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إصدار الالئحة التنظيمية لوزارة السياحة بموجب ما توصلت إلية 
م2007 فبراير -يناير               .اللجنة المشكلة من مجلس الوزارء

م2007 فبراير -يناير             .دمج الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار وزارة السياحة

م 2007 مارس -فبراير             . استكمال التعيينات اإلدارية للوظائف القيادية للوزارة
   إصدار الئحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت السياحية 

المختلفة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء من قبل وزارة الشؤن 
.القانونية

            

وزارة الخدمة المدنية 
وزارة الشئون / 

مجلس / القانونية 
الوزراء

م 2007 سبتمبر -يوليو 

وزارة الشئون             . إعداد مشروع تعديل قانون السياحة
  القانونية

م 2007 مايو -أبريل ـــــــــــــــــــــــــــ            .ئحة التنفيذية لمجلس الترويج السياحيإصدار الال
م 2007 مارس -يناير ـــــــــــــــــــــــــــ            .إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بمسح المنشآت السياحية

  المختلفةالقيام بالمسوحات والدراسات السياحية 
م 2007 أغسطس -يونيوـــــــــــــــــــــــــ            )معوقات السياحية الداخلية ومسح اإلنفاق السياحي ( 

تأهيل وتدريب الكوادر النوعية المتخصصة في اإلدارة السياحية 
م 2007ر  سبتمب-فبرايرـــــــــــــــــــــــــ            ).المرحلة االولى(الحكومية 

 تأهيل وتدريب الكوادر النوعية المتخصصة في اإلدارة السياحية 
  ـــــــــــــــــــــــــ            ).المرحلة الثانية(الحكومية 

تنفيذ مشروع الحساب الفرعي للسياحة لتحديد مقدار االسهام في 
            ).المرحلة االولى(الناتج القمومي المحلي 

از المرآزي الجه
البنك / لالحصاء 
وزارة / المرآزي 

الداخلية

  

  ـــــــــــــــــــــــــ           بناء وتطوير أنظمة المعلومات السياحية
إعداد اإلستراتيجية الوطنية للسياحة وعقد مؤتمر وطني للسياحة 

  ـــــــــــــــــــــــــ            لهذا الغرض

  ـــــــــــــــــــــــــ            الالئحة المنظمة للسياحة البحرية والغوص وتجهيزها لإلصدارإعداد 
إعداد مشروع تعديل قانون الترويج السياحي بما يواآب المستجدات 

وزارة الشئون             .المؤسسية لصناعة السياحة
  القانونية

  مجلس الوزارء            .سياحيةإصدار الئحة لتنظيم المهرجانات ال
ربط المحافظات بشبكة واحدة بالمرآز الرئيسي لتشغيل النظام اآللي 

  للمعامالت المرتبطة بخدمات المنشآت السياحية
).المرحلة االولى(

وزارة االتصاالت             
  وتقنية المعلومات 

ألعضاء في مجلس             .ذ قرارتهتفعيل عمل المجلس األعلي للسياحة ومتابعة تنفي
  الترويج السياحي

االهتمام بتطوير 
وتحسين اإلدارة 
الحكومية ورفع 
آفاءة وفاعلية 

اجهزتها بدءًامن 
التحديد الدقيق لدور 

ووظيفة آل جهاز من 
أجهزة الدولة وانهاء 

حالة التداخل 
والتكرار في 

االختصاصات 
ومراجعة هياآلها 

التنظيمية والوظيفية 
ريعاتها وتطوير تش

ونظمها وآليات 
عملها وترشيد 

نفقاتها ، ووضع نظم 
وآليات فاعلة لمتابعة 

وتقييم أدائها وبما 
يضمن حصول 

المواطنين 

تطوير وتحسين 
اإلدارة السياحية

 تأهيل وتدريب الكوادر النوعية المتخصصة في اإلدارة السياحية 
  ـــــــــــــــــــــــــ            ).المرحلة الثالثة(الحكومية 
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تنفيذ مشروع الحساب الفرعي للسياحة لتحديد مقدار االسهام في 
).المرحلة الثانية(الناتج القومي المحلي اإلجمالي 

          

الجهاز المرآزي 
البنك / لالحصاء 
وزارة / المرآزي 
الداخلية

  

  وزارة الخدمة المدنية           ) شغلها (وضع التوصيف والتصنيف للوظائف وتحديد شروط 

اعتماد نظام الحافز آثمرة لإلنتاج واألداء الجيد وااللتزام الوظيفي 
  ـــــــــــــــــــــــــ          وحسن التعامل واالهتمام بالمظهر 

والمستثمرين وجيمع 
ن معها على المتعاملي

خدمات عالية الجودة 
وبإجراءات ميسرة 
وشفافة وخالية من 
المعوقات وبتكلفة 

معقولة

تابع تطوير وتحسين 
اإلدارة السياحية

ربط المحافظات بشبكة واحدة بالمرآز الرئيسي لتشغيل النظام اآللي 
  للمعامالت المرتبطة بخدمات المنشآت السياحية 

).المرحلة الثانية(
          

  

وزارة االتصاالت 
  وتقنية المعلومات 

حصر وتحديد المناطق ذات األولوية في االستثمار وتأهيل فرص ذات 
            .أولوية إلقامة المشاريع السياحية

ألراضي مصلحة ا
والمساحة والتخطيط 

العمراني
م2007 سبتمبر -أبريل 

إعداد اآللية المنظمة إلستثمارات الحمامات الطبيعية بالتنسيق مع 
            .وزارة المياة والبيئة ووزارة الصحة

/ وزارة المياة والبيئة 
مصلحة /وزارة الصحة 

األراضي والمساحة و 
التخطيط العمراني

م 2007مبر  سبت-يوليو 

م 2007 أبريل -يناير ـــــــــــــــــــــــــ            .إعداد دليل االستثمار السياحي وتحديد فرص االستثمار السياحي

  ـــــــــــــــــــــــــ            ) هيئة التنمية السياحية(إعداد الخارطة االستثمارية السياحية 

نشاء شرآة سياحية مساهمة لصغار المستثمرين في المجال 
  ـــــــــــــــــــــــــ            السياحي واعداد دراسة الجدوى االقتصادية

  ـــــــــــــــــــــــــ            .وضع أسس ومعايير وشروط األستثمار في مناطق السياحة البيئية
ات االساسية للمناطق المستهدفة سياحيًا تحقيق تكامل في المشروع

/ وزارة التخطيط             بما يضمن توفير خدمات البنى التحتية االساسية
  وزارة المالية 

توفير قروض ميسرة دائرية لتنمية الخدمات السياحية آاالتصاالت 
والمطاعم السياحية واالستراحات في الطرق البرية والبوفيهات 

قل داخل المواقع والمناطق السياحية لدمج أبناء المناطق ووسائل الن
            في النشاط السياحي 

/ وزارة التخطيط 
البنوك / وزارة المالية 

المحلية
  

على الحكومة 
وبالذات على رئيسها 
الترآيز على تطوير 

آليات اإلستثمار 
واإلشراف على 
تنفيذها وحل أي 

عوائق تحول دون 
ذلك بإعتبارها مهمة 

أساسية ينبغي أن 
تعطيها الحكومة 
.األولوية القصوى

جذب وتشجيع  
االستثمارات 

السياحية 

توحيد أوعية الضرائب المفروضة على النشاط السياحي والفندقي 
            .وتخفيض نسبتها

وزارة المالية
  



ص في رسم السياسات الخاصة بإعداد الخطط تشجيع القطاع الخا
            .  والبرامج السياحية وتبني تنفيذ مشاريعها

ـــــــــــــــــــــــــ
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يع السياحية تطبيق اإلعفاءات والحوافز االستثمارية القانونية للمشار

            .ومعاملة السياحة مثل الصادرات من حيث المزايا
وزارة المالية

  

  

تابع جذب وتشجيع 
االستثمارات 
السياحية

اإلستعانة بشرآات متخصصة لوضع دراسة جدوى اقتصادية 
لمشاريع سياحية نموذجية تتوافق والبيئة المحيطة في تنفيذ 

            المشاريع السياحية
 

  
               .تنشيط حرآة السياحة الداخلية والوافدة ورفع معدالت نمويهما

دوية التقليدية في مشارآة الحرف والمشغوالت والصناعات الي
            .فعاليات المعارض السياحية خارجيًا ومحليًا

 
  

إعداد برامج تدريبية لتطوير مهارات منتجي الصناعات الحرفية 
            .والمشغوالت اليدوية واألزياء الشعبية

 
  

               .تنشيط حرآة السياحة الداخلية والوافدة ورفع معدالت نمويهما
تنظيم وتنشيط سياحة المؤتمرات واستضافة ورش العمل واللقاءات 

            التي يتم تمويلها من المنظمات الدولية 
 

  
تنظيم السياحة الدينية بالتنسيق مع السلطات المحلية والعلماء 

وإعداد معلومات دقيقة وصحيحة للترويج لها باالضافة الى تنظيم 
            حة العبور للتعريف بالمقاصد السياحية والدينية وتطوير سيا

 
  

تنظيم السياحة الصحراوية وإدراج أنماط الرياضات الصحراوية في 
            .البرامج السياحية

 
  

               . االهتمام بالسياحة الريفية وإعداد دراسة حول إمكانية تنفيذها
ظي المحافظات والمجالس المحلية لتخصيص أماآن التنسيق مع محاف

            في عواصم المحافظات للعرض الدائم للصناعات والحرف اليدوية 
 

  
تشجيع الحرفيين من خالل شراء المنتجات الحرفية باسعار تشجيعية 

.               

تنفيذ السياسات 
كلية االقتصادية ال

الهادفة إلى تحفيز 
النمو االقتصادي 

وخلق فرص العمل 
والحد من البطالة 

زيادة نصيب اليمن 
من السياحة الوافدة 

سنويًا % 12بنسبة 
وتوفير فرص العمل

غوص ،تزلج على الموج، (تشجيع وتنشيط  السياحة البحرية 
وتأهيل بعض الجزر السياحية وفقًا ) الخ...ديف بالقوارب التج

            .لوظائفها النوعية
 

  
تأهيل وتدريب الكوادر النوعية المتخصصة في اإلدارة السياحية 

م 2007 سبتمبر -فبراير             ).المرحلة االولى(الحكومية 
 المرشدين تحسين مستوى اإلرشاد السياحي وتطوير مهارات
م 2007 سبتمبر -ابريل             ).المرحلة االولى(وبالذات المرشدين من مناطق المجتمعات المحلية 

التوسع في بناء معاهد التدريب والتأهيل في المحافظات الرئيسة 
  ووضع اآللية الخاصة بتشغيل المعهد السياحي الفندقي بصنعاء

               والتدريب المهنيبالتعاون مع وزارة التعليم الفني
إعداد برامج تدريبية لتطوير مهارات منتجي الصناعات الحرفية 

              .والمشغوالت اليدوية واألزياء الشعبية

توجيه التعليم الفني 
والتدريب المهني 
نحو إعداد العمالة 

الفنية المهارة والتي 
تخدم أهداف التنمية 

وتلبي احتياجات 
سوق العمل في 
الداخل والدول 

المجاورة وإعادة 
النظر في بعض 

خصصات الت

األهتمام بتنمية 
الموارد البشرية في 

قطاع السياحة 

إعداد آلية ملزمة لمالكي المنشآت والمرافق السياحية لتدريب وتأهيل 
مع المعاهد العاملين في المرافق السياحية الخاصة بالتعاون 

            المتخصصة

وزارة التعليم الفني 
والتدريب المهني
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( والتأهيل في المحافظات الرئيسةالتوسع في بناء معاهد التدريب 
  ). المكال -عدن 

              بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
تعزيز الشراآة مع القطاع الخاص في إنشاء المعاهد السياحية مع 

م اللغات االهتمام بالمعاهد السياحية  المتخصصة واعتماد تعلي
              األجنبية فيها إلزاميا 

والكليات الحالية في 
الجامعات الحكومية 

وفقًا الحتياجات 
سوق العمل وآذلك 
مخرجات الجامعات 

األهلية

تابع االهتمام بتنمية 
الموارد البشرية في 

قطاع السياحة

( التوسع في بناء معاهد التدريب والتأهيل في المحافظات الرئيسة 
  ).تعز ، الحديدة

            بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

وزارة التعليم الفني 
والتدريب المهني

  
 


