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يحتل اإلعالم السياحي أهميًة قصوى في إطار الجهود التي تبذل من أجل النهوض بواقع صناعة السياحة في اليمن، في وقت 
تواجه فيه هذه الصناعة، إشكالية تدني مستوى الثقة، بسبب األحداث والتطورات السلبية المتالحقة.

وتتزايد الحاجة إلى إعالم سياحي يتمتع بالكفاءة المهنية، وباإلمكانيات الالزمة،  ليقوم بممارسة دوره في إذكاء دوافع 
السفر وتنشيط السياحة المحلية، وجذب السياحة الخارجية.

ومن هنا أتى حرص وزارة السياحة على إيجاد إطار ناظم لنشاط اإلعالم السياحي، يمكنه من العمل وفق رؤية بمبادئ 
وأهداف وأولويات واضحة.

) رؤية وأهداف إسرتاتيجية اإلعالم السياحي(
الرؤية:

الوسائل  بالمهنية ويستخدم أكفأ  يتمتع  فاعل،  إعالم سياحي  إلى وجود  السياحي  الوطنية لإلعالم  اإلستراتيجية  تتطلع 
وأكثرها تقدمًا، يقدم رسائل إعالمية توعوية ومعرفية وإقناعية باعتماد أفضل المداخل،  ويساهم في نشر الثقافة السياحية 
في الداخل، يالمس اهتمام السياح من اليمنيين وغيرهم،  ويعزز دوره بصفته جزٌء من النظام السياحي ومحفٌز هاٌم لقطاع 

السياحة في اليمن. 
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األهداف:
تسعى اإلستراتيجية الوطنية لإلعالم السياحي إلى تحقيق األهداف التالية:

إيجاد األطر الناظمة التي تكفل قيام وسائل اإلعالم الحكومية واألهلية والحزبية بدورها في دعم قطاع السياحة.
التحديد الواضح للمرجعية المهنية لإلعالم السياحي، ممثلة بوزارة السياحة، وتحديد العالقة بينها وبين وسائل اإلعالم 

المختلفة.
الحكومية،  غير  والمنظمات  الحكومية،  للجهات  االتصالية  اإلمكانيات  كافة  استنهاض 

المنتج  بإمكانيات  والتعريف  السياحة،  بأهمية  للتوعية  المجتمع،  في  التأثير  ومنابر 
السياحي لليمن في الداخل الخارج.

تعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخليًا وخارجيًا. 
تأمين البنية المعلوماتية حول قطاع السياحة، وتسهيل أمر الحصول عليها لمختلف 

الجهات اإلعالمية المحلية والخارجية.
إيجاد إطار فعال للتعامل اإلعالمي اإليجابي مع األزمات التي يواجهها قطاع السياحة.

اعتماد برنامج  لتطوير القدرات المهنية للمشتغلين في مجال اإلعالم السياحي على 
مستوى وزارة السياحة ووسائل اإلعالم المختلفة، واإلدارات المعنية في وحدات الحكم 

المحلي.

) مفهوم اإلعالم السياحي وأهميته(
أواًل: مفهوم اإلعالم السياحي: 

مفهوم اإلعالم السياحي في اليمن هو ذلك النشاط اإلعالمي االتصالي الذي تقوم به 
بحسب  المدني كل  المجتمع  ومنظمات  الرسمية  والجهات  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
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صلته، من أجل نشر ثقافة السياحة في أوساط المواطنين، والتعريف بإمكانيات المنتج السياحي لليمن داخليًا وخارجيًا، 
بهدف جذب السياح لإلقبال على هذا المنتج.

ثانيا: أهمية اإلعالم السياحي:

لإلعالم السياحي أهميته التي يستمدها من كونه نشاط مهني معلوماتي يعكس القيمة الحقيقية للمنتج السياحي، ومما 
يوفره من بيئة اقتصادية مناسبة، ومن كونه يعزز الوعي االجتماعي وينشر ثقافة السياحة ويؤكد أهميتها في تواصل 

الثقافات اإلنسانية.

 ) أهداف ومبادئ اإلعالم السياحي(
أوال:  مبادئ ومنطلقات اإلعالم السياحي:

يستند اإلعالم السياحي في اليمن إلى المبادئ والمنطلقات التالية: 
• االلتزام بمبادئ وأحكام الدين اإلسالمي الحنيف وقواعد الشريعة الغراء.

• االلتزام بأحكام وقواعد دستور الجمهورية اليمنية.
• التقيد باألطر القانونية الناظمة ألنشطة القطاع السياحي وصناعة السياحة.

• التقيد باألطر القانونية والسياسات الناظمة للممارسات اإلعالمية.
• اعتماد اللغة العربية أداة رئيسية في إيصال رسالة اإلعالم السياحي.

• االحترام الكامل للقيم والعادات والتقاليد المرعية.
• اعتبار المصلحة الوطنية العليا غاية أساسية في نشاط اإلعالم السياحي.

• اليقين بإمكانية القطاع السياحي في دعم اقتصاد البالد استنادًا إلى الرؤية اإلستراتيجية لليمن حتى العام 2025.
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لهذه  الوطنية  المسئولية  عن  تعبير  المعنية،  الجهات  ومختلف  السياحي  اإلعالم  بين  والشراكة  التكامل  بأن  اإليمان   •
األطراف تجاه السياحة.

الجمهور  في  رسالته  تحدثه  الذي  األثر  تعظيم  في  مهمة  أداة  السياحي،  اإلعالم  أنشطة  في  التراكمي  العمل  اعتبار   •
المستهدف، في الَمَدَيْيِن القريب والبعيد. 

السياحة في  التي يتيحها قطاع  الربحي،  المردود  ذات  االستثمارية  السياحي، يعتبر فضاًء للفرص  المجال  بأن  اليقين   •
اليمن.

ثانياً: أهداف اإلعالم السياحي:

1- األهداف العامة:

أ- الهدف الرئيس:
• تعزيز روح االنتماء للوطن، والوعي بمصالحه العليا.

ب- األهداف الفرعية:  
• إبراز الوجه الحضاري المشرق لليمن أرضًا وإنسانًا.

• إبراز المقومات السياحية لليمن من منتجات ومرافق.
السياحة  بإمكانيات  التمتع  نحو  الجمهور  دوافع  تحفيز   •

المحلية.
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اإلقليمية  األسواق  في  لليمن  السياحي  المنتج  فرص  تعزيز   •
والدولية.

المختلفة  المكونات  بين  واالنسجام  التفاعل  روح  تشجيع   •
للشعب اليمني من خالل السياحة.

الوطني  البعد  بشأن  المعلومات  لتداول  حرة  بيئة  توفير   •
للسياحة.

2– األهداف االقتصادية:

أ- الهدف الرئيسي: 
• تعظيم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي.

ب- األهداف الفرعية:
• التعريف بفرص االستثمار المتاحة في المجال السياحي.

• دعم النشاط التسويقي لمجلس الترويج السياحي في األسواق 
اإلقليمية والدولية.

• إبراز دور قطاع السياحة في توفير فرص العمل، والتأثير 
اإليجابي لصناعة السياحة في األنشطة االقتصادية األخرى. 

• تعزيز مبدأ الشراكة بين وزارة السياحة وبين مختلف القطاعات المعنية بالسياحة. 
• توفير بيئة حرة لتداول المعلومات بشأن األهمية االقتصادية للسياحة.
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3- ألهداف االجتماعية:
أ- الهدف الرئيسي: 

• تعزيز القناعات اإليجابية لدى المجتمع تجاه السياحة.

ب- األهداف الفرعية:
• دفع المجتمع لتقبل السياحة باعتبارها نشاط إنساني بمردود اقتصادي وبعد ثقافي. 

• إرشاد المجتمع إلى االستغالل األمثل لإلجازات وأوقات الفراغ. 
• إبراز القيم االجتماعية الحميدة واألصيلة لدى المجتمع والتي ترتقي بتعامل الفرد مع الضيف أو السائح إلى مستوى 

الترحيب واالحترام.
مة ال أخالقية. • تكريس النظرة السلبية تجاه أعمال التقطع واالختطاف باعتبارها أفعال ُمجرَّ

• توفير بيئة حرة لتداول المعلومات بشأن األهمية االجتماعية للسياحة.

4- األهداف البيئية:
أ- الهدف الرئيسي: 

• دعم وتشجيع التعامل الرشيد مع البيئة، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وحسن استغاللها.

ب- األهداف الفرعية:
• التعريف بمقومات السياحة البيئية. 

• إرشاد المجتمع إلى التعامل األمثل مع عناصر البيئة الطبيعية. 
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• تشجيع االستغالل األمثل للمحميات الطبيعية في جذب السياح من الداخل والخارج. 
• التوعية بأهمية االلتزام بمبدأ تقييم األثر البيئي للمشروعات السياحية.

• توفير بيئة حرة لتداول المعلومات بشأن البعد البيئي لصناعة السياحة في اليمن.

5- األهداف الثقافية:

أ- الهدف الرئيسي: 
• تعزيز اليقين بأن السياحة تعتبر مجااًل هامًا للتفاعل الثقافي بين الشعوب وأداة 

للتعاون المشترك فيما بينها للحفاظ على التنوع الثقافي. 

ب- األهداف الفرعية:
• إبراز الموروث الثقافي والحضاري المادي وغير المادي لليمن. 
• دعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي الشفهي والمادي لليمن. 

• تشجيع التوجه نحو استغالل الصناعات الحرفية والفنون في تنشيط السياحة 
إلى اليمن. 

• تشجيع االنفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب وتعزيز قيم التفاهم والتآخي 
والسالم، وتعزيز االحترام الكامل لخصوصية وعادات وتقاليد المجتمع.

السياحة في  الثقافي لصناعة  البعد  المعلومات بشأن  لتداول  بيئة حرة  توفير   •
اليمن.
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وتعميق حركة السياحة العربية البينية مع االعتراف بالسياحة لكل مجتمع.
) أولويات اإلعالم السياحي(  

سعت هذه اإلستراتيجية إلى تحديد أولويات اإلعالم السياحي، استنادًا إلى تقارير 
الخبراء وإلى التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع السياحة.

وهناك أولويتين رئيسيتين هما:
- السياحة احمللية:

حفز السياحة المحلية تمثل أولوية ملحة لقطاع السياحة في اليمن، ويجب 
أن تمثل، كذلك، أولوية لإلعالم السياحي.

ازدهار هذا النمط من السياحة، يؤسس تلقائيًا لــ :
بيئة اجتماعية قابلة لفكرة السياحة.

تحفيز االستثمارات في قطاع السياحة.
االستثمار يوفر قاعدة حقيقية لصناعة سياحية مزدهرة. 

- السياحة اخلارجية:
تمثل السياحة الخارجية أولوية رئيسية لصناعة السياحة، وينبغي أن تمثل، 

كذلك، أولوية رئيسية لإلعالم السياحي.
مصدر  تمثل  أنها  إلى  بالنظر  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  السياحة  قطاع  إسهام  تعظيم  في  تساهم  الخارجية،  السياحة 

للحصول على النقد األجنبي.



11

جمهور اإلعالم السياحي في هذا النوع من السياحة، هم من مواطني دول أخرى: عرب – مسلمون -  أوروبيون - أمريكيون 
-وكنديون - آسيويون، وغيرهم. 

وفي إطار هاتين األولويتين هناك تحديد لنوع الرسالة والجمهور المستهدف.

أ- السياحة المحلية:

 - نوع الرسالة اإلعالمية:
الجمهور  إلى  توجيهها  يتعين  التي  الرسائل  من  أنواع  ثالثة  إعتماد  تم 

المستهدف هي: 
1- الرسالة التوعوية: 

تستهدف الرسالة التوعوية لإلعالم السياحي تعزيز الوعي، لدى الجمهور 
المستهدف، بالسياحة بشكل عام، وبالسياحة المحلية بشكل خاص، وتسعى 
إلى غرس القناعات اإليجابية لديه تجاه السياحة، وتحفز الدوافع اإليجابية 

للعمل من أجل االرتقاء بالسياحة وتطورها.
2- الرسالة التعريفية:

بالمنتج  الجمهور  إعالم  السياحي،  لإلعالم  التعريفية  الرسالة  تستهدف 
وُتوِصله،  السياح،  الستقبال  المهيأة  السياحية  وبالمقاصد  للوطن،  السياحي 
كذلك،  بالفعاليات والمناشط السياحية المختلفة، التي يشهدها الوطن، وتعرفه كذلك بالوسائل المتاحة التي تمكنه من 

االنتقال إلى تلك المقاصد.
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3- الرسالة اإلقناعية: 
تستهدف الرسالة اإلقناعية لإلعالم السياحي، تعزيز 
القناعة لدى الجمهور المستهدف، بأهمية االنتقال 
التعرف  ومزايا  المنزل،  خارج  اإلجازات  وقضاء 
وبمزايا  قبل،  من  يعرفها  ال  جديدة  أماكن  على 

وإمكانيات المنتج السياحي لليمن .

ب- السياحة الخارجية:

- نوع الرسالة اإلعالمية:
إعتماد نوعين من الرسائل التي يتعين توجيهها إلى 

الجمهور المستهدف هما.
1- الرسالة التعريفية: 

يستهدف هذا النوع من رسائل اإلعالم السياحي،  التعريف 
بالمنتج السياحي، وبمزاياه وتنوعه، وبإمكانيات صناعة السياحة في اليمن، ويهدف أيضًا إلى تحقيق زيادة فرص اليمن في 

اجتذاب المزيد من حركة السياحة اإلقليمية والدولية.

2- الرسالة اإلقناعية: 
تستهدف الرسالة اإلقناعية لإلعالم السياحي، حفز الجمهور المستهدف للسفر إلى اليمن بشكل مباشر أو من خالل برنامج 

يضم دول أخرى في المنطقة، وذلك من خالل إبراز المزايا التنافسية للمنتج السياحي لليمن.
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)اإلطار التنظيمي والمهني لإلعالم السياحي(
ودقة  انضباطًا  أكثر  متخصصة  سياحية  إعالمية  مهنية  لممارسة  السياحي،  لإلعالم  والمهني  التنظيمي  اإلطار  يؤسس  
المستويين  على  السياحي  بالمنتج  بالثقة  مفعم  مناخ  تأمين  بهدف  وذلك  اإلستراتيجية،  تنفيذ  فترة  وموضوعية، خالل 

الداخلي والخارجي، وعلى قاعدة المسؤولية الوطنية تجاه صناعة السياحة في اليمن.
وزارة السياحة، بموجب القانون، تتولى مسؤولية اإلشراف المهني على مجلس الترويج السياحي، ولجان التنشيط السياحي 
في وحدات السلطة المحلية، باإلضافة إلى ما تقوم به بشكل مباشر من إنتاج مواد إعالمية سياحية متخصصة، وتنظيم أنشطة 

ذات طابع إعالمي سياحي ترويجي في الداخل والخارج. 
تعطي هذه اإلستراتيجية لوزارة السياحة، أيضًا، حق اإلشراف المهني على المؤسسات اإلعالمية الرسمية والحزبية واألهلية، 
والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بممارسة اإلعالم السياحي وتنتج مواد إعالمية سياحية، وذلك 
على  اإلشراف  هذا  يتم  أن  على  المجال،  هذا  في  اإليجابية  المبادرات  تعزز  بل  تعيق،  ال  بالديناميكية،  تتسم  آلية  وفق 

مستويين:  
الفئات  الكبير في وعي  والتأثير  المعرفي  الطابع  ذي  السياحي،  تمثل مرجعية معلوماتية لإلعالم  الوزارة  أن  أي  أ-مهين: 

المستهدفة.
ب- تنسيقي: أي أن الوزارة تمثل مرجعية مهنية فيما يتعلق بالتناول اإلخباري للقضايا والفعاليات واألحداث السياحية.

وهناك مصفوفة تتضمنها اإلستراتيجية تحدد األدوار التي تقوم بها الجهات المختلفة في دعم اإلعالم السياحي.

 ) المعلومات والدراسات وبناء القدرات(
أواًل: املعلومات:

يمثل توفر المعلومات الدقيقة والكاملة، عن صناعة السياحة في اليمن، وتنظيمها وسهولة الحصول عليها، من المتطلبات 
الضرورية لقيام اإلعالم السياحي بدوره المطلوب في إدارة وتداول المعلومات السياحية، وضمان قوة وكفاءة الرسالة 
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المضمون  ذات  الحمالت  السياحة وتقوية حجته في مواجهة  المتخصصة، وتعزيز وجهة نظر قطاع  السياحية  اإلعالمية 
السلبي، والمعلومات المغلوطة والشائعات.

التوضيحية  والرسوم  والتلفزيونية،  الفوتوغرافية  والصور  واألرقام،  النصوص  تشمل:  متعددة  أشكال  المعلومات  وتأخذ 
والخرائط.

ثانياً: الدراسات والتدريب:
تكتسب الدراسات والتدريب في مجال اإلعالم السياحي، أهمية كبيرة، بالنظر إلى ما تتيحه من فرصة لتقويم وتحليل 
مستوى أداء اإلعالم السياحي وأنشطته المختلفة، وقياس أثره في الجمهور المستهدف، واإلفادة من نتائج ذلك في إعادة 
توجيه أداء ونشاط اإلعالم السياحي بما يحقق األهداف المرجوة منه، بما في ذلك استعادة قدرته في التأثير على الجمهور 

المستهدف.
في حين يمثل التدريب آلية فعالة،  في تأمين الكوادر الكفؤة،  لتغطية حاجات المؤسسات اإلعالمية والجهات العاملة األخرى 

في مجال اإلعالم السياحي.

 )اإلعالم السياحي في مواجهة األزمات السياحية(
- أهمية العمل اإلعالمي أثناء األزمات السياحية:

يصبح اإلعالم السياحي أكثر أهمية وعلى نحو مضاعف في أوقات األزمات، ويعود ذلك إلى األسباب التالية:
تزايد الطلب على المعلومات حول األزمة الناشئة.

غالبًا ما تسود حالة من الغموض حول األزمة الناشئة، تؤدي إلى سريان الشائعات، وهذا يجعل من دور اإلعالم السياحي 
حيويا وبالغ األهمية من أجل ملئ الفراغ المعلوماتي.

الحاجة إلى إعادة الثقة إلى المجتمع وصناعة السياحة بسبب التأثيرات الخطيرة لألزمة الناشئة.



15

- أهداف نشاط اإلعالم السياحي أثناء األزمات:
•  ترسيخ الفهم الصحيح،  لدى الجمهور، عن حقيقية األزمة الناشئة وأبعادها على مستوى البالد وصناعة السياحة.

•  مساندة الجهود الوطنية الهادفة إلى التقليل من اآلثار السلبية لألزمة الناشئة.
• إعادة الثقة بالسياحة اليمنية لدى الجمهور.

- مقومات اإلعالم السياحي أثناء األزمات:
يعتمد العمل السياحي أثناء األزمات على المقومات التالية: 

• الكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع ظروف األزمات.
• اإلمكانات المالية والمادية والتقنية الالزمة إلنجاح مهمة اإلعالم السياحي.

• االحترام الكامل للمرجعية المهنية ممثلة بوزارة السياحة في استيفاء وتداول المعلومات  اإلعالمية حول األزمة.
الدقة-  السرعة-  يخص:  فيما  السياحية،  لألزمات  اإلعالمية  التغطية  تنفيذ  في  المهنية  واالعتبارات  بالمعايير  األخذ   •

الموضوعية- الكثافة.
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