١/٧/٩٨-٥/٧/٩٨(إيفاد بعثة مساعدة تقنية خالل الفترة -أ
  . إعداد دراسة متكاملة عن تطوير نظم اإلحصاءات السياحية في الجمهورية اليمنية -
لدولية المانحـة ، تنـصب نحـو تعزيـز متطلبـات             إعداد وثيقة مشروع تقدم إلى الهيئات ا       -

المساعدة التقنية المستقبلية لتطبيق محتويات توصيات الدراسة المتكاملـة لتطـوير نظـم             
  .اإلحصاءات السياحية في الجمهورية اليمنية 

ــرة  -ب ــالل الفتـ ــة خـ ــساعدة تقنيـ ــة مـ ــاد بعثـ –٢٨/٩/٩٨(إيفـ
  -:تتولىالتالي)م١٦/١٠/٩٨

  .تخطيط وتنمية السياحة في الجمهورية اليمنية  إعداد دراسة متكاملة عن -
 إعداد وثيقة مشروع تقدم إلى الهيئات الدولية المانحـة ، تنـصب نحـو تعزيـز متطلبـات                   -

المساعدة التقنية المستقبلية لتطبيق محتويات توصيات الدراسة المتكاملـة عـن تخطـيط             
  .        وتنمية السياحة في الجمهورية اليمنية 

  

  ير أعمال أنشطة البرامجس: ثانياً 
  

  ) :م ١٩٩٦-١٩٨٩( برنامج تطوير السياحة األول ) ١
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م وكـان   ١٩٨٩تأسس برنامج تطوير السياحة األول فـي عـام          : سير تنفيذ البرنامج       -أ  
م ، إال أنه لم ينته في موعده المحدد ويرجع سبب ذلك إلـى              ١٩٩٢الموعد األول النتهائه عام     
 بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، فإعادة تحقيق الوحدة اليمنيـة            األحداث التي واجهتها اليمن   

م فأحـداث حرب   ٩٠/١٩٩١م ، إلى جانب أحداث حرب الخليج الثانية         ١٩٩٠المباركة في عام    
م ، حالـت دون اسـتكمال       ١٩٩٤القضاء على االنفصال وتثبيت دعائم الوحدة اليمنية في عام          

م ، وقـد قـدرت التكلفـة        ١٩٩٦ج حتى نهاية عام     البرنامج في موعده المحدد واستمر البرنام     
وحدة نقد أوروبية غطت نفقات تنفيذ العناصـر        ) ٦٩٩,٤٠٠(اإلجمالية لتنفيذ البرنامج حوالي     

  -:الرئيسية للبرنامج والمحدد بتاريخ االنتهاء في الجدول التالي
المشروع 
  الفرعي

الشركة 
االستشارية 
  المنفذة

مبلغ نفقات   المشروع
المشروع 

رعي بوحدة الف
  النقد األوروبية

تاريخ 
استكمال 
المشروع 
  الفرعي

١  Bonifica   مؤشرات الخطة الرئيسية للتنمية
  )مستر بالن( السياحية 

١٩٩٠  ٢٢٧,٠٠٠-
  م١٩٩١

٢  Bonifica  م١٩٩٦  ١١٠,٠٠٠  دعم مؤسسي في مجال التدريب  
٣  ITC  م١٩٩٦  ٨٢,٨٠٠  استراتيجية عامة للتسويق/ تصميم  
٤  TEAM تطوير األقاليم الساحلية تخطيط و

  )الشواطئ(
  م١٩٩٦  ١٩٩,٩٠٠

٥  ITC  دعم البنية المؤسسية واقتراح:-  
   إنشاء مجلس ترويج سياحي يمني-

   سياسة  سياحية وطنية-
   برنامج تطوير السياحة الثاني-

  )م٩٨/١٩٩٩ -٩٧/٩٨(

  م١٩٩٦  ٧٩,٩٠٠

    ٦٩٩,٤٠٠  اإلجمالي
  

على الرغم من أن تنفيـذ اإلعانـة الفنيـة قـد        :النتائج المحققة من تنفيذ البرنامج     -ب
صادفها بعض األحداث السياسية مما أثر على فترة تنفيذ البرنامج والتي امتدت سبع سنوات إال               
أنها احتوت على تنفيذ العديد من األنشطة شكلت مجتمعة أو منفردة مفاهيم وأسـاليب حديثـة                

  -:نشطة تحقيق ما يلي لتطوير صناعة السياحة اليمنية ومن نتائج تلك األ
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 تزويد الهيئة العامة للسياحة بأجهزة كمبيوتر حديثة وتنفيذ عـدد مـن البـرامج               -١ 
التدريبية وغيرها ، كل ذلك ساعد في تحسين  فعالية الهيئة في تنفيذ العديد مـن    

  .مهامها 
ت ضـعيفة    نمى عالقات التعاون اإليجابية بين القطاعين العام والخاص والتي كان          -٢          

قبل تنفيذ اإلعانة الفنية وذلك من خالل عقد ورش عمل عديـدة شـاركت فيهـا                
عناصر من القطاعين العام والخاص ، ناقشت العديد من المشاكل التي تعتـرض             
تطوير القطاع السياحي واقتراح حلول لها ، وكذا عقد المؤتمر الـسياحي األول             

عمل في القطاع السياحي    شخصية ت ) ٢٠٠(م ، بحضور أكثر من      ١٩٩٦في عام   
  :من القطاعين العام والخاص والذي كان من نتائجه 

  . أقر إنشاء مجلس ترويج سياحي يمني من القطاعين العام والخاص -
 أوصى بوضع القطاع السياحي ضمن القطاعات االقتصادية ذات األولوية           -

  .في خطط الدولة 
  .حة  أوصى باقتراح السياسات السياحية الوطنية الواض-
  . وغيرها من النتائج  األخرى -

 ساهم في إنشاء الجمعية اليمنية لوكالء السفر والسياحة وأوصى باستكمال إنشاء            -٣
الجمعية اليمنية للفنادق السياحية ، والجمعيـة اليمنيـة للمطـاعم الـسياحية ،              
والجمعية اليمنية للصناعات الحرفية ، كما أوصى بضم تلـك الجمعيـات ضـمن              

  .عيات المهن السياحية اتحاد جم
 صمم شعار ورمز يتفق ويعبر عن المكنون الحضاري للسياحة اليمنية وحالياً يـتم              -٤

استخدامه في المطبوعات السياحية الترويجية للهيئة العامة للسياحة ، ولمجلس          
الترويج السياحي ، كما يستخدم من قبل القطاع الخـاص ضـمن المطبوعـات               

تخدم تجارياً على نطاق واسع في البطـائق البريديـة          السياحية الترويجية ، ويس   
  . والملصقات السياحية حتى أعطى دعاية أكثر اتساعاً عن اليمن 

سائحاً دولياً في عام    ) ٥١,٨٤٩( لقد ارتفع عدد الواصلين من السياح الدوليين من          -٥
م ، محققين زيـادة بلغـت      ١٩٩٨سائحاً دولياً في عام     ) ٨٧,٦٢٧(م إلى   ١٩٩٠
  % .٦٩ نسبتها

م ١٩٩٠ليلة سياحية عـام     ) ٢٠٧,٣٩٦( لقد ارتفعت الليالي السياحية الدولية من        -٦        
  م ، محققين زيـادة بلغت ١٩٩٨ليلة سياحية في عام ) ٥٢٣,٦٢٠(إلى أكثر من 
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  % .١٥٣               نسبتها 
 أمريكي فـي عـام      مليون دوالر  ) ٢٠( لقد ارتفعت العائدات السياحية الدولية من          -٧        

م محققـين   ١٩٩٨مليون دوالر أمريكي في عـام        ) ٨٤( م إلى أكثر من     ١٩٩٠
  % .٣٢٠زيادة بلغت نسبتها 

سريراً في عـام     ) ٧,٨١٦( لقد ارتفعت الطاقة اإليوائية الفندقية بعدد السراير من          -٨
م ، محققة زيادة بلغت نـسبتها       ١٩٩٨سريراً في عام    ) ٢٠,١٧٠(م إلى   ١٩٩٠
١٥٨. %  

عـامالً  ) ٢١,٧٤٩(م فـي توظيـف      ١٩٩٨ كما أن قطاع السياحة ساهم في عام         -٩
عامالً وعاملةً وعمالـة غيـر      ) ١٣,٢٢٥(وعاملةً موزعين إلى عمالة مباشرة      

  . عامالً وعاملةً  ) ٨,٥٢٤(مباشرة  
 وفر البرنامج عدد كبير من الدراسات والبحوث السياحية ، التي تولى إعـدادها              -١٠

 شـخص لنـا     ضية األوروبية والتي كانت األساس العلمي الذي      خبراء من المفو  
الجوانب اإليجابية للقطاع السياحي والمشاكل التـي تعتـرض تطـوير القطـاع             

  -:السياحي والمتمثلة في التالي 
  .انخفاض حجم االستثمارات الخاصة في القطاع السياحي ) أ
    .عدم تنوع المنتج السياحي اليمني المقدم للسوق العالمي) ب
  .تدني مستوى المهارات والكفاءات لدى العاملين في القطاع السياحي ) ج

  
  

  -) :م١٩٩٨/١٩٩٩-١٩٩٧/١٩٩٨(برنامج تطوير السياحة الثاني ) ٢
بعد أن تأكد االتحاد األوروبي من رغبة وجدية الحكومة اليمنيـة  :أ ـ سير تنفيذ البرنامج  

  -:ة اليمنية عدداً من اإلجراءات وهي في تطوير القطاع السياحي من خالل تنفيذ الحكوم
  . إقرار بيان السياسة السياحية الوطنية -١
  . إقرار تشكيل مجلس الترويج السياحي اليمني من القطاعين العام والخاص -٢
 دعم الحكومة اليمنية لقطاع السياحة واعتباره أحد القطاعات ذات األولوية في االقتـصاد              -٣ 

  . اليمني 
  . م على التوالي ٩٦،٩٧،٩٨في المعارض السياحية الدولية للسنوات   المشاركة -٤ 
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 قام االتحاد األوروبي بالتوقيع علـى االتفاقيـة الماليـة للبرنـامج فـي بروكـسل بتـاريخ                  
م  ، وبموجبـه فـإن       ٢٨/٦/١٩٩٨م ، والحكومة اليمنية في صـنعاء بتـاريخ          ١٥/٥/١٩٩٨

روبي التزموا بتمويل البرنامج بمبلغ إجمالي يقدر       الحكومة اليمنية والقطاع الخاص واالتحاد األو     
  -:وحدة نقد أوروبية ستتوزع على النحو التالي ) ٢,٩٩٥,٠٠٠(بحوالي 

وحدة نقد أوروبية تمثـل     ) ١,٨٧٠,٠٠٠( الحكومة اليمنية ستساهم بمبلغ يقدر بـ        -
موازنة الهيئة العامة للسياحة وموازنة مجلس الترويج السياحي ، ودعم الحكومـة            

  .الهادف إلى تطوير قطاع السياحة اليمنية 
  وحدة نقد أوروبية تتكون) ١٣٠,٠٠٠( القطاع الخاص  سيساهم بمبلغ  يقدر بـ -

  ) .نقدية وعينية (   من 
  .وحدة نقد أوروبية ) ٩٩٥,٠٠٠( االتحاد األوروبي سيساهم بمبلغ يقدر بـ -
  

  -:ويحتوي المشروع على األنشطة التالية 
  .ويج السياحي دعم مجلس التر - ١
  .تقوية مهام محددة في الهيئة العامة للسياحة  - ٢
  .تطوير المنتج السياحي وإفادة المجتمعات المحلية  - ٣
  .تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي  - ٤

  
امج هو         : النتائج المتوقع تحقيقها مـن تنفيـذ المـشروع           -ب الهدف الرئيسي للبرن

سياحة الي          ة في تحدیث ال ساهم في           المساعدة الفني ل أن ی امج في المدى الطوی ع للبرن ة ویتوق مني
تطویر االقتصاد اليمني ، وفي المدى القصير سيهدف البرنامج إلى تعجيل اإلصالحات الهيكلية في             
ة        ة العام درات الهيئ ة ق ي وبتقوی سياحي اليمن رویج ال س الت درات مجل ة ق سياحة بتقوی اع ال قط

داف      ي أه يتجلى ف هام س ذا اإلس سياحة ، ه دات      لل ادة العائ الي وزی ي اإلجم اتج المحل ادة الن  زی
ر المباشر                  السياحية  ، وزیادة عدد التوظيف المباشر في قطاع السياحة وزیادة عدد التوظيف غي
سياحي                    دعم ال ة من رسوم ال رادات الحكومي في القطاعات ذات العالقة بقطاع السياحة وزیادة اإلی

  -: األهـداف التالية ورسوم الضرائب وبالتالي فإنه یمكن تحقيق
  

يتوقع تنفيذ البرنامج مزيـداً مـن عـدد         : تحصيالت إضافية من العمالت الصعبة       - ١
سائح إضافي خالل فترة تنفيذ البرنامج حتـى نهايـة          ) ٤٠,٠٠٠(السياح الواصلين إلى اليمن     

لـى  ليالي سياحية إضـافة إ    ) ٧(م ، كما يتوقع ازدياد معدل طول اإلقامة يصل إلى           ٢٠٠١العام  
وحدة نقد أوروبية للسائح في الليلة الواحدة ، وبنـاًء ا           ) ١٦٠(زيادة معدالت اإلنفاق ألكثر من      

 مليونـاً   ٤٥على ذلك فإن المتوقع من المتحصالت اإلضافية من العملة الصعبة سيكون بحدود             
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  .م ٢٠٠١من وحدة النقد األوروبية في نهاية عام 
  

إذا افترضـنا بـأن الـسياح اإلضـافيين          : خلق وظائف جديدة في قطاع السياحة        -٢
سائح سيتم توفير أماكن إقامـة لهـم فـي الفنـادق            ) ٤٠,٠٠٠(الواصلين إلى اليمن وعددهم     

ليلـة سـياحية    ) ٢٨٠,٠٠٠(ليالي سياحية ؛ سيؤدي ذلك إلى طلب        ) ٧(ومتوسط مدة اإلقامة    
فرصة ) ١٨٠٠-١٤٠٠(إضافية بغرفها ، يمكننا احتساب تلك الليالي اإلضافية بأنها تتطلب من            

فرصة عمل جديـدة    ) ١٨٠٠-١٤٠٠(عمل جديدة في جانب السكن واإلقامة والتي ستخلق من          
  .في شركات السفر والسياحة والمطاعم وإيجار السيارات والتسهيالت األخرى 

وباختصار فإن الواصلين اإلضافيين سوف يخلقون فرص عمَل جديدةً مباشرةً في قطاع السياحة             
م ، كما سيتم خلق فـرص عمـل         ٢٠٠١فرصة عمل حتى نهاية عام      ) ٣٦٠٠-٢٨٠٠(ما بين   

فرصة  ) ٣٦٠٠-٢٨٠٠(جديدة غير مباشرة  في القطاعات ذات العالقة بقطاع السياحة ما بين             
  م ، وبالتالي فإن الواصلين اإلضافيين ســــوف يخلقون ما بين ٢٠٠١عمل حتى نهاية عام 

  . وغير مباشرة فرصة عمل جديدة مباشرة) ٧٢٠٠ – ٥٦٠٠(
  

إنفـاق الـسياح    ) :زيادة الناتج المحلـي اإلجمـالي       (  نشاط اقتصادي متزايد     -٣
اإلضافيين سيكون له تأثير على النشاط االقتصادي ، األمر الذي سيترتب عليه زيادة في الناتج               

م ، ومن الصعب تحديده نظراً لعـدم تـوفر البيانـات            ٢٠٠١المحلي اإلجمالي  في نهاية العام       
  .لدقيقة واإلحصائيات السياحية المتعلقة بالحسابات القومية ا
  

إنفاق السياح اإلضافيين سيولد    : زيادة اإليرادات الحكومية اإلضافية لخزينة الدولة        -٤
إيرادات إضافية محصلة لخزينة الدولة من رسوم المغادرة ، وضرائب أرباح ورسـوم الـدعم               

لبيانات الدقيقة فإنه بإمكاننـا تقـدير حجـم هـذه     وغيرها ، وبسبب عدم وجود ا    .... السياحي  
من حجم المتحصالت اإلضافية من العملة الصعبة وبالتالي فـإن          % ١٠اإليرادات باعتماد نسبة    

مليـون مـن    )  ٤,٥(االستقطاع الضريبي المحصل لخزينة الدولة سيكون  مبلغ تقديري بنحو           
  .م ٢٠٠١وحدة النقد األوروبية في نهاية العام 

  

شاء مركز تدريب فندقي وسياحي في أمانة العاصمة وإعـداد طـاقم التـدريس وطـاقم                 إن )٣
  :اإلشراف اإلداري 
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تم التوقيع بين الحكومة اليمنية واالتحاد األوروبي على االتفاقيـة          : سير تنفيذ البرنامج     -أ
ـ                ز ،  المتضمنة إنشاء ثالثة مراكز جديدة للتدريب المهني في أمانة العاصمة ، أحد تلـك المراك

مركز للتدريب الفندقي والسياحي يتولى تدريب وتأهيل خريجي الثانويـة العامـة والمـرتبطين              
بتلقي التدريب المهني لتحسين فرصهم في سوق العمل الفندقي والـسياحي والهيئـة العامـة                
للتدريب المهني ستكون الجهاز التنفيذي المسئول عن تنفيذ البرنامج وستكون الهيئـة العامـة              

ة الشريك المسئول عن تنفيذ الجوانب الفنية لمركز التدريب الفندقي والسياحي ويتوقـع             للسياح
م في جزء من إحدى المبـاني التابعـة         ١٩٩٩/٢٠٠٠البدء بالتدريب في العام الدراسي الحالي       

للهيئة العامة للتدريب المهني ، حتى يتم استكمال بناء المركز بالمواصفات والـشروط الفنيـة               
  .المناسبة 

    

  -: األهداف المتوقعة من تنفيذ البرنامج -ب 
  سد حاجة القطاع الخاص الحالية والمستقبلية من العمالـة المـاهرة للعمـل فـي                 -١

  .شركات القطاع السياحي والفندقي من فنادق ، مطاعم ، ووكاالت سياحة وسفر  
  . احة  زيادة تحسين فرص توظيف اليمنيين من الجنسين في مجال الفندقة والسي-٢
  القيام بتأهيل وتدريب الكوادر السياحية والفندقية المتخصصة بأحدث ما توصـلت             -٣

إليه العلوم السياحية والفندقية والتكنولوجيا الحديثة إلحاللهـا كبـديل للعمالــة            
األجنبية التي تكلف االقتصاد اليمني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ،اليمن بـأمس             

  .الحاجة إليها 
طالباً وطالبةً سنوياً في مجال الفندقة والسياحة ابتـداءاً         ) ٢٧٠(يعاب أكثر من      است  -٤

  .م ١٩٩٩/٢٠٠٠من العام الدراسي 
  .   الحد من نفقات التدريب الخارجي للكوادر اليمنية في مجال السياحة والفندقة -٥
  .  تدريب الطاقم اإلداري على اإلشراف والتسيير اإلداري للمركز -٦
المدربين اليمنيين على القيام بتدريس المناهج والمقررات الدراسية لطـالب          تدريب    -٧

  .مركز التدريب الفندقي والسياحي  
  
  -) :١٩٩٧-١٩٨٩( عدن –مشروع تطوير المعهد الفندقي السياحي -٤
م ، بنـاءاً علـى وثيقـة        ١٩٨٩ فبراير   ٤تأسس المشروع في    : سير تنفيذ المشروع     -أ  

) UNDP( ، الموقعة بين البرنامج اإلنمـائي لألمـم المتحـدة    ) PDY /88/001( المشروع رقم 
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والحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة للسياحة آنذاك ، والتي بموجبهـا حـددت مـساهمة               
دوالراً أمريكياً كمساعدة تقنية بهدف إنشاء      ) ٤٧٨,٥٧٣(البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بمبلغ      

  :ل الذهبي وحددت أهداف المشروع على النحو التالي مركز للتدريب في فندق الساح
  .تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الفندقي والتموين الغذائي  - ١
  .رفع مستوى مهارات العاملين في القطاع الفندقي  - ٢
  .إحالل العمالة اليمنية محل العمالة األجنبية  - ٣

  
م ، ونظـراً لالهتمامـات والتطلعـات        ١٩٩٠ مـايو    ٢٢وبعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في       

الطموحة للحكومة اليمنية في مجال تطوير القطاع السياحي والفندقي تطور المشروع إلى إنشاء             
معهد للسياحة والفندقة وتطورت أهدافه إلى رفد القطاع السياحي بالكوادر الشابة الجديدة التي             

ندقية والـسياحية علـى كامـل األرض        تمتلك المهارات الفنية وذلك لسد احتياجات الخدمات الف       
يقضي بإنشاء المعهـد    ) ٢٥٩(م صدر عن مجلس الوزراء قرار رقم        ١٩٩٢اليمنية ، ففي عام     

  :وحدد قرار اإلنشاء أهداف المعهد على النحو التالي ) عدن ( الفندقي والسياحي ومقره 
ل إقامـة   تأهيل ورفع مستوى العاملين في القطاع الفندقي واإلرشاد الـسياحي مـن خـال              - ١

الدورات التدريبية المكثفة وذلك ؛ من أجل تأهيل عمالة يمنية جديدة ماهرة تحـل مكـان                
العمالة األجنبية في مجال الخدمات الفندقية والسياحية وما يتفرع عنها من خدمات تمويل             
غذائية خاصة بالمطاعم والفنـادق ودور الـضيافة وتمـوين الطـائرات والمستـشفيات              

  .لجمهورية اليمنية وذلك لمن أكملوا المرحلة اإلعدادية أو الموحدة والمعسكرات في ا
تأهيل كوادر فنية في مجال اإلدارة السياحية والفندقية بنساق الدبلوم لمن اكملوا المرحلة               - ٢

  .الثانوية العامة 
إقامة وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية للكوادر القيادية في القطاع السياحي في مختلف             - ٣

  .ظات المحاف
رفع الوعي تجاه المهنة الفندقية في المجتمع وتشجيع الشباب من الجنسين للدراسة فـي               - ٤

  .هذا المجال بدالً للعمالة األجنبية 
  .تقديم الدراسات واالستشارات الفنية في مجال تطوير األنشطة السياحية والفندقية  - ٥
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ـ            سياحي بعـدن فـي عـام       وعلى ضوء ذلك تم تعديل وثيقة مشروع تطوير المعهد الفندقي وال
والتي تعتبر امتداداً لوثيقة المـشروع الـسابقة وهـي          ) YEM/92/005(م بالوثيقة رقم    ١٩٩٢

  .المرحلة األولى للمشروع 
م جدد المشروع على شكل مرحلة ثانية بناءاً على وثيقة المـشروع رقـم              ١٩٩٤وفي مارس   

)YEM/92/053 (     والموقعة بين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة) UNDP (    والحكومـة اليمنيـة
ممثلة بالهيئة العامة للسياحة ، والتي بموجبها حددت مساهمة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة             

دوالر أمريكي ، ولمدة عامين يتم بموجبها تقديم مـساعدات تقنيـة            ) ٦٢٠,٩٠٠(بمبلغ وقدره   
توى المعهد ليـصبح معهـداً   للمعهد من قبل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تهدف إلى رفع مس      

إقليميا وكذا إلى تطوير مناهج التدريب تحت إشراف المنظمة العالمية للسياحة من خالل تقـديم               
خطة استراتيجية لتطوير وضع المعهد خالل السنوات العشر القادمة وتطوير المناهج الخاصـة             

  .بالمعهد لتلبي احتياجات الصناعة الفندقية والسياحية الدولية 
  
 أن حرب القضاء على االنفصال وتثبيت دعائم الوحدة اليمنية المباركة أجلـت مـن تنفيـذ                  إالَّ

م واستمر المشروع بتقديم المساعدات التقنية حتى عـام نهايـة            ١٩٩٥المشروع حتى سبتمبر    
  : إرسال عدد من الخبراء في المجاالت التالية م وذلك من خالل١٩٩٧

  ياحة قام بإعداد مؤشرات الخطة االستراتيجية  خبير استشاري للمنظمة العالمية للس -
  .    لتطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن 

   خبير استشاري للمنظمة العالمية للسياحة قام بإعداد خطة تطوير المناهج للمعهد -
  .   الفندقي والسياحي بعدن 

  . خبير متطوع دولي في مجال تدريب اإلرشاد والتسويق السياحي -
  .متطوع دولي في مجال تدريب المكاتب األمامية  خبير -
  . خبير متطوع دولي في مجال تدريب اإلنتاج الغذائي -
  . خبير متطوع محلي في مجال التدريب على الكمبيوتر -
  .  خبير متطوع محلي في مجال تدريب اللغة اإلنجليزية -
  

  :النتائج المحققة -ب
الجاد ونجح في تحقيق بعض من أهدافه حيث قام         خالل سنوات المشروع دأب المعهد بالعمل       -١

طالباً وطالبة من حملة دبلوم الفندقة يؤهلهم للعمـل         ) ٦٠(بتخريج عدد سبع دفع متتالية بواقع       
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 وحتى  العـام الدراسـي       ٩٢/٩٣في الفنادق كبدائل للعمالة األجنبية ، وذلك منذ العام الدراسي           
  : في التخصصات التالية ٩٨/٩٩
  .تسويق السياحي  اإلرشاد وال-
  .  المكاتب األمامية -
  . التدبير الفندقي -
  . اإلنتاج الغذائي والحلويات -
  ) .األطعمة (  خدمات المطاعم -
نظم المعهد عدداً من الدورات القصيرة للعاملين في المجال الفندقي والسياحي بهدف رفـع              -٢

ات في فنـادق ومطـاعم القطـاع        كفاءة األداء وتحسين مستويات الخدمات ، تم قيام هذه الدور         
  :الخاص وكان أغلب الدورات للقطاع  الخاص مجاناً ومن تلك الدورات 

   دورة في أساليب التدريب الحديثة -  
   دورة في المجال المالي -  
   دورة في مجال التفتيش الفندقي -  
   دورة في مجال  الحاسبات اآللية -  
  لحلويات لشركة بن مهدي  دورة في مجال اإلنتاج الغذائي وا-  
   دورة في مجال اإلنتاج الغذائي والحلويات لفندق تاج سباء -  
   دورة في مجال اإلنتاج الغذائي والحلويات لفندق حدة -  
   دورة في مجال المكتب األمامي لفندق حدة -  
   دورة في مجال التدبير الفندقي لفندق حدة -  
  

نظمة السياحة العالمية قام بإعـداد مؤشـرات الخطـة          استقدم المشروع خبير استشاري لم    -٣
االستراتيجية لتطوير المعهد الفندقي السياحي خــالل عشر سنوات قادمة والتي تم مناقـشتها             
من خالل ندوة تقيمية نظمها المعهد لهذا الغرض وقد احتوت الخطة على أهداف تساعد علـى                

ومتوسطة وطويلة المدى وأهداف الخطة     تطوير المعهد من خالل أهداف ملحة ومباشرة قصيرة         
عبارة عن اتجاهات عامة تترجم إلى سياسات تطويرية على المجال السياحي والفنـدقي وقـد               

  :تضمنت الخطة إنشاء 
   مجلس استشاري للمعهد-
   لجنة تدريب سياحي وفندقي بالمعهد -
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 من مـدراء    تتكون عضويته من القطاعين العام والخاص     : ـ المجلس االستشاري للمعهد     
الفنادق والمطاعم والوكاالت السياحية والسفر وتكمن أهمية إنشاء هذا المجلس من كونه ضـم              

القطـاع  (في عضويته ممثلي السياحة الحكوميين والمستفيدين من مخرجات المعهـد سـنوياً             
، وقد حددت األهداف واألغراض العامة للمجلس االستشاري ، وذلـك بـأن تكـون               ) الخاص  
لرسمية للمعهد مع الصناعة الفندقية والسياحية من خالل المجلس االستشاري لعكـس            العالقة ا 

تصورات ومتطلبات القطاع الخاص إلى خطط وبرامج تنفيذية وأن يشكل عدد أفـراد المجلـس               
 أشخاص وأن يتـولى رئاسـة المجلـس شخـصية معروفـة             ٧ أو   ٦بشكل بسيط ال يزيد عن      

  -:ور المجلس على النحو التالي ومرموقة من القطاع الخاص وأن يكون د
األشراف على طبيعة التعليم والتدريب العامة في المعهد والتي يجب أن يكون لهـا عالقـة                 -

  ).صناعة السياحة والفندقة ( بالصناعة 
  .اقتراح الميزانية وتحديد مصادر تمويلها  -
  .الموافقة على تشكيل لجنة متطوعة إلعداد المناهج  -
  .يح الفرصة للمتدربين للعمل في القطاع السياحي والفندقي تجهيز برامج وتدريب تت -
التأكيد على وجود إدارة متعاونة يشارك فيها القطاع العام والخاص لتحديد العمالة وتحديد              -

التعليم المطلوب من قبل القطاع الخاص ، والتأكيد على أن مناهج وبرامج التدريب والتعليم              
  .تلبي االحتياجات 

يجب أن يكون للقطاع الخـاص دور كبيـر فـي            -:الفندقي والسياحي    لجنة التدريب    -
عضوية هذه اللجنة وأن تتوخى البساطة في تشكيلها وأن تكون اللجنة لديها االستعداد التخـاذ               
القرار وتحمل المسئولية فالغرض من تشكيل اللجنة القيام بعدد من المهام ومن أهمها المهـام               

  -:التالية 
  . التدريب   تحديد احتياجات-  
  . مراقبة عمليات التدريب -  
 تعريف المجتمع بالمعهد من خالل إعداد برامج للزيارات المنتظمة للمعهد واطالع اآلخرين             -  

  .على إنجازات المعهد 
 دعوة بعض الضيوف إلى اليمن لتحدث عن بعض المواضيع التخصصية وتسليط األضـواء              -  

  .على المعهد من خاللهم 
  

  المشروع خبير استشاري للمنظمة العالمية للسياحة للقيام بإعداد خطـة تطـوير               استقدم -٤
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  -:المناهج للمعهد الفندقي والسياحي بعدن ، وقام الخبير بإعداد الخطة وفق التالي 
  . مفردات المنهج لكل مادة -  
  -:  تحديد النظام الدراسي للمعهد وقسم النظام الدراسي إلى ثالثة مستويات هي-  

 وهو النظام المتبع حالياً في      –يمنح الدارس شهادة الدبلوم     (نظام السنتين الدراسيتين    -أ
  .المستهدفين خريجي الثانوية العامة ) المعهد 

 وهذا النظام ال يعمل به حاليـاً فـي          –يمنح الدارس شهادة تأهيلية     (نظام ستة أشهر    -       ب
ية والسياحية بغرض تجديد مهاراتهم     المستهدفين العاملين في المهنة الفندق    ) المعهد  

  .ومعارفهم 
 –يمنح الدارس دبلوم أساسـي      ) (فصليين دراسيين   (عام دراسي   + نظام ستة أشهر    -       ج

المستهدفين العاملين في المهنة الفندقيـة      ) وهذا النظام ال يعمل به حالياً في المعهد         
  .خريجي الثانوية العامة + والسياحية 

  
ير المناهج خطة جيدة جداً ، فهي تعتمد على دخول وخروج مرن في الدراسة،              وتعتبر خطة تطو  

وتستهدف فئة واسعة من المجتمع وهم خريجي الثانوية العامة إلى جانب العاملين في المهنـة               
الفندقية والسياحية وذلك بغرض تخريج أعداداً كبيرة من المؤهلين في المجال السياحي لتغطية             

  .ة والسياحية من العمالة المؤهلة عجز المنشآت الفندقي
  

 قام المشروع بعقد عدد من الندوات وورش العمل التي ساهمت في بناء خلفية عمليـة ال                 -٥ 
  . باس بها ألعضاء هيئة التدريس 

  

 تلبية الحتياجات الخطة االستراتيجية والتي قضت بإدخال ثقافة الكمبيـوتر علـى أسـاس               -٦ 
فقد قـام   ) اإلنترنت  ( ن والطلبة وربطه بشبكة المعلومات      تطوير كادر المعهد من المدرسي    

المشروع بشراء أجهزة ومعدات تدريبية للمعهد استفاد منها قسم المكاتب األماميـة منـذ              
راكبـاً لنقـل الطـالب      ) ٢٤( ، إضافة إلى شراء باص حجم        ٩٦/٩٧بداية العام الدراسي    

  .وهيئة التدريس وإدارة المعهد وخبراء المشروع 
  

 قام المشروع بشراء عدد من الكتب والمراجع الخاصة بالصناعة السياحية والفندقية وذلك             -٧ 
  .من خالل المشروع كنواة لمكتبة المعهد 
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يومـاً  ) ٢١( تضمن المشروع إيفاد هيئة التدريس بالمعهد دورة تدريبية في القاهرة لمدة             -٨ 
ر وتحـسين معـارف هيئـة       في كلية السياحة والفندقة بجامعة حلوان ساعدت على تطوي        

  .التدريس بالمعهد 
  

  -) :البرنامج الفرعي الخامس( مشروع السياحة البيئية -٥
هو مشروع متفرع مـن وثيقـة مـشروع دعـم اإلدارة البيئيـة      : سير تنفيذ المشروع     -أ

م ، بين البرنـامج  ١٦/٣/١٩٩٧، والموقعة بتاريخ ) YEM/97/100/A/01/99 ( المستدامة رقم
، والحكومة اليمنية ممثلة في مجلس حمايـة البيئـة ، التـي             ) UNDP(مم المتحدة   اإلنمائي لأل 

دوالراً ) ٢١٠,٥٠٠( بموجبها يقدم البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مساعدة تقنية بمبلغ وقدره           
أمريكياً للبرنامج الفرعي الخامس إحدى مكونات مشروع دعـم اإلدارة البيئيـة المـستدامة ،               

  .ة عامين مدة سريان تنفيذ البرنامج تتوزع خالل فتر
  

م ، ومنذ ذلك التاريخ والعمل يـسير        ١٩٩٧بدأ تنفيذ البرنامج في بداية النصف الثاني من عام          
صوب تحقيق الهدف الرئيسي المنصوص عليه في وثيقة المشروع وهو تأسيس إدارة للسياحة             

البيئية من خـالل قيامهـا بالمهـام        البيئية في الهيئة العامة للسياحة قادرة على إدارة السياحة          
  -:التالية 

فحص إمكانية السياحة البيئية ، من خالل تجميع وتحليل المعلومات والبيانات عن السياحة              -
البيئية في الجمهورية اليمنية ، ونشرها إلى كافة الجهات ذات العالقة علـى المـستويين               

  .حة البيئية المحلي والدولي وخاصة المنظمات الدولية المعنية بالسيا
 إعداد التشريعات والنظم والقواعد والمعايير الرقابية المالئمة لـضمان الـسياحة البيئيـة              -

  .المستدامة ووقايتها من التعرض للمخاطر 
التوعية على المستويين المحلي والدولي بأهمية اليمن بما تمتلكه من مقومـات الـسياحة               -

  .البيئية 
  .في مشاريع سياحية بيئية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة  -
  

  -:لقد قام المشروع بتنفيذ المهام التالية  : النتائج المحققة -ب
استقدم خبير استشاري للمنظمة العالمية للسياحة في المجال البيئي لمـدة أربعـة اشـهر                -

  -:توزعت خالل عامين تولى المهام التالية 
  .ساهم في إنشاء إدارة السياحة البيئية * 
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  .تدريب الكوادر العاملة في إدارة السياحة البيئية ساهم في * 
  .قام بإعداد دراسات ميدانية عن إمكانيات السياحة البيئية في الجمهورية اليمنية * 
  .قام بتنفيذ عدد من ورش العمل * 
يساهم في التوعية بأهمية اليمن في السياحة البيئية على المستوى الدولي من خالل             * 

  . في ندوات ومؤتمرات السياحة البيئية الدولية محاضراته ومداخالته
استقدم خبير استشاري وطني في المجال القانوني تـولى القيـام بمراجعـة التـشريعات                -

والقوانين والنظم ذات العالقة بالسياحة ، بهدف إعداد مسودة مـشروع قـانون الـسياحة               
  .البيئية 

حة البيئية لحضور عدد من الدورات       تضمن المشروع إيفاد الكوادر العاملة في إدارة السيا        -
التدريبية الخارجية لالطالع على تجارب عدد من البلدان الصديقة والشقيقة إضـافة إلـى              

  .حضور الندوات الدولية للسياحة البيئية التي تنظمها المنظمة العالمية للسياحة 
ة لتسير أنشطة    قام المشروع بتزويد إدارة السياحة البيئية بالتجهيزات والمعدات الضروري         -

  .اإلدارة 
 ساهم المشروع في نمو عالقات إدارة السياحة البيئية بعدد مـن الجهـات المحليـة ذات                 -

  .العالقة بالنشاط البيئي ، والجهات والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة البيئية 
  

   -: مسودة مشروع تطوير نظم اإلحصاءات السياحية -٦
ما تتصف به اإلحصاءات السياحية في الجمهورية اليمنية مـن          بناءاً على   :  سير التنفيذ    -أ

الضعف وعدم الثقة والشمول ، فقد طالبت الهيئة العامة للسياحة المنظمة العالميـة للـسياحة               
تقديم مساعدات في تطوير نظم اإلحصاءات السياحية ، ونفذت المنظمة العالمية للسياحة طلـب              

نية من الخبراء في مجال اإلحـصاءات الـسياحية خـالل     الهيئة من خالل إيفاد بعثة مساعدة تق      
  :، وكانت األهداف الرئيسية للمهمة على النحو التالي ) م ١١/١٩٩٨ – ٥/٧(الفترة 

  .دمج نظام اإلحصاء السياحي بالحاسب  اآللي  -
التعريف باألدوات ومؤشرات اإلحصاءات السياحية التي سوف تساعد على مراقبة           -

سواق الرئيسية الهامة واإلشراف على تطـوير العـرض         االتجاهات السياحية لأل  
  .السياحي وقياس حجم تأثير السياحة على االقتصاد الوطني 
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 تقديم مقترحات وتوصيات بشأن تطوير نظم اإلحصاءات السياحية علـى هيئـة             -
وثيقة مسودة مشروع يقدم للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  يتولى تمويل تنفيـذ             

  .  المنظمة العالمية للسياحة وتحت إشرافها المشروع بدعم من
  

قامت البعثة بدراسة ومراجعة وتحليل الوثائق والبيانات واإلحصاءات        :  النتائج المحققة    -ب
  -:وتوصلت إلى النتائج التالية 

  :توصلت البعثة إلى التالي : تقييم الوضع الراهن لإلحصاء السياحي )١
ساسية على ما تقدمه المنشآت الفندقية فقط من بيانـات           تعتمد اإلحصاءات السياحية بصفة أ     -أ

  -:هذه البيانات غير موثوقة وال تتصف بالشمول نظراً لألسباب التالية 
 أن بعض الفنادق قد ال توافي الهيئة العامة للسياحة باإلعداد الحقيقيـة للواصـلين               -

 السياحية  بهدف إظهار نسبة أشغال الفنادق ضعيفة العتبارات الهروب من الرسوم         
  .والرسوم الضريبية 

  . هناك عدد من السائحين الوافدين ال يقيمون بالفنادق -
 هناك عدد من المقيمين بالفنادق يعدون ضمن السائحين برغم انهم قـادمون لعمـل               -

  .دائم 
 حالياً ال تتوفر بيانات كافية يمكن االعتماد عليها من أجـل مراقبـة اتجاهـات األسـواق                  -ب

امة وبيانات أخرى ذات صلة بإعداد خطط وبرامج الترويج والتسويق السياحي           الرئيسية اله 
وإعداد خطط االستثمارات السياحية المستقبلية وبصورة عامة يفتقـر النظـام اإلحـصائي             

  -:الحالي إلى البيانات التالية 
 البيانات المتعلقة بحجم األنفاق السياحي وقياس حجم تأثير قطـاع الـسياحة علـى               -

  .اد الوطني االقتص
  . البيانات المتعلقة بخصائص الطلب السياحي -
 البيانات المتعلقة بالمجموعات السياحية الهامة مثل اليمنيين العائدون من الخـارج ،         -

  .الخ . …زوار نفس اليوم ، الترانزيت 
 البيانات المتعلقة عن موضوعات هامة ومحددة مثل الغرض مـن الزيـارة ، مـدة                -

  .اإلقامة 
  .بيانات المتعلقة عن نسبة أشغال الغرف واألسرة والفنادق  ال-

 تضارب التعاريف واإلجراءات المستخدمة في جمع البيانات مع التعاريف الدولية الموصـى             -ج
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  .العمل بها ، ومعيار حكمنا على ذلك هو استخدام الجنسية بدالً عن اإلقامة المعتادة للسياح 
 الـصادرة   –ت السياحية هو بطاقة الدخول والمغادرة        أفضل مصدر للحصول على اإلحصاءا     -د

 على الرغم من أن هذا النموذج يحتاج إلـى عمليـة تعـديل              –عن مصلحة الهجرة والجوازات     
أساسية حتى يلبي متطلبات اإلحصاءات السياحية إال أنه ال يستفاد منه حالياً في الحصول علـى                

  .اإلحصاءات السياحية 
لجهات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ذات الـصلة بعمليـة جمـع               ال يوجد تعاون بين ا     -هـ  

 مثل مصلحة الهجرة والجوازات ، الجهـاز المركـزي          –اإلحصاءات بشكل مباشر وغير مباشر      
لإلحصاء ، الهيئة العامة لألرصاد والطيران المدني ، شركة الخطوط الجوية اليمنيـة ، البنـك                

  -إلخ …فنادق ، وكاالت السياحة والسفر المركزي اليمني ، الهيئة العامة للسياحة ، ال
 ضعف اإلمكانيات المالية المعتمدة في موازنات الهيئة العامة للسياحة لمواجهـة التـشغيل              -و

والتنفيذ إلجراء المسوحات وتوفير التجهيزات الفنية ووسائل التـنقالت الـضرورية والبـرامج           
  .إلخ …المناسبة لمعالجة وتحليل اإلحصاءات السياحية 

  . عزوف الكوادر عن العمل في المجال اإلحصائي لضعف الحافز المادي والمعنوي -ز
  -:توصلت البعثة إلى التالي : توصيات بشأن تطوير نظم اإلحصاءات السياحية-٢
ضرورة دعم إدارة اإلحصاء في الهيئة العامة للسياحة بالكوادر البشرية والمعدات والمـوارد             -أ

تنفيذ المهام اإلحصائية وإجراء عدد من المسوحات اإلحـصائية         المالية الالزمة والضرورية ل   
  :للقطاع السياحي ومنها 

  .قياس تأثير حجم القطاع السياحي على االقتصاد الوطني  -
  . قياس حجم األنفاق السياحي  -
  . خصائص الطلب السياحي  -
  – اليمنيين العائدين من الخارج – السياحة المعاكسة  -
  . السياحي  القوى العاملة في القطاع -
  .المنشآت السياحية حسب نوعها وتصنيفها  -

التعاريف والتصانيف المستخدمة حالياً ، ال تنسجم مع التوصيات الـصادرة عـن المنظمـة           -ب
 التوصيات بشأن إحصاءات    –العالمية للسياحة وعن لجنة اإلحصاء في مكتب األمم المتحدة          

  .ل جوانبها بالتفصيل تباعاً  والتي يفترض مراعاتها مستقبالً وسنتناو–السياحة 
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يجب استخدام مكان اإلقامة المعتادة للسياح القادمين كمعيـار للحكـم بـدالً مـن        -
الجنسية ، كالهما يستخدمان كمعيار للحكم إال أن مكان اإلقامة المعتادة للـسياح             

  .القادمين تلقي ضوءاً أفضل بالنسبة لألسواق الرئيسية المصدرة للسياح 
ات الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات ليس واضحاً أي الفئات          بالنسبة للبيان  -

: من المسافرين تضمنتهم أو استبعدتهم تلـك البيانـات وعلـى سـبيل المثـال                
  .إلخ … الدبلوماسيين ، العمال ، الترانزيت ، الالجئين ،

 تعاريف ومفاهيم المنظمة العالمية للسياحة عن الزوار والـسياح وزوار نفـس             -
  . أن تتوافق في جميع التقارير اإلحصائية اليوم يجب

 الثالثة المؤشرات األساسية التالية تكتسب أهمية خاصـة ألغـراض التخطـيط والتـرويج         -ج
  :والتسويق السياحي 

  .بلد اإلقامة المعتادة للسياح القادمين من الخارج  -
ن مـن   متوسط فترة اإلقامة في اليمن وفقاً لبلد اإلقامة المعتادة للـسياح القـادمي             -

  .الخارج 
  .الغرض الرئيسي من الزيارة إلى اليمن وفقاً لبلد اإلقامة المعتادة  -

أفضل مصدر لهذه المؤشرات هو بطاقة الدخول والمغادرة لجميـع الزائـرين والمغـادرين              
 والتي بحاجة إلـى     – الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات       –أراضي الجمهورية اليمنية    
اإلحصاءات السياحية إضافة إلى ضرورة وجـود تعـاون كبيـر           تعديل حتى تلبي متطلبات     

  .وتنسيق دائم بين الهيئة العامة للسياحة ومصلحة الهجرة والجوازات 
 في المدى القصير ال بد من ضرورة االعتماد على بطاقة الدخول والمغادرة لجميع الزائرين               -د

 -جـرة والجـوازات  الـصادرة عـن مـصلحة اله   -والمغادرين أراضي الجمهورية اليمنية     
الستخراج البيانات األساسية عن إحصاءات الزوار القادمين من الخارج والمغـادرين مـن             
المقيمين إلى بلدان أخرى ، حتى يتم البت في تبني نموذج مالئـم يتفـق مـع التوصـيات                   

  .الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة 
لك ال بد من تطوير إحصاءات مرافـق         ال تتوفر إحصاءات مالئمة عن مرافق اإليواء ، لذ         -هـ

  :اإليواء من خالل 
استمارة جمع اإلحصاءات عن منشآت مرافق اإليواء يجب أن تتطابق مع استمارة           -

  .اإلدخال الموحدة التي تبنتها المنظمة العالمية للسياحة 
تجهيز وتحديث دليل متكامل عن منشآت مرافق اإليواء ، ويشمل كافة المنـشآت              -
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  .طاع السياحة الدولية والمحلية العاملة في ق
عدد الغرف المتاحة وعدد األسـرة      :بيانات يمكن جمعها على أساس شهري مثل         -

  . المتاحة 
بيانات يمكن جمعها على أساس يومي مثل عدد الليالي السياحية وعدد الواصلين             -

  .ونسبة أشغال الفنادق
يواء ، أو تقويـة     إعداد األساس القانوني لجمع اإلحصاءات من منشآت مرافق اإل         -

  .التشريعات القانونية 
 يجب نشر البيانات واإلحصاءات السياحية بشكل دوري في كتيب أو نشرة مستقلة صـادرة               -و

  .عن الهيئة العامة للسياحة سنوياً ، وربع سنوي ، وشهري 
  . توفير االعتمادات الالزمة للنهوض باإلحصاءات السياحية -ز
يقة مسودة مشروع دعم تطوير نظـم اإلحـصاءات    لقد قامت البعثة بإعداد وث   -٣

 بالتواصل مع البرنامج اإلنمائي لألمم      – أيضاً   –وقامت   :السياحية في الجمهورية اليمنية     
المتحدة  بهدف شرح الوثيقة ومحاولة التعرف على إمكانية تمويل المشروع إضـافة إلـى أن                

د في الضغط على البرنامج اإلنمـائي       المنظمة العالمية للسياحة تتولى دعم موقف الهيئة وتساع       
لألمم المتحدة للحصول على موافقته على تمويل وتنفيذ وثيقة مشروع تطوير نظم اإلحـصاءات             

  .السياحة 
  

   -: مسودة مشروع تخطيط وتنمية السياحة -٧
عن القطاع السياحي فـي     ) مستر بالن (تم إعداد مؤشرات الخطة الرئيسية      :  سير التنفيذ    -أ

م ، من قبل شركة بونيفكيا االستشارية اإليطالية بتمويل مـن       ١٩٩١ اليمنية في عام     الجمهورية
م ، تقدمت الهيئة العامة للسياحة بطلب إلى المنظمة العالمية          ١٩٩٧االتحاد األوروبي وفي عام     

للسياحة للقيام  بتحديث الخطة الرئيسية لقطاع السياحة في الجمهوريـة اليمنيـة ، ووافقـت                
المية للسياحة على طلب الهيئة ونفذت المهمة من خالل إيفاد بعثة مساعدة تقنيـة              المنظمة الع 

م ،  )١٦/١٠/١٩٩٨-٢٨/٩(من الخبراء في مجال التخطيط والتنمية السياحية خـالل الفتـرة            
  -:وكانت األهداف الرئيسية للمهمة على النحو التالي 

  ) .مستر بالن ( مراجعة وتقيم مؤشرات الخطة الرئيسية  -
  .يد مشاكل وعوائق تطوير قطاع السياحة في الجمهورية اليمنية تحد -
  .اقتراح استراتيجية للتنمية السياحية في الجمهورية اليمنية  -
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إعداد برنامج عمل قصير األجل يتضمن مقترحات زيادة وتقوية البنيـة التحتيـة              -
  .ذات العالقة بالسياحة وخدمات المرافق السياحية مستقبالً 

، ) UNDP(ودة مشروع تقدم إلى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة         إعداد وثيقة مس   -
تنصب نحو تعزيز متطلبات المساعدة التقنية المـستقبلية لتطبيـق المقترحـات            

  .والتوصيات بشأن تحديث خطة التنمية السياحية في الجمهورية اليمنية 
  

) مستر بالن   ( رئيسية  قامت البعثة بمراجعة وتقيم مؤشرات الخطة ال      :  النتائج المحققة    -ب
  :وتوصلت إلى النتائج التالية 

  :وتوصلت البعثة إلى التالي :  مشاكل وعوائق التنمية السياحية المستقبلية -١
يتطلب تغيرات تنظيمية كبيرة خاصة في الهيئـة العامـة          :  البناء المؤسسي الحكومي     -أ

الوصول إلى كفاءة أكثر فاعليـة      للسياحة ، كما يتطلب القيام بمبادرات تدريبية ضخمة من أجل           
  .في أداء المهام واالختصاصات 

 نقص في توفير المنشآت السياحية ذات المـستوى المالئـم وعلـى كافـة               -ب
وخاصة خارج نطاق أمانة العاصمة باإلضافة إلى عدم توفر مرافق لالستراحات            :المستويات  

قـف أثنـاء القيـام بـالرحالت        والمطاعم والحمامات خاصة في الطرق الرئيسية وأماكن  التو        
  .السياحية 

  . ال توجد مراكز معلومات سياحية -ج
  : البنية التحتية تعاني من الضعف بشكل عام من حيث -د
 االفتقار إلى جودة الطرق يؤدي أن رحالت السياح القادمين إلى اليمن تكون غير مريحـة                -  

كــون قصيرة نـسبياً ، وهـذا       بواسطة السيارات ، األمر الذي ينتج عنه فترة الزيارة ت         
  .يعيق التنمية السياحية 

  . عدم توفر إمدادات المياه الصالحة للشرب -  
  .  تسهيالت الطيران غير كافية -  
  . نوعية المرشدين السياحيين غير مالئمة -هـ
   :  الصورة العامة عن اليمن في العالم الغربي ضعيفة جداً -و

  .د معرفة عامة تتعلق بالمنتج السياحي اليمني عند الطلب وعلى نفس الدرجة  هناك عدم وجو
  : ال توجد أدوات لترويج االستثمار السياحي -ز
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تكرس لإلعالن عن فرص االستثمار في قطاع السياحة إضافة إلى االفتقـار إلـى المـوظفيين                
  .المدربين على تقييم المشاريع السياحية وتحديد حوافز االستثمار 

  :سياحية  ضعف التوعية ال-ح
 ضرورة القيام بحملة توعية سياحية ، إضافة إلى ضرورة محاولة تجـاوز هـذا الوضـع        -   
  .من خالل إدخال برامج توعيـة سياحية في المناهج الدراسية ) حوادث االختطافات (
  

  :توصلت البعثة إلى النتائج التالية :  مقترح باستراتيجية التنمية السياحية -٢
أن السياسة السياحية التي تم تبنيها من قبل مجلس الـوزراء فـي              :حية   السياسة السيا  -أ

م ، شكلت خطوط إرشاد عامة وأهداف عريضة للقطاع ، وضلت دون ترجمة             ١٩٩٧مطلع العام   
إلى عدد من األهداف المحددة للقطاع بغرض استخالص خطة عمل تحتوي على سلـسلة مـن                

  .لطويلة اآلجل األهداف االستراتيجية القصيرة والمتوسطة وا
أن العامل األكثر أهمية نحو تحقيق أهداف السياسة السياحية         :  إعادة البناء المؤسسي     -ب

هو تكوين البناء المؤسسي مع تحديد مسئوليات محددة فعالة ، األمر الـذي سيـسهل عمليـة                 
ب ، وفي نفس الوقت تجنب التضار     ) مكتسبات(التنمية المخططة للقطاع وسيسمح بتحقيق فوائد       

في االختصاصات والمسئوليات ، يتطلب ذلك سلسلة من اإلجـراءات فـي الفتـرات الـسريعة                
  :والقصيرة وذلك يستلزم 

  . إعادة تشكيل البناء المؤسسي في وضوح الدور القانوني -
  . تقوية كفاءة العاملين في اإلطار المؤسسي المقترح -
مي والخاص المشاركة سـواًء      التنسيق الجدي والتعاون الفعال بين القطاعين الحكو       -

بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل السياحي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلـق         
  .بالتسويق اليمن كمقصد سياحي 

  :المقترحات المؤسسية 
  . هيئة عامة للتنمية السياحية -
  . استحداث كلية للسياحة في جامعة صنعاء -
عية المرشـدين الـسياحيين ، جمعيـة         استكمال التكوينات المهنية ، مثل إنشاء جم       -

الصناعيين الحرفيين جمعية المطاعم السياحية ، والعمل على ضم تلك الجمعيـات            
باإلضافة إلى جمعية وكاالت السياحة والسفر المشكلة واالتحاد اليمنـي للفــنادق    

  .المشكل في اتحاد عام يحمل اسم االتحاد اليمني للمهن السياحية 
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نظراً ألن دور التسويق والترويج قد تحول رسمياً إلى          :تنمية السياحية    الهيئة العامة لل   -
مجلس الترويج السياحي اليمني فإن الهيئة العامة للسياحة ، تستطيع أن تعطي تصور واتجـاه               
جديدين بواسطة تغيير هويتها إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية ، أن هذه الهوية الجديدة إلى               

يم الداخلي سوف تعطي زخم إضافي للهيئة الجديدة والتي ستكون مسئولياتها           جانب إعادة التنظ  
  -:القانونية على النحو التالي 

  .مساعدة الوزارة على تشكيل سياسة لها مدلول تجاه السياحة    * 
  .تطبيق أهداف السياسة الوطنية عبر تحديد وتطبيق مبادرات استراتيجية    * 
  .ط وتحديد أولويات التنمية القيام بدراسات التخطي   * 
  تحديد فعالية قوانين الترويج لالستثمار على تحديد إمكانيات االستثمار وإعداد أدوات      * 

  .      تكرس لالستثمار السياحي 
  .مراجعة كافة مقترحات التنمية وتحديد االنسجام والتكييف مع األهداف العامة    * 
  رد البشرية للقطاع وتحديد احتياجات ومتطلبات التدريب  القيام بالتخطيط لكافة الموا   * 

  .     المستقبلية بالتعاون مع وزارة العمل والتدريب المهني 
  القيام باإلشراف على األنشطة ذات الصلة بالسياحة كجزء من إجراءات الترخيص    * 

  .      وتصنيف مستويات المنشآت السياحية الفندقية 
  الستثمارات لصالح الدولة لتطوير مشاريع جديدة أو في مناطق تمتلك العمل على ضخ ا   * 

  .    إمكانيات سياحية يمكن إثباتها وذلك لتحفيز االستثمار اإلضافي من قبل القطاع الخاص 
  العمل مع فروع الهيئة الجديدة في المحافظات لتحديد فرص التنمية وتحديد المسائل    * 

  :افظات إضافة إلى       المتعلقة بطبيعة المح
  .  تزويدها من خالل الفروع بالمدخالت من أجل تطوير المسائل المتعلقة بالتخطيط -      
 اإلشراف على النشاط السياحي في المحافظات ومنح التراخيص للمنـشآت الـسياحية             -      

  .والفندقية 
  .    تنظيم القطاع  العمل كقوة مركزية لجمع المعلومات اإلحصائية من أجل أهداف -      

  

  :وفي حال تبني المقترح فأنه يتطلب 
  إعادة تنظيم وتقوية داخلية للهيئة الجديدة وذلك من خالل ) ١
  .أن تتميز بنظام أجـور خاص ) ٢
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  القيام بمهمة تقييم لمدى كفاءة العاملين الحاليين واتخاذ قرار فيما يتعلق  ) ٣
  -:    بالعاملين اللذين

  . كافي وخبرة يتم االحتفاظ بهم يمتلكون تدريب* 
  .يتطلبون تدريب إضافي أما خارجي أو من خالل برامج خاصة داخلية * 
  اللذين يشكلون فائض يمكن أن تتولى الخدمة المدنية إعادة توزيعهم على  * 

     الجهات لحكومية ،ألنه من المهم أن تصبح الهيئة الجديدة أصغر وتحتوي   
  .لكفاءات الفنية    على أعضاء من ذوي ا

  تمويل الهيئة الجديدة بشكل كافي حتى تتولى القيام بكافة مهامها          * 
  .           ومسئولياتها القانونية بفعالية 

إعادة صيغة قانون السياحة على ضؤ التغيرات التي قد تحـدث فـي              : قانون السياحة    -ج
  .البناء المؤسسي إذا تطلب األمر 

  -:من خالل القيام بالتالي : الرئيسية  تحديث الخطة -٢
ــ  مـشروعاً وتحتـاج    ١١٧ مراجعة قائمة المشاريع التي اقترحتها الهيئة وعددها ـ  -

مراجعة تلك المشاريع إلى متخصص في التنمية السياحية مع مهندس بنية تحتية تتركز             
، مـن خـالل     تلك المراجعة على طبيعة وقياس إمكانية التنمية وتحديد أولويات التنمية           

مراجعة المشاريع المقترحة وتحديد أولوياتها ومدى إمكانية صالحها على ضؤ شـروط            
السوق الحالية لإلعداد للتكاليف الرئيسية للتنمية وإعداد قائمة أولية  بمشاريع التنميـة             

  .السياحية 
 تعد وتوزع    القيام بتطوير أسس إنتاج مواد الترويج لالستثمار السياحي التي باإلمكان أن           -    

بواسطة الهيئة العامة لالستثمار مع مراعاة أن يتم عقد مؤتمر أو نـدوة تهـدف إلـى                 
تمويل عمليات الترويج لالستثمار السياحي في داخل اليمن ومؤتمر أو ندوة أخرى خارج             
اليمن يتم اختياره بعناية أما في لندن ، أو ميالنو أو برلين أو باريس على أن يتم عقـد                   

  . الندوة أثناء سير فعاليات المعرض السياحي الدولي المؤتمر أو
  

 من أجل تقييم أولويات مشاريع استثمارية محددة لمستثمرين محتملين سيكون من الـضروري             
  :إنتاج أدوات ترويج أساسية لـ 

  . وصف اليمن وبنيتها السياسية واالقتصادية -   
  . السياحي  وصف المنتج السياحي وسياسة الحكومة نحو القطاع-   
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  . وصف فرص االستثمار -   
   وصف للتشريعات ذات الصلة باالستثمار واإلجراءات الضرورية التي تنطبق على    -   

  .     التراخيص لوضع الخطط وبواعث وحوافز استثمار مالئمة 
   إعداد دراسة إلمكانية تطوير سياحية المنتجعات الساحلية في جزر محددة وتمتد إلى  -   
  .    سواحل البحر األحمر مع تقييم إلمكانية الغوص واألنشطة المائية األخرى   
على الرغم من أن مـشروع       :  إعداد خطة رئيسية للتنمية السياحية في جزيرة سوقطرى          -   

الحفاظ على البيئة في اليمن يتضمن  عنصر أساسي وهو جزيرة سوقطرى فـإن دراسـة         
ال تشكل جزء من نطاق الـصالحية للمـشروع مـن أن            الخطة الرئيسية الكاملة للجزيرة     

الجزيرة تقدم إمكانية على المدى الطويل لتنمية السياحة البيئيـة والـشواطئ الطبيعيـة              
والشعب المرجانية والحياة الحيوانية مشتملة على عدد مـن األنـواع المـستوطنة مـع               

 تنمية سياحية مخطط لها     امتالكها إمكانية للجذب السياحي الهام ، باإلضافة إلى  ذلك فإن          
ومحكمة بدقة سوف توفر فرصة لخلق مباشر أو غير مباشر لفرص عمل تفيد بشكل كبير               

  .المجتمع المحلي لجزيرة سوقطرى 
   
 لقد قامت البعثة بإعداد وثيقة مسودة مشروع تحديث خطة التنمية السياحية في الجمهورية              -٣

 وقامت البعثة بالتواصـل مـع       (UNDP)لمتحدة  اليمنية تقدم إلى البرنامج  اإلنمائي لألمم ا       
 بهدف شرح الوثيقة ومحاولـة التعـرف علـى          (UNDP)البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة     

إمكانية تمويل المشروع وقد أفادت البعثة بأنه قد أظهرت بعض الهيئات الدوليـة المانحـة               
  .جاالت التدريب رغبتها في المساعدة في تطوير قطاع السياحة وعلى وجه الخصوص في م

  
  تقيم المساعدات الدولية : ثالثاً 

  
من خالل ما تم عرضه في مصادر وحجم المساعدات الدولية وسير أعمـال أنـشطة البـرامج                 

  -:يمكننا التوصل إلى النتائج التالية 
منذ الوهلة األولى نتبين بأن قطاع السياحة في اليمن ، حرم من المساعدات الدوليـة                - ١

الثة الماضية وفي عقد التسعينات انحصرت المساعدات الدولية علـى هيئتـين            خالل العقود الث  
دوليتين فقط ، هما االتحاد األوروبي ، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحـدة اللـذان بـدأ بتقـديم          

م ، وهذا يعنى أننا في اليمن لم نحصل على أي مـساعدات دوليـة               ١٩٨٩المساعدات في عام    
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 رغم العالقة الطويلة معه     –" البنك الدولي   " من مؤسسة التنمية الدولية     للتنمية السياحية سواًء    
 أو من المؤسسات اإلقليمية العربيـة مثـل صـناديق           –عاماً من التعاون    ) ٢٨(والممتدة خالل   

اإلنماء العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أو من خالل الدعم الثنائي مع البلدان الصديقة              
بما يعود ذلك إلى سبب ضعف مستويات االتصال بمؤسـسات التمويـل الدوليـة              والشقيقة ، ور  

  . واإلقليمية سواًء متعددة األطراف أو ثنائية األطراف 
 تتصف حجم المساعدات الدولية للتنمية السياحية بأنها أحجـام صـغيرة ال تتناسـب مـع                 -٢

يمتهـا ال تـذكر مقارنـة مـع         اإلمكانيات والمقومات السياحية التي تتمتع بها اليمن ، بل أن ق          
المساعدات المقدمة إلى القطاعات االقتصادية األخرى ، ومعظم تلك المساعدات عبارة عن أجور             

  .ومرتبات عدد كبير من الخبراء والمستشارين 
 أن مستوى استخدام المساعدات الدولية للتنمية السياحية بطيئاً ونالحظ ذلك من خالل تنفيذ              -٣

الممول من االتحاد األوروبي وأنشطة     ) م  ١٩٩٦-٨٩(ول للتطوير السياحة    أنشطة البرنامج األ  
الممول من البرنـامج اإلنمـائي لألمـم        ) م١٩٩٧-٨٩(تطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن      

م ، إضـافة إلـى      ١٩٩٢سنوات أي في عـام      ) ٤(المتحدة ، اللذان كان مقرر انتهائهما خالل        
ـ      الممـول مـن االتحـاد      ) م  ١٩٩٩-٩٨– ٩٧/٩٨(سياحة  أنشطة البرنامج الثاني للتطوير ال

األوروبي والمقرر انتهائه خالل عامين ، وقد تمت إجراءات التوقيع عليه فـي شـهر يونيـو                 
م ، ومع ذلك لم يبدأ تنفيذه حتى وقتنا الحالي ؟ إضافة إلى مشروع إنشاء مركز للتدريب                 ١٩٩٨

مول بقرض ميسر من أطراف عديـدة       ، الم ) م٢٠٠٠-٩٧(الفندقي والسياحي بأمانة العاصمة     
أعوام ، وتمت إجراءات التوقيع عليه في       ) ٤(من بينها االتحاد األوروبي والمقرر انتهائه خالل        

م ، ومع ذلك لـم يبـدأ        ١٩٩٨م والمصادقة عليه في الربع األول من عام         ١٩٩٧شهر ديسمبر   
  :تنفيذه حتى وقتنا الحالي ؟ ونرجح أسباب ذلك إلى التالي 

  .توفر االستقرار السياسي خالل فترات تنفيذ أنشطة برامج المساعدات  عدم -
 المرحلة الحرجة التي عاشتها الجمهورية اليمنية الفتية خالل الفترة من يوم إعالن الوحـدة               -

م حتى يوم القضاء على االنفصال بتثبيت دعائم الوحدة         ١٩٩٠ مايو   ٢٢اليمنية المباركة في    
  .م ١٩٩٤/يوليو/٧اليمنية 

 عدم استقرار المؤسسات السياحية الحكومية خالل مرحلة تنفيذ أنشطة بـرامج المـساعدات              -
حيث حدثت تغيرات كبيرة في المؤسسات السياحية الحكوميـة مـن           ) م١٩٩٩-٨٩(الدولية  

  :حيث تغير مسمياتها وتغير قياداتها العليا والمتوسطة 
  )م ١٩٩٠-٨٩( المؤسسة العامة للسياحة   -      
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  )م ١٩٩١-٩٠( وزارة السياحــة          -         
  )م ١٩٩٣-٩١( وزارة الثقافة والسياحة     -         
  )م١٩٩٩ -٩٣( الهيئة العامة للسياحة       -         

    
وخاصـة  ) م١٩٩٩-٩٣( أحداث اختطافات األجانب المتكررة بين الحين واآلخر خالل الفترة           -

م في محافظة أبين ، الذي أذى إلى قتل عدد أربعـة            ١٩٩٨ حادث اختطاف األجانب في ديسمبر    
منهم ، شكل هذا الحادث سبب رئيسي في تـأخير تنفيـذ برنـامج تطـوير الـسياحة الثـاني                       

الممول من االتحاد األوروبي والذي كان مقرر بدأ تنفيذه في ينـاير            ) م  ٩٨/١٩٩٩ – ٩٧/٩٨(
لس الترويج السياحي اليمنـي المعنـي       م حيث من أهم أنشطة هذا البرنامج هو دعم مج         ١٩٩٩

بتوجيه الدعاية الترويجية إلى البلدان األوروبية بشكل رئيسي باعتبارهـا األسـواق الرئيـسية         
المصدرة للسياح إلى اليمن  وفي ظل األزمة فأن الترويج لهذه األسواق ال جدوى منه وفـضل                 

  .حسب رأينا االنتظار حتى تنجلي أزمة هذا الحادث 
  
لرغم من أن أنشطة برامج المساعدات الدولية ساهمت إلى حد ما في تنمية وتطـوير          على ا  -٢

السياحة اليمنية من خالل ما تقدمت به من أفكار ومقترحات في الدراسات واألبحاث الميدانيـة               
التي تولى إعدادها عدد كبير من المستشارين والخبراء الدوليين ، واستطاعت تكـوين قاعـدة               

 التي سوف تساعد على إعداد خطط وبرامج التنمية السياحية المـستقبلية ،             أساسية للمعلومات 
  .  إال أنها  لم تحقق كامل األهداف المخططة لها 

  :ونرجع أسباب ذلك إلى التالي 
 عدم الوفاء بااللتزامات الحكومية المالية وغير المالية المنصوص عليها في اتفاقيات أنشطة             -أ

الموجه نحو تنفيذ بعـض المهـام المكملـة للمهـام المناطـة             برامج المساعدات الدولية و   
بالمساعدات التقنية الدولية ، ترك ذلك أثراً سلبياً علـى تكامليـة تنفيـذ أنـشطة بـرامج                  
المساعدات األمر الذي كان له أثر رئيسي ومباشر في عدم تحقيق األهداف المخططة ونرجع              

  -:سبب ذلك إلى التالي 
 المختصة بمناقشة اعتمادات الميزانيات السنوية في كالً من وزارتي          صعوبة إقناع اللجان     * 

التخطيط والمالية على ضرورة توفير االعتمادات المالية المناسبة لمواجهة االلتزامات الحكومية           
المنصوص عليها في اتفاقيات أنشطة برامج المساعدات الدولية ، نظـراً لتقيـد تلـك اللجـان                 

 صدورها سواًء عن مجلس الوزراء أو عن القيادات العليا لوزارتي           بتعليمات وقرارات قد سبق   



                

٢٨  نحو مستقبل واعد للسياحة في اليمن                                                                                                                                                       

المالية والتخطيط ، تلك التعليمات والقرارات عبارة عن تحديد نسب سواًء بالزيادة أو النقصان              
عن االعتمادات المالية المعتمدة للجهة الحكومية في العام الـسابق ، وهـذا يعنـي أن بعـض                  

تمادات مالية تفوق احتياجاتها المخططة ، وجهـات حكوميـة          الجهات الحكومية تحصل على اع    
  . تحصل على اعتمادات مالية متدنية ال تغطي احتياجاتها المخططة 

 افتقار موظفي السياحة الحكوميين إلى المستويات الفنية والتعليمية العالية بصورة رئيسية            -ب  
ـ           ه ضعــف مـستوى النظـراء       وإجادة اللغات األجنبية بصورة خاصة ، األمر الذي ترتب علي

الوطنين المعينين للخبراء الدوليين ، وفي حاالت أخرى ترتب على ذلك عـدم تعيـين نظـراء                 
وطنيين للخبراء الدوليين ممن أثر على هدف أساسي ألنشطة برامج المساعدات الدولية وهـو              

  -:نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر الوطنية ، ونرجع سبب ذلك إلى التالي 
 المعمول به في الهيئات     – الكادر العام للخدمة المدنية      –ف مستوى األجور    ضع* 

السياحية الحكومية ساعد على تسرب عدد من الكـوادر المؤهلـة مـن الهيئـات               
السياحية الحكومية إلى القطاع الخاص هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم تستطيع             

وادر المؤهلة إليهـا لـضعف      الك) استقطاب  ( الهيئات السياحية الحكومية اجتذاب     
  .مستوى األجور 

عدم توفر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العاملـة فـي الهيئـات الـسياحية         * 
  .الحكومية تساعدها على رفع مستوياتها الفنية والمهنية 

 تساهل الجانب اليمني عن بعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيـات أنـشطة بـرامج                -ج
ثل المشاركة في الموافقة على اختيار الخبراء المناسبين من خالل دراسة           المساعدات الدولية م  

وتقييم نبذ السيرة الذاتية عنهم وفي حاالت عديدة يصل الخبراء المكلفين بتنفيذ مهـام أنـشطة                
البرامج المساعدات الدولية دون علم الجانب اليمني يسبب ذلك وصول خبراء غير أكفـاء فـي                

 له أثراً سلبياً على تنفيذ المهام المكلفين بها ، وذلك يـنعكس علـى               بعض الحاالت ، مما يكون    
  .عدم تحقيق األهداف المخططة ألنشطة برامج المساعدات 

 برنامج تطـوير    – لقد تم إعداد بعض أنشطة برامج المساعدات الدولية في مرحلة التشطير             -د
ا كان يسمى بالجمهوريـة     في م ( الممول من االتحاد األوروبي     ) م  ١٩٩٦-٨٩(السياحة األول   

الممول ) م١٩٩٧-٨٩(ومشروع تطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن       ) العربية اليمنية سابقاً    
في ما كـان يـسمى بجمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة            ( من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة      

ـ        –) االشتراكية الشعبية سابقاً      مـايو   ٢٢ة فـي     وعندما تحقق إعادة الوحدة اليمنيـة المبارك
م ، أصبحت تلك األنشطة مخصصة لمناطق في داخل أراضي الجمهورية اليمنية ولـيس              ١٩٩٠
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لكافة األرض اليمنية فتم معالجة مشروع تطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن بإضافة مرحلة             
 جديدة تتضمن شمولية األرض اليمنية ، أما فيما يتعلق ببرنامج تطوير الـسياحة األول فتمـت               
المعالجة بتقليص عدد من المهام الضرورية واألساسية ألنشطة البرنـامج لـصالح اسـتيعاب              

  الشمول لكافة األرض اليمنية ، مما سبب ذلك في عدم تحقيق كامل األهداف المخططة لنشاط 
  .البرنامج تم استبعادها 

 المهـام  )م١٩٩٦-٨٩(ومن المهام التي استبعدت من أنشطة برنامج تطـوير الـسياحة األول        
  :التالية 

إعداد مؤشرات الخطة الرئيسية لتطوير السياحة فـي الـيمن              ) ١(تضمن المشروع الفرعي    * 
  :إلى التالي ) مستر بالن ( 
 إجراء مسح سياحي لكافة أراضي الجمهورية اليمنية إال أن إجراء المسح السياحي الـذي               -أ  

 لحج ، أبين ، صعدة وجزء كبير من تعز          قامت به الشركة المنفذة لم يشمل محافظات المهرة ،        
  .وكافة الجزر اليمنية بما فيها جزيرة سوقطرى وجزيرة كمران 

 عقد ورشة عمل تكرس لتقييم نتائج مؤشرات الخطة الرئيسية لتطوير السياحة في الـيمن                -ب
ور يشارك فيها جميع المعنيين من الجهات ذات العالقة بغرض فهم واستيعاب الد           ) مستر بالن   ( 

الذي ينبغي أن تقوم به تلك الجهات فالعمل السياحي مبني على التكامل بين الجهات المعنيـة إال     
أن عدم تنفيذ ورشة العمل المذكورة أنفاً ساهم إلى حد كبير في تعطيل تنفيذ ما توصـلت إليـه                   
مؤشرات الخطة الرئيسية من توصيات واقتراحات هامة ومن ضمن تلك التوصـيات ضـرورة              

  -:المناطق السياحية التالية تخطيط 
    المناطق الجبلية -
    المناطق الصحراوية -
    وجزيرة سوقطرى -
    وجزيرة كمران-

تخطيط األقاليم الساحلية اقتصر على محافظة عـدن وحـضرموت          ) ٤(بينما المشروع الفرعي    
ولية قد  وعلى الرغم من أن أنشطة برامج المساعدات الد       ) بير علي   ( وجزء من محافظة شبوة     

  : استقدمت خبرات دولية إلعداد دراسات وأبحاث عديدة مثل 
  . إعداد مؤشرات الخطة الرئيسية للتطوير السياحة -
  . إعداد مؤشرات الخطة الرئيسية للتطوير المعهد الفندقي والسياحي بعدن -
  . إعداد خطة تطوير المناهج للمعهد الفندقي والسياحي بعدن -
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   المكال – بير علي – األقاليم الساحلية بعدن  إعداد دراسة بتخطيط-
 إعداد خطة استراتيجية للترويج والتسويق السياحي فقد احتوت تلك الدراسات والبحوث على             -

العديد من المقترحات والتوصيات الضرورية للعمل بها ، ولكن لألسف لم ترى هذه الدراسـات               
س الترويج السياحي والذي تـم اإلعـالن        والخطط طريقها نحو التنفيذ ما عدا اإلعالن عن مجل        

عنه بصورة مغايرة لما خطط له من قبل خبراء االتحاد األوروبي فتم إضافة مهام عديدة لـه ال                  
  .تتناسب مع دوره الترويجي ، فلم يعمل بالخطة التسويقية التي أعدت من قبل الخبراء 

جلـس استـشاري للمعهـد       وفيما يخص المعهد الفندقي والسياحي بعدن ، فقد تم تأسيس م           -
عضويته من القطاعين الحكومي والخاص بناءاً على ما جاء في الخطة االستراتيجية للمعهـد ،               

  .إال أن المجلس اجتمع اجتماعاً يتيماً لم يتكرر 
  

  التوصيات  : رابعاً 
  

ـ              - ١ ي البد أن تلعب هيئات التمويل الدولية واإلقليمية ومتعددة األطراف والثنائية دوراً هاماً ف
  .دعم البنية األساسية للقطاع السياحي 

من المالحظ أن الدعم الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة لم يـدرج فـي دعـم التنميـة                  - ٢
السياحية لذلك يحب طلب التماس الدعم الثنائي ، وعلى أن تـدرج االحتياجـات الماديـة                

وكوالت التي يتم االتفاق    والعينية الهادفة لتطوير قطاع السياحة في كافة االتفاقيات والبروت        
بشأنها والتوقيع عليها مع الدول الشقيقة والصديقة وهيئات ومنظمات التمويـل الدوليـة             

  .واإلقليمية  
دعم معاهد التدريب الفندقي والسياحي حتى تستطيع التخفيف من حجم البطالـة الكبيـرة               - ٣

جة ماسـة إلـى     للشباب حتى يتم تمكينهم من الدخول في سوق العمل السياحي الذي بحا           
  .العمالة المدربة وإحاللها محل العمالة األجنبية 

أن البناء المؤسسي من أهم المقترحات التي وردت في تقارير الخبراء ، وعليـه نوصـي                 -٤
بضرورة األخذ بمقترح إعادة البناء المؤسسي للهيئة العامة للسياحة وتحويلها إلى هيئـة             

الالزمة ومعاملتها ضمن الوحدات االقتـصادية      عامة للتنمية السياحية مع منحها المرونة       
  .للدولة 

أسفرت المساعدات الدولية عن توفير عدد كبير من الدراسات والبحوث نوصي أن ال تضل               -٥
تلك الدراسات والبحوث حبيسة األدراج يجب العمل بمـا احتـوت عليـه مـن توصـيات                 

  .ومقترحات وتوفير االعتمادات الالزمة لتنفيذها 



٣١                                                                      المساعدات الدولية للتنمية السياحية       

طباعة كافة الدراسات والبحوث وذلك لتسهيل نشرها على نطاق واسـع           نوصي بترجمة و   -٦
  .يستفيد منها الباحث والمستثمر ومتخذي القرار السياحي 
  واهللا الموفق ،،،

  -:المراجع 
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6- PROGRAM   SUPPORT "SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL 
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   البرنامج التنفيذي للخطة االستراتيجية للمعهد الفندقي والسياحي عدن          -١١
   خطة المناهج للمعهد الفندقي والسياحي عدن     -١٢
  لتفسيرية للخطة االستراتيجية للمعهد الفندقي والسياحي عدن    المذكرة ا-١٣
   تقارير إدارة المعهد إلى الهيئة العامة للسياحة -١٤
  الدار االستـشارية اليمنيـة       - تقييم وضع المعهد الفندقي والسياحي ومرافقه        -١٥
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