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 اهم المعالم السياحيت في اليمه

 محافظة مديه عدن 

 أىم المناطق السياحية

 أمانة العاصمة

, قرية سناع , قصر غمدان ، حدة ,  مدينة صنعاء القديمة التي الزالت محتفظة بطابعيا المعماري األصيل :مناطق السياحة الثقافية
 . بيت حنبص, بيت بوس 

 .حمامات حي قاع العمفي , حمامات حي بير العزب  ,  حمامات حي صنعاء القديم  :مناطق السياحة العالجية
وحديقة برلين في منطقة  (حديقة الثورة  )و مدينة الثورة  (حديقة السبعين  )مدينة السبعين ,  مدينة الروضة :مناطق السياحة البيئية

 حي بير العزب , قرية   , نقم
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 صنعاء

 
 . مناخة ، ناعظ ، حراز:مناطق السياحة الثقافية
أودية الحيمتين وحراز ووادي  جبل الموز ، ومنطقة وادعة إضافة إلى مجموعة من القيعان أىميا قاع صنعاء  و:مناطق السياحة البيئية

 و توجد العديد من أنواع الحيوانات البرية في كثير من. سردود و أودية بني مطر وأودية جنوب الحيمة الخارجية وجنوب حراز 
 .مديريات المحافظة وتتركز معظميا في األجزاء الجبمية والخالية من السكان 

عن مستوى  (م3666)أشير جباليا جبل النبي شعيب الذي يقع في مديرية بني مطر والذي يبمغ ارتفاعو :مناطق سياحة تسمق الجبال
عن سطح البحر، جبل  (2400)عن سطح البحر ، جبل العوي (م2400)سطح البحر ، جبل بني أحمد في الحيمة الداخمية 

  .، جبال مناخة(م2080)عن سطح البحر، في الحيمة الخارجية، جبل بدج  (2240)العر
 . حمام بالد الروس:مناطق السياحة العالجية

 عدن



 
 .قمعة الغدير- قمعة صيرة - منارة العيدروس -  صياريج عدن :مناطق السياحة الثقافية

 .وتمتد من بداية الشاطئ حتى نيايتو: منطقة ساحل أبين : (االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 
         كورنيش صيرة ويبدأ من أمام محطة العاقل حتى قمعة صيرة. 
         شاطئ حقات ويبدأ من الجبل المقابل لقمعة صيرة حتى المعاشيق. 
         جولد مور ويبدأ من خمف المعاشيق حتى مبنى اتحاد الشباب. 
         جزيرة العمال. 
         كالتكس البريقة وتبدأ من جولة كالتكس حتى جولة البريقة. 
         الخميسة ، البربرية. 
         رأس عياس. 
         الشواطئ المحيطة بمنطقة فقم ، رأس عمران. 
         جزيرة سقطرى ، جزيرة عزعزي. 

 .مواطن الطيور البحرية-  االراضي الرطبة : مناطق السياحة البيئية

 

 
 
 
 



 تعز

 
 

 
 

تعتبر محافظة تعز العاصمة الثقافية لميمن فيي تشيد حركة ثقافية وعممية طول العام وتوجد بيا العديد من :مناطق السياحة الثقافية
 .المؤسسات الثقافية من أىميا مؤسسة السعيد الثقافية

باب المندب  )تشمل ىذه المنطقة الجزء الجنوبي من ساحل البحر األحمر ابتداًء من شواطئ ساحل السويداء :مناطق السياحة البحرية
 ( .مسافة جوية ) كم  (270)جنوب مدينة الحديدة بطول قدره حوالي ( مديرية الدرييمي ) حتى شواطئ ساحل قرية الطائف  (

تتمثل أىم مناطقيا في األودية الزراعية ومن أشيرىا وادي نخمة في مديرية شرعب السالم ووادي الزارعي :مناطق السياحة البيئية
ووادي رسيان ووادي البرح ووادي موزع ووادي ورزان ووادي الضباب بين جبل حبشي وجبل صبر ووادي البركاني ووادي صافية 

 .ووادي الغيل ، منطقة جبل ارف وبني عمر
 جبل صبر ثاني أعمى قمة في اليمن بعد جبل النبي شعيب في صنعاء حيث يبمغ  ارتفاعو :مناطق سياحة تسمق الجبال

, سمسمة المرتفعات الجبمية التي تقع في الجية الجنوبية لمحافظة تعز , جبل سامع , جبل حبشي ,   (مترفوق سطح البحر 3200)
 .جبال شرعب وجبال مقبنة , جبال الوازعية , جبل الصمو 

 . حمام عمى شوبا ، حمام رسيان ، حمام جبل صبر:مناطق السياحة العالجية
 
 



 حضرموت

 

 
 (تريم- حريقة - شبام - المشيد - اليجرين ) وادي حضرموت:مناطق السياحة الثقافية

 :(االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 
 .تمتد من موقع جحر حتى بروم: المنطقة األولى 
 .تمتد من بروم حتى خمف: المنطقة الثانية 
 .من خمف حتى الشحر ثم شرفو: المنطقة الثالثة 
 . من شرفو حتى سيحوت: المنطقة الرابعة 

 .، منطقة الحامي ، صوير ، الجارشيات(حضرموت)،  الديس الشرقية  (حضرموت)تبالو  حمام: مناطق السياحة العالجية
 .بروم -  منطقة بمحاف :مناطق السياحة البيئية

 : من أىم المناطق التي تشبع دوافع ىذا النوع من السياحة المناطق اآلتية:مناطق السياحة الصحراوية
         مأرب ، رممة السبعتين ، شبوة القديمة. 
         مأرب ، شبوة القديمة ، سيئون. 
         مأرب ، سيئون. 

 
 
 
 
 



 الحديدة

 

 
 (وادي مدر)جبل مختار - (المراوعة - الزيدية– المحية – بيت الفقيو - حيس– زبيد  )ومن ىذه المناطق  : مناطق السياحة الثقافية

 .قمعة زبيد- قمعة بيت الفقية - قمعة جبل الممح - المحالب - قمعة الزىرة - (سوق خميس بني الييج)جبل االمروخ - 
 .كزابة  – دوغان – فشال – الكدراء –  عالوة عمى المدن األثرية المندثرة كالميجم 

 تتوفر مناطق ممارسة ىذا النوع من المنتج السياحي عمى  :(االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 
 .كم ىو امتداد شاطئ المحافظة من المحية شماال وحتى الخوخة جنوبًا 400طول امتداد يزيد عن 

 .وتمتد من ميدي حتى الصميف: المنطقة األولى
 .وتمتد من الصميف حتى العرج: المنطقة الثانية
 .وتمتد من النقطة العسكرية لميناء الكثيب حتى حرم الجامعة: المنطقة الثالثة
- الفويرق - الفازة - المجيمي - غميفقة - العويزي - الطائف - النخيمة - وتبداء من نقط وتمر بمناطق زمان : المنطقة الرابعة

 .المخأ- الممك - الوعره - الخوخة - الحيشة - الزىر - القطايا - الحيسة 
، جزيرة جبل زقر ،جزيرتي حنيش الصغرى والكبرى ، جزيرة سيور حنيش ، جزيرة  (انتوفش)وتشمل جزيرة تفقاش : المنطقة الخامسة

 .الزبير ،جزيرة أبو عمى ، جزيرة الطير وغيرىا من الجزر السياحية األخرى



 .تتمثل أىم مناطقيا في محمية غابة برع والمحية وكمران ، ومستوطنات توالد السالحف في عقبان وغيرىا :مناطق السياحة البيئية
 .عين شويع بالحجيمة / عين الكاذية بالزىرة / حمامات السخنة :مناطق السياحة العالجية

  .(الفازه– زبيد  )وليذا النوع من السياحة مناطقيا الممتدة في المحافظة وأىميا منطقة :مناطق السياحة الصحراوية
جبال دباس بمديرية جبل رأس والركب –  مترًا 2000جبل رأس – مترًا عن سطح البحر 2400 جبل برع :مناطق سياحة تسمق الجبال

 . باجل / الضامر – زبيد / بالجراحي 

 مأرب

سد مأرب الشيير ، : أشير مدن اليمن وحاضرة مموك سبأ، وأشير ما فييا  (مأرب) تعتبر المدينة نفسيا :مناطق السياحة الثقافية
 .عرش بمقيس ، معبد أوام ، معبد الشمس ، مدينة صرواح األثرية وبراقش ، سد الجوفينات 

 : من أىم المناطق التي تشبع دوافع ىذا النوع من السياحة المناطق اآلتية:مناطق السياحة الصحراوية
         مأرب ، رممة السبعتين ، شبوة القديمة. 
         مأرب ، شبوة القديمة ، سيئون. 
         مأرب ، سيئون. 

 أبين

 .معاوية- مكيراس - جعار : مناطق السياحة الثقافية
وتشمل الشريط الساحمي لمبحر العربي الممتد من شواطئ رأس : (االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 

 (.العمم حتى شقرة حتى خبر ، خبر حتى احمر)كم (400)النشيمة حتى شواطئ نقطو العمم، ويقدر طول ساحميا بحوالي 
كم من زنجبار يوجد ينبوع كبريتي ُيزار يوميًا لالستشفاء ، حمام الحاج عبداهلل ، حمام 178منطقة الحامي :مناطق السياحة العالجية

 .في مودية (2)، حمام معجمة  (1)معجمة 
 .سمسمة جبال الكود : مناطق السياحة البيئية

  

 إب

 
 

 

 



 
 .بعدان-  جبمة :مناطق السياحة الثقافية
 .  حمامات دمت:مناطق السياحة العالجية

 . مرتفعات المواء األخضر وأشيرىا جبل التعكر، جبل سمارة ، جبال بعدان ، جبال العدين:مناطق سياحة تسمق الجبال
 البيضاء

 .حمام عمي في مديرية الطفة, حمام عرش بمقيس و حمام الصافية المصمى في مديرية رداع  :مناطق السياحة العالجية
 حجة

 .المحابشة - الطور - مبين - كحالن -  شيارة :مناطق السياحة الثقافية
كم 35حمام الطور : ىناك عيون حارة، بعضيا اكتشفت حديثًا عمى الطرق المؤدية إلى المناطق التيامية مثل:مناطق السياحة العالجية

 .من مدينة حجة ، وفي مدينة يسمم ينبوع حار دائم الجريان ، حمام خميس الييج
 صعده

 . جبال صعده:مناطق سياحة تسمق الجبال
 ذمار

 .(عنس  )كم من مدينة ذمار  ،  حمام المسي 35أشير حمام شفائي عمى بعد :  حمام عمي آنس:مناطق السياحة العالجية
 . منطقة عتمة:مناطق السياحة البيئية

 . جبال وصابين:مناطق سياحة تسمق الجبال
 لحج

 .الوىط- دار القديمي - دار العرائس -  الضببات :مناطق السياحة الثقافية
وتتوفر في مناطق الحمامات المعدنية والتي يرتادىا الكثيرون منذ عقود طويمة   (االستشفاء واالستجمام)  :مناطق السياحة العالجية
 .(ردفان)، حمام شرعة  (منطقة كرش )وخاصة حمام الحويمي 

 . جبال ردفان:مناطق سياحة تسمق الجبال 
 المحويت

 .الطويمة - حبابة - كوكبان - شبام -  ثالء :مناطق السياحة الثقافية
 . جبال المحويت ، جبال الطويمة:مناطق سياحة تسمق الجبال

 الميرة

وتشمل الشريط الساحمي لمبحر العربي الممتد من شواطئ : (االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 
ويقدر طول  (أخر القرى التابعة لمحافظة الميرة  )حوف عند نقطة الحدود اليمنية العمانية شرقًا حتى شواطئ قرية حساي غربًا 

, ، نشطون   (وتأتي أىمية شواطئيا كونيا أقرب الشواطئ اليمنية إلى سمطنة عمان)كم  ( 400 )شواطئ ساحل ىذه المنطقة حوالي 



, سواحل مديريتي حوف و حصوين ومعظم سواحل المحافظة , (شيصور- ردغال )شاطئ السالحف , شاطئ الفتك , شاطئ بمحاف 
 .قرية محيفيف، قشن, مستوطنة دمقوت في مديرية حوف ,مدينة الغيضة القديمة ,ميناء خور االوزن 

 :ويمكن تقسيم مناطق السياحة البحرية كالتالي 
 .من سيحوت حتى قشن: المنطقة األولى 
 .من قشن حتى ميناء نشطون: المنطقة الثانية 
 .من نشطون حتى الغيظة: المنطقة الثالثة

 .من الغيظة حتى حوف: المنطقة  الرابعة
 قرية ضبوت مديرية الغيضة: مناطق السياحة العالجية

 .مديرية المسيمة, مديرية الغيظة , مديرية منعر , مديريتي حات وشحن األجزاء الجنوبية منيا : مناطق السياحة الصحراوية
 . منطقة حوف ، شاطئ قشن:مناطق السياحة البيئية

جبل شحروت , جبل حيطوم , جبل ثور , جبال حطوب , جبل مكيرم وجبل ريام وجبل خره , جبل مرارة :  مناطق سياحة تسمق الجبال
 .جبل ساون في مديرية حات , جبل بسيوت ,وجبل دعبشيش  (في مديرية حوف 

 شبوه

 .حصن الغراب- بيحان - ميفع - حبان - عزان -  شبوه القديمة :مناطق السياحة الثقافية
 : (االستجمام – الرياضات المائية – الغوص  )مناطق السياحة البحرية 

 .حصن بمعيد ، العمير ، الحبيمة ، النشيمة: المنطقة األولى 
 .عين بامعبد ، جعمو ، بمحاف ، المحزف: المنطقة الثانية 
 .حصن الغراب، بير عمى ، بحيرة شوران ، مجرحة ،ساحل السبح: المنطقة الثالثة 
 .الجزر وتشمل جزيرة صيخة ، جزيرة  البراق ، جزيرة الحاالئية ، جزيرة بويان: المنطقة الرابعة 

 .حمام رضوم-  حمام الرخم :مناطق السياحة العالجية
 :من أىم المناطق التي تشبع دوافع ىذا النوع من السياحة المناطق اآلتية (عتق)شبوه القديمة : مناطق السياحة الصحراوية

         مأرب ، رممة السبعتين ، شبوة القديمة. 
         مأرب ، شبوة القديمة ، سيئون. 
         مأرب ، سيئون. 

 . بئر عمى:مناطق السياحة البيئية
 . جبال عقمو:مناطق سياحة تسمق الجبال  

 عمران

 المدان: مناطق السياحة العالجية

 الضالع

 وادي شعب الغيل: مناطق السياحة البيئية

حمام يرىد في عزلة الصبيانية وحمام رديم في عزلة بني , حمام دمت و حمام الدردوش في مديرية دمت : مناطق السياحة العالجية
 .نجاح في مديرية جبن

قدم  (6000)جبل المعفاري ويرتفع بحوالي , عن سطح البحر  (قدمًا 7840يبمغ ارتفاعو  )جبل جحاف: مناطق سياحة تسمق الجبال
جبل , جبل الند , جبل الضبيات , قدم عن مستولى سطح البحر  (7800)جبل حرير أعمى قمة فيو , عن مستوى سطح البحر 

 جبال الحشاء, الشاعري 



 ريمة

 . جبال ريمة:مناطق سياحة تسمق الجبال
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