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 المقدمة
والدور  تسلط هذه الورقة الضوء على أهمية الشريط الساحلي لمحافظة تعز وميناء المخاء    

الذي يمكن أن يلعبـاه فـي خدمـة اقتصـاد الـبيد وفـي التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة لمنـاط  
ب( مــن خــيد ت ــديم توصــياا  لــى صــنا  ا  اني بــلقليم الجنــد فمحــافظتي تعــز و االزدحــام الســك

 ال رار. 
در مــن المعلــوم أن محافظــة تعــز تــرتبط مباشــرم بــالبحر ارحمــر بامتــداد شــريط ســاحلي ي ــ    

كـم. ويـربط الشـريط الســاحلي المحافظـة بمنافـذ بحريـة عديـدمم أهم ـا  مينــاء  831طولـ  بنحـو 
 المخاء. 

ويعــد مينــاء المخــاء مــن أقــدم المــوانا علــى مســتوز الــيمن وشــب  الجزيــرم العربيــة والخلــي م ف ــد 
ة ظــد لرتــرم طويلــة نافــذم الــيمن البحريــة التــي تطــد من ــا علــى العــالم الخــارجي مــا منحــ  ســمع

 تاريخية عري ة وضاربة في ال دم. 
فضـــين عـــن ذلـــء فالمينـــاء يحتـــد أهميـــة اقتصـــادية واســـتراتيجية بحكـــم موقعـــ  الحيـــوي وال ـــامم 
فالعديد من خبراء الن د البحري والغرفة التجارية والصناعية بتعز يؤكـدون علـى تلـء ارهميـةم 

بـ  مـن شـواطا بلـدان ال ـرن حيث يطد الميناء على الممـر الـدولي لمضـي  بـاب المنـدب واقترا
 ارفري ي. 

وبــالر م مــن ذلــءم ف ــد تعــرإل المينــاء إلهمــاد أدز  لــى تراجــا دوره منــذ مــا بعــد ال ــورم      
ــدم عــام  م وتباعــانم حتــى بــاا هامشــيان فــي محــيط المــوانا البحريــة اليمنيــة 8691اليمنيــة الخال

العديد من مواقا اإلنزاد ارخرزم ليس ذلء وحسب بد صار مسرحان لعصاباا الت ريب ومع  
 السمكي على يمين ويسار الشريط الساحلي للمحافظة.

وما التحوالا الجاريةم والسيما بعد عملية فالرمح الذهبي( وتحرير مـديرياا السـاحد  مديريـة 
ذو باب ومديرية المخأ ومينائ ا التـاريخي مـن قبضـة الميليشـياا االن يبيـةم التـي انطل ـا فـي 

م بدأا الحيام تدب مـن جديـدم حيـث تتـدف  عبـر المينـاء اإل ا ـة 1182صرم مطلا العام المن
من دود التحالف العربي ما يشير  لى توفر فرصة متاحة أمام السلطة المحلية إلعـادم تأهيلـ  
الميناء حتى يستعيد دوره الريادي واالقتصادي بما يخدم العمليـة التنمويـة فـي المحافظـة واقلـيم 

 . الجند واليمن عمومان 
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أواًل: المساحة واالنتشار السكاني في مدديريتي الشدريط السداحلي للمحافظدة خالم دا  
 وذو باب(: 

مم بلغ عدد سكان 1112باالستناد  لى نتائ  آخر تعداد سكاني للجم ورية اليمنيةم تعداد     
 18فتســـعة عشـــر مليونـــان وســـبعمائة ألـــف نســـمة ت ريبـــان( ويتوزعـــون فـــي  860211111الـــيمن 

 افظة يمنية وأمانة العاصمة فمدينة صنعاء(. مح
 10211111وتحتد محافظة تعز المركز ارود في نسبة السكان حيـث بلـغ عـدد سـكان ا     

ــــف نســــمة(م ويشــــكد هــــذا العــــدد نســــبة  ــــة أل % مــــن  جمــــالي ســــكان 8101فمليونــــان وأربعمائ
 الجم ورية. 

أن متوســط النمــو الســكاني فــي وتشـير االحصــائياا الســكانية للج ــاز المركــزي ل حصـاء  لــى 
ـــأن ســـكان 102محافظـــة تعـــز ي ـــدر بالمتوســـط بنســـبة  ـــء نســـتطيا ال ـــود ب ـــى ذل ـــاءن عل %م وبن

مديريـة  13مليون نسـمةم وينتشـرون فـي  2082م قد يصد  لى 1182محافظة تعز في العام 
 .1كم 81111في مساحة جغرافية ت در بحوالي 

مــديرياا المحافظــة حســب المســاحة الجغرافيــة (  يوضــح االنتشــار الســكاني فــي 8والجــدود ف
 والك افة السكانية في كد مديرية من مديرياا المحافظة.
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(  يوضح االنتشار السكاني في مديرياا المحافظة حسب المساحة الجغرافية 8الجدود ف
 والك افة السكانية في كد مديرية من مديرياا المحافظة.

 المديرية م
المساحة 

 (2)كم

النسبة من 

 المساحة )%(

النسبة من 

 السكان )%(

الكثافة السكانية 

 (2لكل )كم

 40 2551 1551 1559 المخاء 

 12 0515 1555 1551 ذو باب 

 155 1581 1250 1209 مقبنة 

 181 5545 151 109 ماوية 

 51 1545 558 584 موزع 

 241 5511 552 511 الشمايتين 

 110 8528 550 501 التعزية 

 245 4511 455 459 خدير 

 51 1512 454 419 الوازعية 

 151 5511 452 415 شرعب الرونة 

 111 4551 155 150 المعافر 

 188 5501 151 109 جبل حبشي 

 514 4584 252 211 المواسط 

 152 5559 250 199 شرعب السالم 

 555 4551 250 191 صبر الموادم 

 401 1515 159 181 حيفان 

 109 4519 059 92 المسراخ 

 508 2508 058 82 الصلو 

 101 1511 055 59 سامع 

 8100 5524 052 18 صالة 

 12211 1515 0514 14 المظفر 

 1151 1501 0514 14 مشرعة وحدنان 

 14525 5511 0510 10 القاهرة 

 1849 100 100 10008 اإلجمـــــــــالي

م واحصائيات الجهاز المركزي 4002باالستناد إلى نتائج التعداد السكاني لعام المصدر: من إعداد الباحث 
 لإلحصا .

 ( يتضح اآلتي  8ومن بياناا الجدود ف
% 3808ت در مساحة الشريط الساحلي الواقا في  طار مـديريتي المخـاء وذو بـاب بنسـبة     

% ت ريبـان مـن 302حـو من مساحة المحافظة ويسكن في هذا الشريط نسبة من السكان ت ـدر بن
 18% تتــوز  فــي 6909 جمـالي ســكان المحافظــةم والنســبة الباقيــة مــن الســكان والم ــدرم بنحــو 

 (. 1%. انظر بياناا الجدود ف9106مديرية بمساحة ت در 
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(  يوضــــح االنتشــــار الســــكاني فــــي مــــديرياا الشــــريط الســــاحلي وب يــــة مــــديرياا 1الجــــدود ف
 المحافظة. 

 المديرية
المساحة 

)كم
2

) 

النسبة من 

المساحة 

)%( 

النسبة من 

 السكان )%(

الكثافة السكانية 

)لكل كم
2

) 

 40 2551 1551 1559 المخاء

 12 0515 1555 1551 ذو باب

 2021 9555 5859 5882 بقية مديريات المحافظة

 اإلجمالي

10008 10050 10050 

متوسط  1849

الكثافة في 

 المحافظة

 (.8بياناا الجدود ف من  عداد الباحث باالستناد  لى
كـــمم ويمتــد مــن مديريــة الخوخـــة  831كمــا ي ــدر طــود الشـــريط الســاحلي للمحافظــة بنحــو    

بمحافظة الحديدم حتى ن اية مديرية ذو باب أدنى منط ة بـاب المنـدب باتجـاه محافظـة عـدنم 
 مروران بالشريط الساحلي لمحافظة لح  بمحاذام البحر العربي وخلي  عدن. 

الذكر أن الشريط الساحلي للمحافظة يمتد عم   الداخلي نحو مركز محافظة تعـز الجدير ب   
ليشمد  يث مـديرياا مـن مـديرياا المحافظـة  لـى جانـب مـديريتي الشـريط السـاحلي فالمخـاء 
وذو بـــاب(. ولـــذلء فـــلن التوزيـــا اإلداري المعتمـــد لـــدز الســـلطة المحليـــة بالمحافظـــة يعتبـــر أن 

مد خمس مديرياا فالمخاءم ذو بابم الوازعيةم موز م وم نبة(. مديرياا ساحد المحافظة تش
% من  جمـالي مسـاحة المحافظـةم 2209ووف ان ل ذا فلن مديرياا الساحد الخمس تشكد نحو 

% ف ـط مـن  جمـالي سـكان المحافظـةم وذلـء بحسـب 8301بينما تبلغ نسبة السكان في ا نسبة 
 (. 8ما هو مبين في بياناا الجدود ف

رارقــة تشــير  لــى االخــتيد الكبيــر بــين عــاملي الجغرافيــا والتوزيــا الســكانيم ارمــر وهــذه م   
الــذي ينبغــي معالجتــ  بــالتخطيط إلعــادم التوزيــا الســكاني للمحافظــة أو  قلــيم الجنــد بمــا يخــدم 

 ويتيءم ما أ راإل التنمية االقتصادية واالجتماعية في المحافظة واإلقليم.
 ثانيًا: األهمية االقتصادية للشريط الساحلي للمحافظة: 

أشـــرنا فيمـــا ســـب   لـــى أن محافظـــة تعـــز تشـــرف علـــى شـــريط ســـاحلي ي ـــدر طولـــ  بنحـــو    
كـــم. ويمتـــد مـــن منط ـــة موشـــح الحـــد الراصـــد بـــين الشـــريط الســـاحلي لمحافظـــة الحديـــدم 831

اد مديريتي المخاء وذو باب والشريط الساحلي لمحافظة تعزم مروران بالخط الساحلي على امتد
وينت ي بمنط ة السويداء في الطرف الجنوبي لمديريـة ذو بـابم متجـاوزان منط ـة بـاب المنـدبم 
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المــدخد الســاحلي لجزيــرم ميــون والتــي تلي ــا الخــط الراصــد بــين البحــر ارحمــر والبحــر العربــي 
 وخلي  عدن. 

بـوفرم ارحيـاء البحريـةم ومن ـا العديـد  وتتميز المياه البحرية المحاذية للشريط الساحلي لتعز   
 من أنوا  ارسماء ذائعة الش رم كالجمبري والديرء والعربي و يرها. 

وتعتبــر هــذه المنط ــة حيويــة مــن الناحيــة البيولوجيــةا نظــران للت لبــاا المائيــة الناتجــة مــن تــدف  
المائيـة وهبـوط  الرياح الموسمية الصيرية مـن الجنـوب والغـرب والتـي يتولـد عن ـا صـعود الكتـد

التيــاراا المائيــة الســطحية الحــارمم ارمــر الــذي يشــكد مناخــان مناســبان لتكــا ر ارســماء بأنواع ــا 
 المختلرة. 

فضين عن ذلءم يتميز الشريط الساحلي باحتوائ  على المدخد البري لجزيرم ميون المطلة     
مـن أهـم المضـائ  البحريـة  على الممر الدولي ال ام والمتحكم بمضي  باب المندبم الذي يعد

لحركة السرن التجارية على مسـتوز الشـر  اروسـط بـد والعـالم بأسـرهم حيـث تمـر نسـبة عاليـة 
من سرن ن د النرط من دود الخلي   لى ارسوا  العالمية في جنوب وشـر  قـارم آسـيام وسـرن 

ــا(.ن ــد البضــائا وحركــة التبــادد التجــاري بــين أهــم قــاراا العــالم فآســيا وأفري يــا  وعلــى  وأوروب
مراكــز رئيســيةم أهم ــا   3مركــز  نــزاد ســمكيم من ــا  81امتــداد هــذا الشــريط الســاحلي يوجــد 

 مركز  نزاد مدينة المخاء المحاذي لكورنيش المخاء.
ويمكن  يجاز أهم الم وماا وارنشطة االقتصادية التي يزخـر ب ـا الشـريط السـاحلي للمحافظـة 

 على النحو اآلتي 
   ة:في مجال الزراع

توجـد مسـاحاا شاسـعة تتصــد بالشـريط السـاحلي خصـبة وصــالحة للزراعـةم ال ليلـة من ــا      
مستغلة في زراعة بعإل المحاصيد كالبصد والتمور و يرهام بينما أك رها بور  ير مسـتغلةم 

 وباإلمكان استصيح ا وزراعت ا.
ارمـن الغــذائي وفـي حـاد تح ـ  ذلـءم يمكـن ل ـذه ارراضــي أن تسـ م بشـكد فعـاد فـي تح يـ  

 لسكان المحافظة والحد من هجرم الشباب والبطالة والر ر. 
فضـــين عـــن ذلـــءم توجـــد منـــاط  علـــى امتـــداد الشـــريط الســـاحلي مـــن المخـــاء وحتـــى بـــاب     

 المندب ميئمة إلنشاء مزار  الجمبري الذي يمكن تصديره لدود الخلي  وحتى دود أوروبا. 
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 في مجال الثروة الحيوانية: 
تمارس الك ير من ارسـر م نـة تربيـة المواشـي بأنواع ـا المختلرـة فـي المنـاط  السـاحليةم      

وتعـــيش علي ـــام حيـــث ت ـــوم ببيع ـــا فـــي ارســـوا  المحليـــة فـــي المـــديرياا ال ريبـــة مـــن الشـــريط 
 الساحلي. 

وتتوفر المراعي الميئمة بمساحاا شاسعةم وفي حاد وجود توج  جاد لرعاية تربية المواشيم 
فــلن التوقعــاا تشــير  لــى  مكانيــة مضــاعرة حجــم ال ــروم المتاحــة ومردودهــا الحــالي أضــعاف 

 مضاعرة. 
 في مجال النشاط الصناعي: 

لـة مـنن الرمـد السـليكي تشير الدراساا الجيولوجية  لى أن ساحد المحافظـة يكتنـز كميـاا هائ
 الذي يعتبر من الخاماا ال امة للعديد من الصناعاام أهم ا صناعة الزجاج. 

وفــي هــذه المنط ــة تنتشــر بعــإل الصــناعاا الحرفيــة اليدويــةم م ــد صــناعة اروانــي الخزفيــةم 
حيــــث يمكــــن تطــــوير هــــذه الصــــناعاا ر ــــراإل التــــروي  الســــياحي مــــا ستشــــكد رافــــدان هامــــان 

 لي والوطني.ليقتصاد المح
 891وتوجـــد محطـــة توليـــد الك ربـــاء بـــال رب مـــن مدينـــة المخـــاءم وب ـــدرم  نتاجيـــة تصـــد  لـــى 

ميغاواا/ ساعة وقابلة للتوسـام كمـا يوجـد مشـرو  توليـد الطاقـة مـن مصـادر الريـاحم ومحطـة 
تحلية للمياه تابعة لمجموعة شركاا هائد سعيد أنعـم تغطـي احتياجـاا المجموعـة مـن الميـاهم 

 ل ذا المشرو  أن يغطي احتياجاا محافظتي  قليم الجند بالكامد. ويمكن
كمــا توجــد م ومــاا واعــدم للتنميــة الصــناعيةم فــي حــاد تح ــ   نشــاء مشــرو  الجســر البحــري 
الــذي ســيربط الــيمن بجيبــوبي عبــر منط ــة بــاب المنــدب فــي مــدخد جزيــرم ميــونم مــا ســيحول ا 

  لى منط ة صناعية حرم. 
 في مجال السياحة: 

ــة للتنميــة الســاحليةم من ــا  ســياحة الغــوم.  ذ توجــد شــعاب مرجانيــة     تتــوفر م ومــاا هائل
 هائلة في أعما  المياه المحاذية للساحد. 

كما توجد مساحاا كبيـرم تسـتوطن في ـا الجمـاد وطيـور النـورس الجاذبـة للسـياحة مـن دود    
 الخلي  العربي.

اسـعة بمواصـراا عالميـة ليسـتجمام علـى ويتوفر في الشـريط السـاحلي للمحافظـة مسـاحاا ش
شواطا البحرم م د  شاطا المخاءم ووداي الملء بالج ة الشمالية من مدينـة المخـاءم وخـور 
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أشجار الشورز فـي منط ـة بـاب المنـدبم وخلـي  الـدلرين فـي مـدخد جزيـرم ميـونم و يرهـا مـن 
 الشواطا ال ائلة على طود الشريط الساحلي. 

ي بم ومــــاا الســــياحة التاريخيــــةم حيــــث توجــــد الك يــــر مــــن المعــــالم و يتمتــــا الشــــريط الســــاحل
التاريخية في مدينة المخاء وفي جزيرم ميون والجـزر ارخـرز فـي أرخبيـد حنـيش الواقعـة علـى 

 امتداد المياه البحرية المحاذية لساحد المخاء ومن الطرف اآلخر ارتيريا. 
ينــاء المخــاء أحــد أهــم الم ومــاام باإلضــافة  لــى كــد مــا ســب  ذكــره مــن م ومــاام يظــد م    

والذي من الممكن أن يلعب دوران هامان في تنمية االقتصاد الوطني في حاد تما  عـادم تأهيلـ  
 وتطويره. وسنوضح تاليان وبصورم ترصيلية أهمية الميناء.

 األهمية االقتصادية لمينا  الم ا : 
 عز العتباراا عدمم أهم ا اآلتي  يعتبر ميناء المخاء مركز النمو الرئيسي في محافظة ت    
يعتبــر المينــاء أشــ ر وأقــدم المــوانا البحريــة التــي كانــا والزالــا تنتشــر فــي ســواحد الــيمن  -8

والجزيــرم العربيــة والخلــي م وظــد معلمــان تاريخيــان بــارزانم لــيس علــى مســتوز المنط ــة ف ــطم بـــد 
حمر اقترابان مـن الممـر البحـري وعلى مستوز العالم. باإلضافة  لى كون  أك ر موانا البحر ار

 كم ف ط.9الدولي فباب المندب(م  ذ يبعد عن الممر 
حاويـة فـي اليـومم ر ـم كـد عوامـد اإلهمـاد  891يتمتا الميناء ب درم استيعابية تصد  لى  -1

والتــدمير الــذي تعــرإل لــ  طيلــة الرتــرم الماضــيةم منــذ أن تشــكلا الدولــة العصــرية فــي الــيمن 
 وحتى اآلن.

د خبراء الموانا والن د البحري  مكانية رفا الطاقة االستيعابية في الظـروف الحاليـةم ويؤك -3
 ويمكن مضاعرت ا مراا عديدم  ن توفرا اإلرادم السياسية والتخطيط االقتصادي السليم. 

يمكن اعتبار مينـاء المخـاء أهـم المـوانا البحريـة المتميـزم وال ـادر علـى لعـب دور هـام فـي  -2
رتيريـــا والصـــوماد وأ يوبيـــا تنشـــيط التجـــار  ـــيمن ودود أفري يـــا م ـــد  فجيبـــوتي وا  م الدوليـــة بـــين ال

ومصـــر(م كمـــا يمكـــن لجميـــا أســـوا  دود ال ـــارم االفري يـــة أن تكـــون فـــي  طـــار شـــبكة التجـــارم 
لى دود ال رن ارفري ي والعكس.   الدولية المن ولة عبر الممراا البحرية من اليمن وا 

ران حاســمان فــي تنشــيط التجــارم البينيــة بــين دود مجلــس التعــاون يمكــن للمينــاء أن يلعــب دو  -2
الخليجــي والـــيمنم وبالتـــالي  تاحــة فـــرم جيـــدم للتكامــد االقتصـــادي بـــين الــيمن وهـــذه الـــدود. 
والســيما فــي حــاد نشروــذ مشــرو  بنــاء الجســر البحــري الــذي ســيربط الــيمن وجيبــوتي عبــر جزيــرم 

ة حرم باست ماراا يمنية وخليجيـة بدرجـة رئيسـية ميونم وما يرتبط ب  من  نشاء منط ة صناعي
 تم يدان إلشراء است ماراا الشركاا الدولية العميقة. 
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ب لمـا  -9 يعد الميناء أقرب المـوانا اليمنيـة للمراكـز وارسـوا  التجاريـة فـي محـافظتي تعـز وا 
نشــطة. تتميـز ب ـا هـذه المراكـز وارسـوا  مـن ك افـة سـكانية وحركـة تجاريـة وصـناعية عري ـة و 

 كم ف ط. 881فميناء المخاء يبعد عن مركز محافظة تعز بـ
بـالر م مــن كــد مظــاهر اإلهمــاد والتــدهور التــي يعــاني من ــا المينــاءم  ال أنــ  يح ــ  عوائــد     

 اقتصادية جيدم. فوف ان ل حصاءاا الرسميةم نذكر ما يلي 
مليار لاير يمني  902تصد صادراا اليمن عبر الميناء ــ في أسوأ الظروف ــ  لى ما قيمت   -أ

 سنويان. 
مليـار لاير يمنـيم مـا العلـم بـأن المينـاء ظـد  8302ت در الوارداا عبر الميناء بأك ر من  -ب

أهـــم منافـــذ الت ريـــب للك يـــر مـــن ســـلا االســـتيراد للـــيمن ومن ـــا  الســـجائرم مخلرـــاا النحـــاسم 
ر نـــــامم الـــــديزدم وقــــــرون وحيـــــد ال ــــــرنم ارلعـــــاب الناريـــــة المختلرــــــةم والب ـــــاراا بأنواع ــــــام ا

 والممنوعاا كارسلحة والخمور. 
 103ت ـــدر اإليـــراداا الجمركيـــة مـــن المينـــاء فـــي ارعـــوام الســـاب ة للحـــرب الحاليـــةم بنحـــو  -ج

منـيم ويشـير ذلـء  لـى أن مليـار لاير ي 302مليار لاير سنويان. وت در االعراءاا الجمركية بنحو 
عادتـ  تأهليـ  علـى النحـو السـليم وبـلدارم ذاتيـة نزي ـة مـن قبـد السـلطة المحليـة  ترعيد المينـاء وا 

مليار لاير يمني علـى أقـد ت ـديرم مـا  9بالمحافظةم سيح    يراداا جمركية سنوية تصد  لى 
 سترفد اقتصاد المحافظة وتس م في  نعاش التنمية المحلية. 

 

 ثالثًا: متطلبات النهوض التنموي لمحافظة تعز انطالقًا من شريطها الساحلي: 
قليم الجنـد ينبغـي التركيـز علـى اسـتغيد مـا       لتح ي  ن وإل تنموي سريا لمحافظة تعز وا 

هو متاح من موارد اقتصادية في أهم مراكز النمو إلقليم الجنـدم وهـو الشـريط السـاحلي الممتـد 
باب(. وذلء نظران كمم شامين مديريتي فالمخاء وذو 831ب المندب بطود من الخوخة وحتى با

للميــزاا التــي يحتوي ــا هــذا الشــريط مــن اتســا  الرقعــة الجغرافيــةم وتــوافر م ومــاا اقتصــادية 
ومحطــاا توليــد الك ربـاء والميــاه والشـواطا البحريــة الجميلــة  المخـامتنوعـةم مــن أهم ـا  مينــاء 
ل ــــروم الحيوانيـــــة والزراعيـــــة. ومشــــاريا واعـــــدمم كمشـــــرو  المدينـــــة والجــــزر وال ـــــروم الســـــمكية وا

 الصناعية الحرمم وجسر باب المندب جيبوتي البحري. 
كـد ذلـء يمكـن أن يشـكد أساســان لن ـوإل اقتصـادي كبيـر وتحــود اجتمـاعي نـوعيم وفـي رأينــا 

 فلن ذلء الن وإل يمكن أن يتح   باتبا  اآلتي  
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 الم ا : متطلبات التنمية في مديرية 
 في مجال البنية األساسية ومناخ االستثمار:  -أ
 استكماد توسيا طري  تعز ــ المخاء.  -8
تنريــذ مشــرو  توســعة مينــاء المخــاء وتنشــيط حركــة الن ــد البحــري بــين المحافظــة والعــالم  -1

الخــارجي بواســـطة هـــذا المينــاء وذلـــء بالتنســـي  مــا الغرفـــة التجاريـــة الصــناعية بتعـــزم ب ـــدف 
ة رجـــاد ارعمـــاد والمســـت مرين والمـــرتبطين باالســـتيراد والتصـــدير بأهميـــة مينـــاء المخـــاء توعيـــ

براز أفضليت  ودفع ـم للتوجـ   لـى مينـاء المخـاء كمنرـذ بحـري هـام ينبغـي  القتصاد المحافظة وا 
أن يعطـــى ارولويـــة فـــي حركـــة ن ـــد بضـــائع م مـــن ارســـوا  الخارجيـــة للمحافظـــة ومـــن مركـــز 

 رسوا  الدود المجاورم وال ارم ارفري ية.  أعمال م في المحافظة
تحديث وتطوير  دارم الميناء ورفا مستوز أدائ ا لمرتبة المعايير الدولية من خيد دراسـة  -3

الوضا اإلداري والتنظيمي واالسترادم من تجارب دود أخرز فـي تطـوير  دارم المينـاء وتطبيـ  
دير فــي المــوانا المنافســة واالســترادم مــن أفضــد الميــزاا التــي تعطــى لحركــة االســتيراد والتصــ

السمعة التاريخية العري ة لميناء المخاء وما يتمتا ب  من ميزاا نسبيةم تعطي  ارفضلية علـى 
 العديد من الموانا ارخرز المجاورم والمطلة على البحر ارحمر. 

م بحيــث يخلــى المينــاء وكــورنيش المخــاء  عــادم نشــر ال ــواا البحريــة المرابطــة فــي المخــاء -2
والمنــاط  المجــاورم مــن تواجــد ال ــواا العســكرية. ويوصــى بنشــرها فــي الجــزر وعلــى بعــد مــن 
الشواطا الساحليةم وأن ي تصر دورها علـى حمايـة الحـدود البحريـة مـن أي اختـرا  أو اعتـداء 

 اإلقليمية.  خارجي ي دد السيادم الوطنية وأمن الدولة وبسط نروذها على مياه ا
  عداد مخطط حضري لمدينة المخاء وشواطئ ا السياحية والعمد ب  فوران.  -2
 االهتمام بمحطة توليد الطاقة الك ربائية والعمد على تحدي  ا وتطويرها.  -9
تنريـــذ مشـــرو  مزرعـــة توليـــد الطاقـــة الك ربائيـــة والعمـــد علـــى تطويرهـــا بحيـــث تصـــد  لـــى  -2

مــن الطاقــة الك ربائيــة بواســطة شــبكة خاصــة ال تتــأ ر بــأي  مســتوز تغطيــة حاجــة المحافظــة
 تخريب لخطوط الشبكة الوطنية في أية محافظة من محافظاا الجم ورية. 

 تنريذ مشرو  تحلية مياه البحر وشبكة توصيد لمناط  المديرية ولمدينة تعز. -1
وف ــان للمخطــط  نشــاء شــبكاا الك ربــاء والميــاه وال ــاتف والصــرف الصــحي لمدينــة المخــاء  -6

 الحضري. 
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 نشــاء مراســي وحــواجز فــي منــاط  اإلنــزاد الســمكي وربــط هــذه المنــاط  بشــبكة الطــر   -81
المعبدم وتزويدها بمـا تحتـاج مـن الخـدماا العامـة كاإلنـارم والميـاه الصـالحة للشـرب ومحطـاا 

 الوقود. 

 في مجال استغالل الثروة البحرية:  -ب
نتـاج السـمكي وارنشـطة المصـاحبة وكـد مسـتلزماا ت ـديم  نشاء مصنا إلنتـاج وسـائد اإل -8

الخدماا اليزمة لألنشطة البحريةم وننصح أن يتضمن هذا المصنا ورش اإلنتـاج والخـدماا 
 اآلتية  

 نتاج قوارب الصيد الت ليدية الحدي ة والمطورم وقوارب الصيد السـاحلي المطاب ـة لمعـايير  -
 الجودم العالمية. 

 ومعداا االصطياد ارخرز.   نتاج أشباء الصيد -
 أنشطة صيانة وسائد اإلنتاج السمكي وجميا المنشآا الخدمية الساحلية.  -
محــيا بيــا أدواا ومعــداا االصــطياد ومختلــف وســائد ارنشــطة البحريــةم تنتشــر فــي  -

 مختلف مناط  اإلنزاد والشواطا السياحية.
   الداخلية والخارجية. وسائد ن د المنتجاا البحرية من مناط  اإلنزاد  لى ارسوا -
 مصانا  ل  تنتشر في مناط  اإلنزاد السمكي. -
العمد على  نشاء مزرعتين إلنتاج الجمبري وتسوي   داخليان وفي أسوا  الدود المجاورم  -1

 وأية أسوا  أخرز متاحةم وذلء على النحو اآلتي  
فــي منط ــة الخــور الواقعــة بــال رب مــن المينــاء. فمســاحة هــذه المنط ــة ت ــدر  المزرعددة األولددى:

هكتارانم نصر ا مغمور بميـاه البحـر والنصـف اآلخـر علـى الشـاطام وهـذه المنط ـة 21بحوالي 
حســــب الخبــــراء تتمتــــا بخصــــائم اســــتزرا  الجمبــــريم ف ــــي منط ــــة رمليــــة طينيــــة ومنبســــطة 

وحــة الميــاه البحريــة في ــا مناســبة ل ــذا النــو  مــن وتغطــي أجــزاء من ــا أعشــاب بحريــة ودرجــة مل
ارحيــاء البحريــة وتتمتــا المنط ــة بحركــة مــد وجــزر دائمــة تــؤمن اســتمرار تجــدد هــذه ارحيــاء 

 وتكا رها بصورم دائمة. 
فــي المنط ــة الســاحلية الممتــدم مــن مدينــة المخــاء  لــى حــدود المديريــة مــا  المزرعددة الثانيددة:

ي هــذه المنط ــة المغمــورم بميــاه البحــر خــور ي ــدر طولــ  بنحــو مديريــة ذو بــابم حيــث يوجــد فــ
متـــر( ويليـــ   8111 -211كـــم ويحـــده مـــن ج ـــة البحـــر حـــاجز رملـــي باتســـا  يتـــراوح بـــين ف2

كـمم وحركـة المـد والجـزر فـي هـذه المنط ـة دائمـة 3منط ة سبخة منبسطة بطود ي در بحـوالي 
ط ة المحاذية للخور على الشاطا هي ودرجة الملوحة مناسبة الستزرا  الجمبريم كما أن المن
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منط ـــة منبســـطة ورمليــــةم وكـــد تلــــء الخصـــائم تؤهـــد هــــذه المنط ـــة إلنشــــاء مزرعـــة هامــــة 
 الستزرا  الجمبري. 

ـــين أوســـاط  -3  نشـــاء مصـــنا لتعليـــب ارســـماءم مـــن خـــيد  عـــداد دراســـة جـــدوز والتـــروي  ب
هم مـــــن المســـــت مرين المســـــت مرين اليمنيـــــين ومســـــت مري دود مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي و يـــــر 

 الدوليين. 
كم شر  مدينـة المخـاء معـدن الزيواليـا بكميـاا وفيـرم حسـب مـا تـذكر  11يوجد على بشعد    

نتائ  الدراساا الخاصة بتحديد أماكن الخاماا المعدنية. ونظران ل رب هذه المنط ة من مينـاء 
اسـاا اليزمـة السـتغيد المخاء والطريـ  البـري السـاحلي الـدوليم فلنـ  مـن الممكـن  عـداد الدر 

  هذه المعادنم  ما بالتصنيا أو التصدير رسوا  الدود المجاورم.
   في المجال السياحي: -ج

وشـــ  وســـرلتة شـــوارع ا وتزويـــدها  الشـــء بـــأن  نـــزاد المخطـــط الحضـــري لمدينـــة المخـــاء    
بشــبكاا الخــدماا العامــة فالك ربــاءم الميــاهم والصــرف الصــحي( ســيكون لــ  بــالغ ار ــر فــي 
ــدفا بحركــة ســياحية نشــطة فــي ســواحد المحافظــة وشــواطئ ا  جــذب االســت ماراا الســياحية وال

 الخيبة. 
ة الساحلية الممتدم مـن كما ينبغي اإلسرا  في  صيح كورنيش المخاء على امتداد المنط     

 جوار الميناء وحتى وادي الملء وت يئت  للسياحة واالست مار. 
ونعت ــد بــأن  تمــام م ــد هــذه ارعمــاد ســتدفا باالقتصــاد المحلــي للن ــوإل الســريا مــن خــيد 
تنشيط حركة االست مار في مجاالا مختلرةم أهم ا  الن د والرندقةم والم ن الحـرم فـي مختلـف 

ية فمطاعمم م اهيم بوفياا و يرها من الم ن التي عادم ما تزدهر ما تـدف  المجاالا الخدم
 الحركة السياحية(. 

ويمكــــن أيضــــان العمــــد علــــى  نشــــاء مشــــروعاا اســــت مارية فــــي مجــــاد ال ــــرز والشــــالي اا     
السياحية على امتداد ساحد المديرية وبالذاا في منط ة وادي الملء من خيد  عداد دراساا 

  ا للمست مرين الخليجيين وارجانب. جدوز وتسوي 
وباإلضافة  لى ذلء يوجـد فـي المخـاء معـالم تاريخيـة هامـة يمكـن تأهلي ـا كمرافـ  سـياحية     

 هامةم وهي  مدينة المخاء ال ديمةم الميناء ال ديم وجاما الشاذلي وضريح . 
الكدحـةم الـوطنم  كما يوجد في المنط ة الواقعة بين المخاء وذو باب  ي ة شواطام هي     

والجديـــد. وهـــذه الشـــواطا جميلـــة ورمل ـــا بيضـــاء ناعمـــة تتخلل ـــا بـــين مســـافة وأخـــرز أشـــجار 
المـــانجروفم ويتصـــد ســـطح هـــذه الشـــواطا مســـاحة واســـعة خاليـــة مـــن أي شـــيء عـــدا قطيـــا 
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الجمادم  وتمتد هذه المساحة من جباد الكدحة ليشكد امتداد الجباد ما الصحراء  لى البحـر 
 ايـــة فـــي الجمـــاد. وفـــي حالـــة ربــط هـــذه الشـــواطا بطـــر  معبـــدم مـــا الطريـــ   منظــر طبيعـــي

الساحلي ومدها بشبكة الميـاه والك ربـاء وال ـاتف والمرافـ  الصـحيةم  ـم العمـد علـى اسـت طاب 
مست مرين الستغيد هذه الشواطا في مشروعاا سياحيةم حيث مما هـو متـاح مـن معلومـاا 

 نيـة بأسـراب الصـ ور الم ـاجرم خـيد الرتـرم فسـبتمبر ــــ بـأن المنط ـة المحاذيـة ل ـذه السـواحد 
نوفمبر( من كد عامم وهذه الص ور تشكود عامد جـذب سـياحي هـام ل ـوام اصـطياد الصـ ورم 
ومــن الممكــن أن يتــدف  الســياح مــن دود مجلــس التعــاون الخليجــي فــي حــاد تــوفرا الخــدماا 

كمـــا يـــذكر الخبـــراء صـــالحة  الســـياحية فـــي الشـــواطا المـــذكورمم خصوصـــان وأن هـــذه الشـــواطا
رنشـطة ســياحية مختلرـة من ــا االسـتجمام والصــيد والغـوم باإلضــافة  لـى الصــحراء المحاذيــة 
ل ــذه الشــواطا والتــي يطــد علي ــا جبــد الكدحــة ومــا يمكــن أن تــوفره مــن انشــطة ســياحية مــا 

 توافر قطيا الجماد وأسراب الطيور الم اجرم. 
 انية: في مجال الزراعة والثروة الحيو  -د

تتمتــا المديريــة بمســاحاا واســعة وخصــبة صــالحة للزراعــة وتربيــة الحيوانــاا. وكمــا هــو     
ميحــظ هنــاء مــزار   نتــاج البصــد بكميــاا وفيــرم وأيضــان الحجــر الصــحي للمواشــي المســتوردم 

رتيريا والصوماد.  من أ يوبيا وا 
ة المحاصــيد المناســبة ونظــران لغيــاب المعلومــاا الواقعيــة عــن حجــم ارراضــي الزراعيــة ونوعيــ

ـــ  مكتـــب الزراعـــة  ـــتم بصـــورم ســـريعة توجي ـــرز أن ي ـــة وارعـــيفم ن إلنتـــاج المحاصـــيد الزراعي
بالمحافظة لتنريذ مسح ميداني يست دف تحديد المواقا المناسبة إلنشاء مزار  ل نتـاج الزراعـي 

ـــتم  عـــداد دراســـاا جـــدوز ل ـــذه ا ـــم ي ـــاا ومـــزار  أعيف ـــام   ـــة الحيوان لرـــرم ومشـــروعاا تربي
 االست مارية والتروي  ل ا. 

كما نرز ضرورم العناية بمزار  النخيد فـي وادي الملـء مـن خـيد تشـكيد جمعيـة تعاونيـة     
زراعية لمزارعي النخيـد فـي هـذه المنط ـة وت ـديم المسـاعداا الزراعيـة اليزمـة مـن خـيد هـذه 

 الجمعية للعناية بزراعة النخيد ومضاعرة  نتاج التمور. 
 

 متطلبات التنمية في مديرية ذو باب: 
تعتبــر هــذه المديريــة امتــدادان لمديريــة المخــاءم وتتما ــد مع ــا فــي بعــإل المــوارد وارنشــطة     

االقتصــــاديةم  ال أن الشــــريط الســــاحلي ل ــــذه المديريــــة يســــيطر عليــــ  بصــــورم واســــعة أنشــــطة 
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قويــة مــا مراكــز قـــوز الت ريــب باعتبارهــا منــاط  نرـــوذ عصــاباا الت ريــب المتمتعــة بصـــيا 
 سياسية وعسكرية نافذم في الج از ارمني والعسكري المشرف على تأمين الحدود البحرية. 

ولذا فيبد من مواج ة حاسمة ل ذه الظاهرمم وبالتالي فلن الك ير من المشروعاا الم ترحة    
 ما يلي   لمديرية المخاء يمكن أن تتوسا باتجاه هذه المديرية. وبصورم محددم يمكن عمد

 في مجال البنية األساسية ومناخ االستثمار:  -أ
  عادم نشر ال واا العسكريةم بحيث تشخلى جميا سواحد المديرية من هذه ال واا.  -8
عـداده بصـورم حدي ـة فـي ضـوء تجـارب  -1 تحديث وتطوير ج از مواج ة عملياا الت ريب وا 

 البلدان المطلة على البحر ارحمر وبالتنسي  مع ا. 
 تأهيد مناط  اإلنزاد السمكي المتوافرم في سواحد المديرية بمراسي وحواجز لل وارب.  -3
تعبيـــد جميـــا الطـــر  الترابيـــة التـــي تـــربط منـــاط  اإلنـــزاد الســـمكي بـــالطري  الســـاحلي مـــا  -2

 ضرورم  صيح مراسي قوارب المدخد  لى جزيرم ميون. 
يئت ــا كمنط ــة حــرم واعــدم وعامــد  عــداد مخطــط حضــري بتطــوير مدينــة بــاب المنــدب وت  -2

 م م إلحياء مشرو  جسر جيبوبي ــ باب المندب. 
توصيد مشروعاا شبكة الك رباء والمياه وال اتف والصرف الصحي لمدينـة بـاب المنـدب  -9

 وذو باب ومناط  اإلنزاد السمكيم وكذلء لجزيرم ميون. 
التـروي  الســياحي المك ـف ل ــذه المنـاط  الســياحية ودفـا ســكان المحافظـة والوافــدين  لي ــا  -2

 ل ضاء  جازات م لزيارم هذه السواحد واالستمتا  بجمال ا وما تزخر ب  من م وماا سياحية. 
 

 في مجال الثروة البحرية:  -ب
المشــــروعاا يمكــــن أن يــــتم التنســــي  مــــا مديريــــة المخــــاءم والعمــــد علــــى توســــيا نشــــاط  -8

 الموصى بلنشائ ا في سواحد مديرية المخاءم وعلى وج  الخصوم المشروعاا اآلتية  
  اإلنتاج السمكي وورش خدماا الصيانة والمستلزماا البحرية والمتم لة في 

  نتاج قوارب الصيد والسياحة البحرية.  -
  نتاج أشباء الصيد ومعداا االصطياد المختلرة.  -
محــــيا بيــــا أدواا االصــــطياد ووســــائد ارنشــــطة البحريــــة المختلرــــةم بمــــا في ــــا وســــائد  -

 اإلنتاج السمكي ومتطلباا السياحة البحرية. 
 وسائد ن د المنتجاا البحرية من مناط  اإلنزاد  لى ارسوا .  -
 مصانا  ل  في مناط  اإلنزاد السمكي. -

  طة البحرية المختلرة.و ير ذلء من الورش الخاصة بلنتاج سلا وخدماا ارنش
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مزرعة إلنتاج الجمبري في المنط ة الواقعة جنوب مدينة ذو بـابم ف ـذه المنط ـة توصـف  -1
متـرم  111بأن ا منبسطة رملية ممتدم علـى ج ـة مـن البحـر باتسـا  يصـد طولـ   لـى حـوالي 

هكتــــار ودرجــــة ملوحــــة المــــاء ودرجــــة حرارتــــ  مناســــبة لزراعــــة  811وتبلــــغ مســــاحت ا حــــوالي 
جمبــري. كمــا أن تربــة المنط ــة تتحــود  لــى رمليــة طينيــة برعــد المــد والجــزر وتعتبــر المنط ــة ال

 م يأم إلنشاء المزرعة وال تحتاج  لى تسوية. 
   في المجال السياحي: -ج

بالنظر  لى شاطا خور الشـورز الواقـا فـي جنـوب مدينـة بـاب المنـدب ومسـاحت  الواسـعة     
ومــا تتمتــا بــ  مــن خصــائمم ف نــاء بحيــرم مائيــة مطوقــة بأشــجار  1كــم 21البالغــة أك ــر مــن 

المــــانجروف ومتعــــددم المواقــــا أهم ــــا  موقــــا خــــور الشــــورزم موقــــا خــــور الغريــــرمم وشــــاطا 
الســويداءم وجمــاد هــذه المنــاط  وهــدوئ ا والميــاه البحريــة المحاذيــة ل ــذه المنط ــة م يــأم لشــتى 

 لوصود ل ا نظران ل رب ا من الطري  الساحلي. أنوا  الرياضة المائية باإلضافة  لى س ولة ا
ونعت ــد أنــ  فــي حالــة ربــط هــذه المنط ــة بطــر  معبــدم مــا الطريــ  الســاحلي وتزويــدها بشــبكة 
الك ربــاء والميــاه والصــرف الصــحي وال ــاتف والتــروي  الســتغيل ا فــي المجــاد الســياحيم فــلن 

ي في هذه المنط ةم خصوصـان وأن ـا الك ير من المست مرين الدوليين سيأتون ليست مار السياح
منط ة واعدمم حيث أن مشرو  الجسر الدولي واحتماد وجـود المنط ـة الحـرم فـي بـاب المنـدب 

 يشكد أهم التطلعاا الممكن أن تتح   في المست بد. 
كــد ذلــء و يــره مــن الم ومــاا الســياحية المتاحــة لمديريــة ذو بــاب تحــتم العمــد علــى اســت مار 

رنشــطة الســياحية المختلرــة مــن خــيد العنايــة بتــوفير الخــدماا العامــة  هــذه الم ومــاا فــي ا
  طر م وك رباءم ومياهم وصرف صحيم  م التروي  لجذب المست مرين.

 في مجال الصناعة والتجارة:  -د
نــرز ضــرورم الم ــابرم المســتمرم علــى ت يئــة بــاب المنــدب كمنط ــة حــرم والســعي إلحيــاء مشــرو  

دب لمـــا ل ـــذا المشـــرو  الكبيـــر مـــن أهميـــة فـــي التنميـــة االقتصـــادية جســـر جيبـــوتي ـــــ بـــاب المنـــ
 وتوفير فرم عمد لشباب المحافظة ولليمن كل ام وأيضان لدود قارتي آسيا وأفري يا. 

ف ــذا المشــرو  ســيوفر طريــ  بــري بأحــدث وســائد المواصــيا البريــة العصــريةم تــربط قــارتي 
يط للممــر الــدولي البحــري ويضــاعف أهميتــ  آســيا وأفري يــام باإلضــافة  لــى مــا ســيوفره مــن تنشــ

 هذا المضي م ومن ا اليمن. القتصادياا الدود ال ريبة من
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 متطلبات التنمية في جزيرة ميون: 
توجد بال رب من ساحد باب المندبم وتطد على أهم المضائ  الدولية البحرية فمضي      

باب المندب(م الذي يربط شر  المعمورم بغرب ا. وتتميز الجزيرم بالعديد من الم وماا 
 السياحية واالست ماريةم من ا  

 رادار الميحة. 
 مرسى عمي  الست باد السرن وجميا ال وارب بأحجام ا المختلرة.  -
 كنداسة لتحلية المياه ومولداا ك ربائية.  -
 وفرم الشعاب المرجانية.  -
 مناخ دافا صيران ومعتدد شتاءن.  -
مأهولة بالسكانم حيث يتجاوز عدد سكان ا مائتي نسمة ومصدر دخل م يأتي من صيد  -

 ارسماء.
كم ف طم كما أن الجزيرم تبعد عن الممر الدولي 2المندب بحوالي تبعد الجزيرم عن باب  -

كمم وت ا في وسط ممرين من ج ة الساحد مضي  اسكندر ومن  11بمسافة ت در بـ 
 ج ة الممر الدولي مضي  باب المندب. 

كمــا تتميــز الجزيــرم بموقع ــا االســتراتيجي ال ــاما كون ــا تطــد علــى الممــر الــدولي وتــتحكم      
  دولي بحري في المنط ةم كما أن ا ن طة فاصلة بـين البحـر ارحمـر وخلـي  عـدن بأهم مضي

 والبحر العربي ويطد علي ا من ج ة الساحد جبد الشيخ سعيد الواقا في مديرية ذو باب. 
مســكنان يتوزعــون علــى قــريتين  قريــة ميــون الشــعبم وت ــا فــي الج ــة  21وفــي الجزيــرم يوجــد 

 ن ال ورمم وت ا في الج ة الشرقية للجزيرم. الجنوبية للجزيرمم وقرية ميو 
ومن ناحية التضاريس تعتبر الجزيرم صخرية بركانية في أ لب تضاريسـ ام وفـي الوسـط من ـا 

درجــة مئويـــة فــي فصـــد الصـــيفم  32تربــة طينيـــة وترترــا درجـــة حــرارم الجـــو في ـــا  لــى نحـــو 
 درجة مئوية في فصد الشتاء.  89وتنخرإل  لى نحو 

طيـور النـورس اربـيإل وارسـود وطيـور الحـداء والغـراب وصـ ور البحـرم كمـا  ويوجد ب ا     
يوجد في مياه ا أنوا  عدم من ارسماءم أهم ا  ال رشم والجحـشم والنمرانـيم وأسـماء الزينـة 

نــــو . ويشــــاهد مــــا ســــكان الجزيــــرم بعــــإل أنــــوا   111بــــأنوا  ك يــــرم جــــدان تصــــد  لــــى حــــوالي 
والضأنم وكد ذلء يؤهد الجزيرم للعـب دور م ـم فـي التنميـة الحيواناا البريةم أهم ا  الماعز 
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االقتصـــادية للمحافظـــةم فـــالجزيرم باإلضـــافة  لـــى موقع ـــا ال ـــامم ف ـــي  نيـــة بم ومـــاا الجـــذب 
 السياحيم ومن ا  

 :وي ا في أعلى ن طة في الجزيرمم في الج ة الجنوبية من ام ويبلغ  الفناران دد الفنار الكبير
م عن مستوز سطح البحرم وي وم بلرشاد السرن المارم في 92م وارتراع   88طول  

الخط الدولي لمضي  باب المندب. واآلخر وسط مدخد الجزيرمم وي وم بلرشاد السرن 
 الواصلة من ج ة الغرب لمدخد الجزيرم. 

 رية, وأهمها: المباني األث 
سنةم  821قصر الملكة فكتوريا  ي ا في الج ة الشمالية الشرقيةم وي در عمره بأك ر م  -

ويمتاز ب ندسة معمارية بديعةم ويحوي على مختلف مراف  االستجمام بما في ذلء 
 مسبح في  رب المبنىم مطد على الشاطا. وهذا ال صر أنشا من ِقبد البريطانيين. 

ي ا في الج ة المطلة على الممر المؤدي  لى داخد  م الشرق(:مبنى اإلذاعة خبري -
 الجزيرمم وأنشا في ح بة االحتيد البريطاني لعدن. 

ي ا شر  الجزيرمم وهو قصر قديم جدانم وبحاجة  لى تأصيد  قصر الضيافة العباسية: -
 تاريخ  وترميم  من ِقبد هيئة اآل ار. 

 ي ا  رب الجزيرم بال رب من محطة تحلية المياه فالكنداسة(.  مبنى البريد: -
 وي ا في الج ة الجنوبية الغربية من الجزيرم.  مبنى الحجر الصحي: -
 م برم عري ةم ت ا في وسط الجزيرم.  مقبرة البريطانيين: -
طن/ ساعةم وبجانب ا خزاناا للمياهم  ال أن هذه  2محطة تحلية للمياهم ومعدد  نتاج ا  -

 حطة ما الخزانين قديمة ومت الكة وبحاجة  لى صيانة مستمرم. الم
مولد ك ربائي روسي ل نارمم وبجانب  مولدين آخرين خاصين بتشغيد الكنداسة. وهذه  -

المولداا أيضان قديمة وبحاجة  لى صيانة مستمرمم وقد أضيف الح ان مولد جديد 
 لمعالجة مشكلة توقف مولداا الكنداسة. 

 ن  م مد و ير مستغد. مطار قديمم ولك -
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بناءن على ما ت دمم يتضح بأن ل ذه الجزيرم أهمية خاصة للتنمية االقتصادي واالجتماعية في 
 المحافظةم ويمكن بصورم أولية عمد اآلتي  

العمد على  عادم توزيا ال واا العسكرية المتواجدم في ساحد باب المندب وكذا في  -8
ى الجزيرم وتمنا االقتراب من الشواطا المحاذية الجزيرمم حيث أن هذه ال واا ت يمن عل

 ل ا. 
 تسوية وتعبيد الطري  الموصد  لى ساحد مدينة باب المندب.  -1
تحديث مرسى محطة وقوف ال واربم الواقا في ساحد مدينة باب المندبم وتأهيل   -3

 كمرسى حديث يس د حركة الدخود  لى الجزيرم والخروج من ا. 
عا -2  دم تأهيل  للميحة البحرية.  صيح ميناء الجزيرم وا 
  عادم تأهيد الجزيرم لدور التموين والرقابة واإل ا ة للسرن المارم في الممر الدولي.  -2
ربط الجزيرم بمختلف ارنشطة السياحية الموصى بلحيائ ا على سواحد مديريتي المخاء  -9

 وذو باب. 

 ال اتمة
يتضح مما عرضناه سلرانم أن ت يئة المحافظة على النحو الذي أوضحناه سيشكد منطل ان    

أساسيان للن وإل االقتصادي واالجتماعي المنشود ربناء المحافظةم ولذا فلننا نرز ضرورم 
 اإلسرا  بعمد اآلتي  

رصد كد ما ورد في هذه الورقة من مشروعاا للبنية التحتية وفرم ليست مار بصورم  -8
 محددم. 

 تنريذ دراساا جدوز ترصيلية لكد مشرو  على حدمم وعلى النحو اآلتي   -1
مشروعاا البنية التحتية  يتم التركيز على جانب دراسة الجدوز الرنية لتحديد التكلرة  -

الرأسمالية ل ذه المشروعاام والعمد على توفيرها من الموازنة العامة للدولة والمساعداا 
 وال روإل الدوليةم باإلضافة  لى الموارد الذاتية للمحافظة. 

ز ترصيلية ل ا تشمد الجوانب التسوي ية والرنية ب ية المشروعاام يتم  عداد دراساا جدو  -
والمالية واالقتصاديةم  م يتم التروي  ل ا بين المست مرينم وبنرس الوقام يتم العمد على 

  نشاء شركاا أمواد مساهمة تشارء بجزء من رأسمال ا السلطة المحلية بالمحافظة. 
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 المراجع
ى ما هو متاح من البياناا والمعلوماام استند الباحث في كتابة هذه الورقة العلمية  ل

 وتحديدان المصادر اآلتية  
 الج از المركزي ل حصاء.  -8
  دارم ميناء المخاء.  -1
 بحوث ساب ة للباحث.  -3
 بعإل المعطياا الصادرم عن الغرفة التجارية والصناعية بتعز.  -2

 
 

 
 
 
 
 
 
 


