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  البنك الدولي
  شعبة سياسات النفط والغاز والتعدين ،

 النفط والغاز والتعدين والكيماويات إدارة 
 أفريقيا الشرق األوسط وشمالإقليم 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 2 

  العمالت صرف
   يمنيلایر  199دوالر أمريكي يساوي   1

  األوزان والمقاييس
  النظام المتري

 

 السنة المالية

 ديسمبر 31 يناير --  1 

  
 والمصطلحات االختصارات

 

ASM   محدود النطاقلتعدين الحرفي وا 
BGR    االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية   األلمانيالمعهد

BS   البناء   حجارأ
CDS/ISIS   استرجاعها  نظم المعلومات و تخزينلمجموعة البرامج الحاسوبية

CDMA    الوصول لتقسيم الشفرات المتعددة
CMS     قطاع مواد البناء

COCPO   البنك الدولي  النفط والغاز والتعدينسياسات شعبة ،
DS   المكعبة كبيرة الحجمحجار األ 
EI     الصناعات االستخراجية

EIA     تقييم األثر البيئي
GDP    المحلي  الناتج إجمالي

GEUS    وجرينلند لدنمركلالمسح الجيولوجي  
GIS     نظم المعلومات الجغرافية

GSM     النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
GSMRB يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئة 

GoY   يةحكومة اليمنال  
IDA   الدولية  التنمية  هيئة
IFC     مؤسسة التمويل الدولية
IMF     صندوق النقد الدولي

IM    المعادن الصناعية  
IPP   الطاقة المستقلين   ومنتج

IWRM    اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
JV     المشروع المشترك

MEP     وزارة الكهرباء والطاقة
MIGA    ضمان االستثمارات المتعددة األطراف  هيئة
MPM    الثمينة   والفلزاتالمعادن الفلزية
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MTIT    وزارة التجارة وتكنولوجيا المعلومات
MW   توا اجمي  

NWRA  الوطنية للموارد المائية   الهيئة
NS   طبيعية  الحجار األ

ONDD  ئتمان الصادرات  ال ةلبلجيكياوكالة ال
ORGM  0مكتب الجزائري لبحوث الجيولوجيا والمناجمالF

1  
PEP-MENA   مؤسسة التمويل الدولية(وشمال أفريقيا الشرق األوسط  --الخاصة مشاريع الشراكة  (

PTC     المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية
PCDP  لالستشارات واإلفصاحعامة الخطة ال 

SME     الشركات الصغيرة والمتوسطة
SSM    محدودعلى نطاق التعدين 

YLNG    للغاز الطبيعي المسال  ياليمنالمشروع 
 
 
 
 
 
 
 

قرير فريق إدارة الت
دانيال غريساني :  نائب الرئيس

إيمانويل إمبي : المدير العام القطري
بينسن أتينج :  المدير القطري

بول دي سا :  مدير القطاع
) مسئول العمليات(ألكسندرا بوجاتيشفيسكي : المهامرئيس فريق 

) اختصاصي نفط  وتعدين(بريان الند :  المهامفريق 
) استشاري تعدين(جون كول بيكر    
 )استشاري التعدين الصناعي(و كوسي كمار   

                                                           

ولذلك قام بالتعديل على هذا األساس، وهذا خطأ، ألن المقصود بكلمة  Peruبأنها دولة البيرو  Bureauمن قام بالتعديل فهم كلمة   1
Bureau  ترجممالحظة الم(مكتب وعلى ضوء ذلك تمت الترجمة( 
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 شكر وتقدير

النفط والغاز سياسات شعبة ،  مسئول العمليات،  بوجاتيشفيسكيالكسندرا  برئاسةهذا التقرير فريق  أعد
شعبة (،  اختصاصي نفط  وتعدين، بريان الند من تقرير الفريق ويتكون . ، البنك الدولي(COCPO) والتعدين
جون كول بيكر ، وهم، البنك الدولي وثالثة استشاريين دوليين (COCPO) )والغاز والتعدينالنفط سياسات 

في استشاري (وهنري طومسون  )استشاري التعدين الصناعي(و كوسي كمارو )فلزاتاستشاري تعدين-(
 استشاريين محليينمن ثالثة  الدعم المهامتلقى فريق  و) . التعدين والنفطالمتعلقة باالجتماعية والبيئية  القضايا

،  حنظلماريا أما . الصغيريمحمود  إبراهيمو  الصلوي ، والدكتور خالد محمد ثابت السنبانيصفوان :  هم
 الدعمللفريق  قدموافقد صنعاء ، بالبنك الدولي  مكتب من همكلوعلي علي حسن سالمة ، و شرهان ونجوى

التابع  عملياتالمسئول  مساعد،  السنبانيعلي محمد لدكتور جابر شكر لالهنا نقدم و. ه في صنعاءتواجدأثناء 
الفريق  استفاد كما. في هذا التقريروجهوده الكبيرة  تهساهملم، ومقره في صنعاء ،  PEP-MENA  فريقلـ

أما . االستراتيجي الرئيسي ، على وجه الخصوص ،ادرسوفرانك  PEP-MENA فريق كثيرا من التعاون مع
قطاع الطاقة في على معرفة الفريق  ساعدفقد ) MNSSD(ل مالي يلحاختصاصي ت،  سومين موخرجي
، النقل قضاياقدم معلومات عن ) MNSSD(اقتصاد النقل اختصاصي كروشيه ،  زاليمن وجان شارل

 . الوثيقةهذه تحرير قام بالبنك الدولي ،  خبير، جرينستشاري اماندا واال
 
 ةحاالمس هيئةالسيما وزارة النفط والمعادن ممثلة ب ةيحكومة اليمنلل نانود أن نعرب عن تقديرنا وشكرو

لحصول ل ناالسريعة لطلبات تهممختلف البعثات ، والستجابحفاوة ل لما أبدوا من يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي
الدكتور ونخص بالذكر هنا . هفي تحليل هذا التقرير واستنتاجات تهمعلى المعلومات والبيانات و لمشارك

، المدير العام الصبريجيالني ، منسق المشروع ، وعامر الأشرف و ،دارةاإل، رئيس مجلس  جندالإسماعيل 
دورا بارزا في  هملحيث كان ،  يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئةوالتقييم ، وجميعهم من  للترويج
 . التقريرهذا صياغة 

 
في م الفاعلة لمشاركته الخاص اليمني قطاع التعدين ليلعدد من ممث نقدم الشكر والتقديرباإلضافة إلى ذلك ، 

ونحن نتطلع إلى . تبادل األفكار ومناقشة مختلف جوانب قطاع المعادن معنا على مدى عدد من االجتماعات
 .اإليجابية والبناءة التي ميزت هذا الجهد مثل هذه النقاشات استمرار
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  يةجمهورية اليمنال
 التعدين قطاع  إمكاناتدراسة لتقييم 

 

 قائمة المحتويات

تنفيذي    ملخص .1
1Fالمعادن الفلزية والمعادن

الثمينة    2
المعادن الصناعية   

 طبيعية  الحجار األ
 

 مقدمة  .2
 

2Fجيولوجيا اليمن وتوافر البيانات .3

3   
الجيولوجيا    3.1
توافر البيانات    3.2

الجيولوجيا    3.2.1
القضايا البيئية    3.2.2
  الجيوفيزياء  3.2.3
التقارير    3.2.4

 الدعم ومتطلبات  الخالصة 3.3
 

لمعادن  ل ةالتوقعات المستقبلي .4
المعادن الفلزية والمعادن الثمينة    4.1

المعادن الثمينة    4.1.1
زنك    الرصاص -- 4.1.2
الكوبالت    النيكل -- النحاس -- 4.1.3
الحديد والتيتانيوم والفاناديوم    4.1.4
  األخرىزية المعادن الفل 4.1.5

المعادن الصناعية    4.2
طبيعية  الحجار األ/  مواد البناء  4.3

 المكعبة كبيرة الحجمحجار األ 4.3.1
حجار البناء   أ 4.3.2
  والديكورحجار الزينة أ 4.3.3
حجار ألل المناظر الطبيعية 4.3.4
 األحجار النفيسة 4.3.5

 
                                                           

 )الفلزات(وليس ) المعادن(تذكر الوثيقة األصلية كلمة  2
 هذه الصيغة هي األصح، ألنها تعكس معنى النص األصلي 3
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األنشطة المعدنية الحالية والفرص التجارية    .5
  يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئةأنشطة  5.1
المعادن الفلزية    5.2

جبلي  زنك رواسب  5.2.1
المعادن الصناعية    5.3
طبيعية   الحجار األ 5.4

طبيعية  في اليمن  الحجار األ تحجير 5.4.1
طبيعية  في اليمن  الحجار معالجة األ 5.4.2
في اليمن   طبيعية الحجار األسوق وتسويق  5.4.3

 األحجار النفيسة 5.5
 
البنية التحتية    .6

   الطاقة 6.1
النقل    6.2
الموانئ    6.3
االتصاالت    6.4
 إمدادات المياه  6.5

 
  الجوانب االجتماعية  .7

  ةاالجتماعي لبيئةا 7.1
التقليدية والمجتمعات    ةكموالح 7.2
لمجتمعات   مع االمباشرة  التخاطبأهمية  7.3
   ةاالجتماعي رااآلثتقييم تنفيذ  7.4
  جبليمشروع  7.5
 اتاالقتراحات والتعليق 7.6

 
االستثمار   أوضاع .8

قرار المستثمر   ةعاصن 8.1
العوامل السياسية    8.1.1
البيئة التشريعية والمالية    8.1.2
البنية التحتية والخدمات    8.1.3

األعمال التجارية في اليمن    إقامة 8.2
اطر  تقييم المخ 8.2.1
 ردود فعل المستثمرين الحاليين  8.2.2

 
المنافع   تدفق النمو المتوقع لقطاع المعادن و .9

توقعات النمو في قطاع المعادن    9.1
   2015 - 2010 لألعوامتوقعات ال 9.1.1
  2030 - 2016 لألعوامتوقعات ال 9.1.2

لنمو قطاع المعادن    الواسعةفوائد ال 9.2
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التعدين الحرفي    9.2.1
   التعدين المحدود 9.2.2

   المحدود الصناعيالتعدين  9.3
 المقترحة الدعم  ات وإجراءاتبرنامج اإلصالح  .10

  تنظيمية الاإلطار التنظيمي وبناء القدرات للمؤسسات  10.1
تنظيم القطاع   10.1.1
الترويج للقطاع    10.1.2
لقطاع  لتوفير الخدمات  10.1.3

قطاع المعادن  رويج لالتلدعم الفنية البرامج  10.2
  النطاق محدودقطاع التعدين  10.3

مشاركة السكان المحليين   10.3.1
تنمية المشاريع   10.3.2
 يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئة  / يمستوى الدعم الحكوم 10.3.3

التدريب   10.4
االقتصادية والمالية  و يةداراإللتدريب على المهارات ا 10.4.1
التدريب على المهارات الفنية   10.4.2

الطبيعية   األحجار قطاع  10.5
 التحتية البنية  10.6
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  يةجمهورية اليمنال
 قطاع التعدين مقومات دراسة لتقييم 

 
: تنفيذي ملخص. 1

معدل  إذا ما أخذنا في االعتبارلم يعد االعتماد على قطاع النفط باعتباره مصدرا للنمو االقتصادي المستدام 
حيث لدى ، األخرى يةقطاعات االقتصادالاليمن االعتماد على وسيكون على . في احتياطات النفط لنضوبا

وقد . تلك القطاعاتقطاع المعادن واحد من ويعد  ،اأقل نموال تزال إال أنها  اإلمكانات المحتملةبعضها 
قطاع المعادن واحدا من  2010-2006الفقر للفترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من اعتبرت 

 . السياحة والزراعةقطاعي إلى جانب ،لبلد ل يالمصادر الرئيسية للنمو المستقبل

أجريت هذه الدراسة لتقييم إمكانية مساهمة قطاع التعدين في تحقيق النمو المستدام والتخفيف من الفقر في 
على الدراسة ساعد وت. يأخذ دورهأن لهذا القطاع ما أريد التي يتعين التغلب عليها اذا المعوقات وتحديد  ،اليمن

المتوسط على المدى ي يجب أن تستمر ذتحديد مجاالت العمل الحكومي والدعم المقدم من الجهات المانحة ال
 . والطويل

: ةاعدالوالمعدنية  اإلمكانات

رواسب  ات كبيرة منكمي، وهناك  صناعيةالمعادن الو الفلزية دنامعفي مجال ال جيولوجيا اليمن واعدةتعد 
هذا ال يوجد في طبيعية ، الحجار لأل ينسبالستغالل الحرفي االباستثناء وولكن ، . طبيعية في البلدالحجار األ

 . تطلب بذل جهود كبيرة ومتواصلةتهذا القطاع سوف في تنمية أي التعدين وخبرة طويلة في البلد 

لتشكيل سنين العمل الذي تم إنجازه على مدى  بير منعلى قدر ك لمستقبل المعادنيجابي اإلتقييم ال يعتمد
 الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئةتقوم بها لبلد ، وذلك كجزء من المشاريع التي ل ةالجيولوجي لخريطةا

إذا على وجه الخصوص ، ويأتي هذا الحماس . أيضا الشركات الخاصةوخارجية ، هيئات تمولها و يةدنالمع
مع مقارنة وبال ،في المملكة العربية السعودية المجاورةتنميتها جري تمعدنية التي الواسب رال ما تم النظر الى

 . دن في شرق أفريقياالمعالحاملة لالجيولوجية كيب االتر

في عدن والبيئة والمياه مكمية كبيرة من البيانات ذات جودة معقولة في اليمن عن الجيولوجيا والت فروتوت
هناك عدد من التدابير المحددة التي يمكن أن فالحصول على هذه البيانات ، طرق ن يمكن أن تتحس و ،البالد

 . لها ترويجالن عرض البيانات ويتؤدي إلى تحسقد  يةدنالمع الثروات و ةالجيولوجي ةحاالمس هيئةتتخذها 

ت الى ان تشير بعض التقديراحيث عدن الذهب مهناك أدلة كثيرة على تف المتوقعةحيث من المعادن أما من 
أن يبدأ  على، صلبالزنك في جبل  لراسب طويرحاليا توهناك . ةالعالميالرواسب بعض  قد تحتضنالبالد 

في مجال  سنوات عديدة مضى عليهاالتي  ، يةكندال كانتكسأما شركة كانتكس  ؛2010اإلنتاج في أواخر عام 
ر شركات التعدين في العالم ، قد وافقت ، واحدة من أكبValeقد أعلنت مؤخرا ان فيل  ،في اليمن كشافستالا

النيكل والنحاس والكوبالت من واعدة الرواسب المواصلة استكشاف  في سبيلعلى تمويل جزء من العمل 
هي االهتمام التي تحظى بمحتملة الخرى األمعادن ال من و. شمال غرب صنعاء في سوارالكبريتيدية 
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ويعرض الجدول التالي سيناريو النمو . األرضية النادرة والعناصر )titanomagnetite(تيتانوماجنيتيت 
 .القصير والمتوسط ىمحتمل في قطاع التعدين في على المدال

 )2015 – 2010( سيناريو النمو في قطاع التعدين: 1جدول 

الموجودة أو قيد 
 التطوير

حجم التداول  االستثمارات الجديدة
 السنوي

قيمة المبيعات  
 ةالسنوي

ة الحصة السنوي
 للتصدير

العائدات السنوية من 
 1الضرائب

بدء زنك الجبلي 
 2009في عام 

/ طن  70،000  
أكسيد من سنة 

 80(الزنك محتوى 
% ( 

دوالر مليون  56
 عندأمريكي 

طن / دوالر  1000(
 )الزنكمن 

دوالر مليون  1-2 100%
في السنوات  أمريكي
 األولى

تم سيقة ارذهب الح 
مع نهاية الفترة  تطويره

أوقية  200،000
 سنويا من الذهب

دوالر مليون  180
 900( أمريكي

 دوالر أمريكي
 )لألوقية

دوالر مليون  5-10 100%
 أمريكي

تحسن اإلنتاجية 
في المحاجر 
القائمة خالل 

 الفترة

مليون  30-20 غير متوفر 
 دوالر أمريكي

دوالر مليون  2-3 10-20%
 أمريكي

واحد أو محجر فتح  
من  كبيرةبكميات أكثر 

الرخام  و الجرانيت 
أحجار بناء لتصدير 
 خالل الفترة منحوتة

دوالر مليون  3-2 %75  غير متوفر
 أمريكي

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر نمو طفيف في حجم وتنوع برامج التنقيب

الضريبية ، واإلعفاءات من الرسوم والرسوم الجمركية والضرائب ، إال أن اإلعفاءات  اإلتاواتحصيلة اإليرادات على  تعتمد .1
 .للمنجموبدالت االستثمار قد يؤدي إلى انخفاض اإليرادات المتأتية من الرسوم والضرائب في السنوات األولى 

 
 
 

 الشركاتوبصورة رئيسية من قبل  استغاللها،اليمن مجموعة من المعادن الصناعية التي يمكن كما تمتلك 
واحدة من التي تعد ، ) بلجيكا()  Lhoist(لويست حاليا شركة وتقوم . الحجمالصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

ميت والدولو للحجر الجيريعمليات االستكشاف بوتقوم حاليا أكبر شركات التعدين في العالم في إنتاج الجير ، 
)dolomite (ضل لفرص غير أن الكثير من هذه المعادن تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل فهم أف. في اليمن

إنتاج ب تتعلقالعديد من المواد الخام كذلك، هناك . ألي استثمار تجاريةالجدوى للوتقديم ضمانات  السوق،
 . لملح الصخريالحال بالنسبة ل، كما هو لهاستغاليتم ااألسمنت 
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ن كون أكثر كفاءة واقتصادية متكبير في اليمن ، ويمكن أن متوفرة بشكل فهي صناعة الحجر الطبيعي أما 
 قابلويعتبر هذا القطاع . وتركيب التكنولوجيا الحديثة الجودةخالل برنامج لرفع الوعي في السوق ، وتحسين 

 . ولي لذلكاألساس األوبرامج التعاون القائمة  األلمانية مساعدةوقد مثلت السريع نسبيا ، ال للنمو
 منالمجموعات الثالث بمرتبطة مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات النعرض  أدناه الجداول وفي

 :في هذه الدراسةالمعروضة المعادن 
 

 المعادن الفلزية والمعادن الثمينة
: نقاط القوة

عدن ، وخصوصا الذهب مللت جيد جيولوجي تركيب .1
 والزنك والنحاس

 لبلدكافة أجزاء االخرائط الجيولوجية ل .2
 هيئةبه  تالتقارير السابقة للعمل الذي قامتوفر  .3

ومن سبق  يةالمعدن الثرواتو  ةجيولوجيال ةحاالمس
. من المعنيين

 :الضعفنقاط 
 عدم وجود ثقافة التعدين .1
ن ليسوا مدربين في الجيولوجيا ون اليمنيوالجيولوجي .2

 االقتصادية
 المعايير الحديثة ال ترقى إلىاألعمال السابقة  .3
الطرق والطاقة بشكل (عدم وجود بنية تحتية  .4

 )رئيسي
: الفرص
على تشريعات التعدين الجديدة ينبغي أن تنص  .1

 تحسين ظروف االستثمار
 في من المرجح أن تستمر أسواق المعادن الثمينة  .2

 تهاقو
 ازدهارها في  أن تستمر أسواق المعادن من المرجح .3

: تهديداتال
 في شمال اليمن صورة سيئة عن البلد يعكس التمرد .1

 أمام المستثمرين
 فيقد يكون من الصعب الوصول إلى الموارد  .2

 المناطق القبلية

 
 المعادن الصناعية

 
: نقاط القوة

هناك مقومات جيولوجية مهمة في اليمن، وبشكل أساس  .1
الفلسبار  و البرليتو خفافالحجر  في الحجر الجيري و

، الكوارتز ورمل السيليكا والكاولين ،  واالسكوريا
 .وغيرهاوالزيوليت الطبيعي ، 

 ب من الموانئ اليمنيةالقربالعديد من المواقع الهامة تقع   .2
 الرئيسية

 

: الضعفنقاط 
 عدم وجود ثقافة التعدين .1
ن ليسوا مدربين في ون اليمنيوالجيولوجي .2

 الجيولوجيا االقتصادية
الطرق والطاقة بشكل (عدم وجود بنية تحتية  .3

 )رئيسي
 

: الفرص
مرض حيث  غير IMللمعادن الصناعية  الطلب المحلي .1

من الخارج فرصة أكبر  االستيراد الحالييشكل  يمكن أن 
 المحلي لإلنتاج

 دافع قوي لمستقبل الحجر الطبيعيستشكل تنمية قطاع  .2
والمعادن  منخفض الكلفةالركام الصخري  إنتاج

 ر والمعالجة يحجتالفاقد الصناعية األخرى من استخدام 
على بعض المعادن الصناعية في األسواق  الكبيرطلب ال .3

: ، ومن هذه المعادن)يجوخصوصا الخل(النامية اإلقليمية 
 البوزوالنيلصناعة اسمنت  البرليت واالسكورياو

خفيف الوزن صناعة البلوك الخفيف و

: تهديداتال
بعض التعقيد  تطوير نشاط المحاجررافق يقد  .1

بالوصول إلى المناطق  ةتعلقم مشاكلبسبب 
 القبلية

جديد المشاريع اللتعدين اقانون  قد ال يشجع .2
 الصغيرة
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 :لطبيعيةا األحجار
: نقاط القوة

 .جيولوجية واسعة وكبيرة محتملة في اليمنهناك  .1
 لحجر الجيري قطاعات سميكة من اوجود   .2
 الترافرتينهائلة من  كمياتوجود  .3
 لون مالمن الجرانيت واعدة  انتشاراتوجود  .4
ملونة الالجذابة البركانية  األحجارمن كبيرة  كميةتوفر  .5

)ignimbrites غيرها، التف ، و( 
 الطبيعي والتحجير حجرال صناعةفي عريقة برة خ .6
 ورصف الشوارع في العمارةخبرة عريقة  .7
 المهمة كبير من األيدي العاملة المحليةعدد توفر  .8
انخفاض تكاليف الشحن إلى األسواق العربية واإلقليمية  .9

األخرى  األسيوية األسواق ومعظم

: الضعفنقاط 
ي فاألساليب والمعدات الحديثة استخدام عدم  .1

 المحاجر استغالل 
حديثة وذات إدارة جيدة قلة وجود مصانع  .2

 األحجار الطبيعيةلمعالجة 
في التحجير  الحديثة مهاراتالعدم وجود  .3

المتوافقة والصناعية وشبه الصناعية  والمعالجة
 المعايير الدوليةمع 

ال توجد بحوث ودراسات فنية ومهنية حول  .4
 األحجار الطبيعية في اليمن

 راء محليين في األحجار الطبيعيةخبعدم وجود  .5
 النفايات لالستفادة من خاصةال توجد دراسات  .6

 والمعالجةالتحجير الناتجة عن عمليات 
: عدم وجود بنية تحتية جيدة وحديثة في اليمن  .7

 وغيرهاالطرق والكهرباء مثل 
: الفرص
على األحجار الطبيعية  )رتفعيوغالبا ما ( الكبيرطلب ال .1

 في السوق الدولية
 و limestoneعلى الحجر الجيري  الكبيرطلب ال .2

 في السوق الدوليةالترافرتين 
 إمكانات جيدة نسبيا في السوق المحلية .3
 )مثل دول الخليج والشرق األوسط( جيدة السوق اإلقليمية .4
منخفضة نسبيا لمنطقة الخليج والهند تكاليف الشحن  .5

 وأسواق الشرق األقصى
بعض  لدىالطبيعية األحجار في قطاع  يدةجد اتاهتمام .6

  الجهات الدولية المانحة

: تهديداتال
قوية من الدول المنتجة الجديدة كبيرة ومنافسة  .1

 وغيرها تركياومصر  والصين  والهند : ثلم
خاص باألحجار الطبيعية تشريع ال يوجد  .2

وهو قيد ، المعدلفي قانون التعدين هناك حكم (
 )حالياالدراسة 

ي المناطق القبلية التي صعوبة تنمية أنشطة المحاجر ف .3
 األحجار الطبيعية كامالتمثل مصدر قطاع 

 
  :المعوقات

 
: ما يأتيالحاجة إلى في العقبات التي تعترض سبيل التنمية المستدامة لقطاع المعادن في اليمن تتمثل 
 .تحسين البنية التحتية .1
 .ناطق القبليةفيما يتعلق بالوصول إلى الم السيمالجوانب االجتماعية ، لإدارة حذرة  .2
 . ةيلحكوماالمؤسسات التنظيمية دور تعزيز  .3
.  الحاليةالمالية والقانونية االصالحات تعزيز زيادة  .4

 
 كافية، المعادن ، على وجه الخصوص ، على بنية تحتيةمعالجة  وتحديدصناعة التعدين تنمية عتمد تسوف و

تم وقد . االطرق مكلفتجعل بناء ليمن ل يةغربالمناطق التضاريس كن تطوير شبكة الطرق ، ولويجري حاليا 
) بلحاف ، محافظة شبوة(لسكة الحديد من صنعاء الى موانئ الساحل الجنوبي خطة طموحة لبناء خط ح ااقتر

تطوير  علىمثل هذا المشروع من شأنه أن يساعد ومما الشك فيه أن . النقل إلى األسواق الخارجية لتسهيل
مفصلة دراسات فنية واقتصادية ل ستكون هناك حاجة ومع ذلك ،. الدصناعات أخرى في شرق وجنوب الب

توفر الطاقة تؤثر على قطاع التعدين هي العوامل األخرى التي  منو. جدوى االقتراح بشكل كامل تقييمقبل 
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تطوير قطاع ل ةاألنشطة التي يمكن أن تكون بأي حال ضروريب البدء قد يكون من المفيدومع ذلك ، . والمياه
 . 10في الفصل ا هذاستكشاف سيتم  ال،أو ة السكك الحديدية المقترح ىالموافقة علتمت  سواءعدين الت

 
وطبيعة  ،تشمل عدم االستقرار في بعض أجزاء من شمال اليمنفالجوانب االجتماعية التي تتطلب اهتماما أما 

معقدا بسبب الموارد المعدنية ل إلى ويصبح الوصو. ، خارج المراكز الحضرية الرئيسية ةالتقليديالحياة القبلية 
السلطات على  قبلإدارتها بعناية من ينبغي و بهذه الصعوباتال بد من االعتراف و. ألراضيل ائلالقبمطالبات 

عالقات  إقامةعالوة على ذلك ، واألهم من ذلك ، يجب على شركات التعدين . المستويين المركزي والمحلي
، واستعراض أدناه قضايا التنمية االجتماعية بمزيد من التفصيلالتطرق ل ويتم. جيدة مع السكان المحليين

على االعتراف من المنهجيات بعض هذه تعتمد  و. االستفادة من الخبرة في قطاع النفط معالممكنة المنهجيات 
ة وتنمياألعمال  لتوفيريمكن أن توفر فرصا المعادن تنمية بأن المضيفة قبائل والشركات التعدين  قبل

 . المجتمعات المحلية
 

نمو للحصول على شرطا أساسيا ته وإدارقطاع التعدين الترويج لتعزيز المؤسسات الحكومية في مجال ويُعد 
. الرئيسية التنظيميةللهيئات أكبر وأفضل الموارد أن تتوفر  يعنيوهذا . في قطاع المعادن في اليمن ستدامم
في اإلشراف على بعد خبرة السب كتلم تإال انها ، ى هذه الهيئاتلدعلى الرغم من وجود الكفاءات األساسية و

حتى في مرحلة و. نتاجاإل مراحلوالمناجم ، وخصوصا في تطوير نطاق واسععلى عمليات التعدين 
في الجيولوجيين لدى محدودة وذلك بسبب الخبرة الستكشاف االلفرص للترويج عامال مقيدا  هناكاالستكشاف 

ضافة إلى أي وباإل. المعادن سوقووغيرهم من موظفي اقتصاد  يةدنالمع الثروات و ةلوجيالجيو ةحاالمس هيئة
 . تعزيز قطاع المعرفة وتنمية المهاراتفي مجال االستثمار فإنه من الضروري استثمارات مادية 

 
دن اطاع المعلق الدعم في تقديم هالتزامأن توضح هدفها وا يةلحكومة اليمنلوأخيرا ، سيكون من المهم بالنسبة 

المتوسط والطويل من أجل النجاح في تسخير اإلمكانات المعدنية في البالد المدى  علىالذي سيكون مطلوبا 
الحكومة  تهالوطنية للتعدين ، الذي أعد اتمشروع السياسويأتي . أوسععلى نطاق  وتحقيق الفوائد االقتصادية

يتم حاليا  وفعال للتعدين حديثومالي إطار قانوني ة وثم. في هذا السياق، بدعم من مجموعة البنك الدولي، 
من التدابير التنظيمية مجموعة تحتاج الى تعزيز عن طريق س وهذه خطوات هامة . ومن ثم سنه تهمراجع

 .لإلطار لضمان التنفيذ الفعال الواضحة والمؤسسية
 

  :دعم تطوير قطاع المعادن
 

طويل األجل لمدة تصل إلى يكون في تطوير قطاع التعدين أن أي برنامج لمساعدة اليمن يجب على واقع في ال
قد و .ي بكثيرالزمناإلطار الفوائد في بعض المناطق قبل هذا  يمكن تحقيقأنه عشر سنوات ، على الرغم من 

 : اآلتيعلى النحو وهي  التعدينلقطاع  يلدعم المستقبللأهداف إلى هذه الدراسة  توصلت
 

لتحسين األنشطة في قطاع الحجر الطبيعي من خالل تحسين الكفاءة ، قد تمت  التيل اعماألبناء على ال• 
  .األحجارواالرتقاء بنوعية المنتجات وفهم أفضل ألسواق منتجات 

النواحي التنظيمية خدمات الدعم للمؤسسات المحلية وتحسين  قديمالحكومية لت اتاإلدار لدىبناء القدرات • 
 .كلما دعت الضرورة لذلكاالجتماعية البيئية اإلدارة في وعية هذا القطاع ، بما في ذلك  التل
للتركيز على التعدين  ثقافة نميةالمحلية على إشراك السكان المحليين في أنشطة التعدين وت الشركاتتشجيع • 

  .المحليةالمؤسسات من قبل تسويق القابلة لالستغالل والسلع المعدنية ال
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قبل متخصصة من باستخدام طرق  استكشافالتي تحتاج إلى  لتلكلترويج واالمعادن أماكن تواجد تحديد • 
. شركات التعدين الدولية

 
. العاشرفي الفصل ذكرها قائمة مفصلة لألنشطة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه األهداف يرد وهناك 

بناء مع التركيز على  ،االجتماعيةالفئات و يةقطاعات االقتصاداللوصول إلى جميع اوالقصد من هذه األنشطة 
نشر التنمية أن ضمنا في هذه التوصيات يفهم و. ومشاركة المجتمعات المحلية القدرات على جميع المستويات

جميع قطاعات المجتمع سيعزز قدرة اليمن في المستقبل لتحقيق االستقالل االقتصادي إلى االقتصادية 
 .الفقرمن تخفيف الواالستقرار و

 

: مقدمة. 2
مثل مخرجات وت للحكومة اليمنيةبالنسبة الرئيسي لعائدات النقد األجنبي  ع النفط المصدرقطايعد 

ما يقرب من ثالثة أرباع إيرادات الحكومة ، والناتج المحلي ،  إجمالي نحو ثلث) النفط والغاز(الهيدروكربون 
3Fمن الصادرات % 90و 

في حالة عدم ف يع،في حالة نضوب سرالنفط من اليمن احتياطيات فإن ومع ذلك . 4
علما بأن اإلنتاج ( سنة 12-10النفط الخام في غضون  نفديمن المتوقع أن فإنه  ، ةجديد اتوجود اكتشاف

 إلى 2007في عام  % 20عائدات النفط بنسبة انخفضت كما ). برميل في اليوم 270،000بلغ حوالي ي الحالي
. مليون برميل في العام السابق 64ون برميل من ملي 42 إلى اإلنتاجمليار دوالر أمريكي كما انخفض  3.3

. 2009عام  فيالميزانية  فيعجزا  يةلحكومة اليمنافي اآلونة األخيرة، تواجه مع انخفاض أسعار النفط و
 . يةلحكومة اليمناثان إليرادات كمصدر قطاع األسماك ويأتي 

 
الخطة  وتحدد. لتعزيز النمو خارج قطاع النفط ةقليلالبدائل القطاع التعدين في اليمن واحد من كون يأن يمكن و

واحد من المصادر الرئيسية للنمو كقطاع المعادن  2010-2006الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 
 . في المستقبل للبلد إلى جانب السياحة والزراعة

 
قطاع التعدين  إسهامإمكانية  تقييملتتمكن من مساعدة البنك الدولي للحصول على  يةلحكومة اليمناوقد سعت 

البنك دعمه سابق برنامج  ومن خالل. التي قد تكبح نمو القطاعالهامة تحديد العوامل من االقتصاد ، وفي 
والجيولوجية في لموارد المعدنية لشاملة دراسة دعم إعداد من اليمن في دن االمعقطاع تمكن مشروع ، الدولي
4Fاليمن

5Fاألمم المتحدة للتنمية االقتصادية واالجتماعيةبرنامج  هولد برنامج ممباشرة بعهذا المشروع وجاء . 5

6  ،
 . في مرحلة مبكرةلتنقيب واالستكشاف ل ةالمفيد البيانات التي وفرت الكثير من

 
. الجهات المانحة هانظموت يةلحكومة اليمنا تقوم بهاوهناك العديد من االصالحات الجارية في قطاع المعادن 

-PEPومجموعة الدولية لتمويل االعمل بشكل وثيق مع مؤسسة ب 2006منذ عام  يةاليمنلحكومة ا وتقوم
MENA  قطاع المتصلة بالترتيبات المؤسسية وتحديث واستكمال التعدين  لوائحقوانين وعلى إعادة النظر في

                                                           

 2008نوفمبر  www.chathamhouse.org.ukالخوف من اإلخفاق، تشاثام هاوس : هيل، جيني، اليمن  4
5 McCombe, D.A., Fernette G.L., and Alawi A.J. (compilers),  The Geology and Mineral Resources of 
Yemen: Ministry of Oil and Mineral Resources, Geological Survey and Minerals Exploration Board, 

Yemen Mineral Sector Project, 1994 (reprinted 2001). 
6 Robertson Research Minerals Limited, a series of reports on prospecting and exploration of minerals in 

Yemen, Republic of Yemen Geological and Mineral Exploration Board, 1993 
 

http://www.chathamhouse.org.uk/�
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تنفيذ اثنين من  في ةساعدبالممجموعة البنك الدولي التابعة للتعدين والنفط والغاز وقد قامت شعبة ا. التعدين
ملت األنشطة تشاو. قطاع التعدينل والترويجالتي تركز على تطوير المؤسسات  المخصصات المالية المودعة

. المعلومات الجيولوجية وحوسبةاإلطار القانوني والتنظيمي ، وبعض الجهود الترويجية على مراجعة وتنقيح 
تحقيق  يةلحكومة اليمنأرادت ااذا بها االرتقاء هذه التدخالت تطورات إيجابية ، ولكن ال بد من وتعد 

 .مصدر مستدام للنمو االقتصاديإلى ل قطاع المعادن يطموحها لتحو
شاملة لقطاع التعدين التي  إستراتيجية لتطوير  القاعدةلقطاع المعادن إلى توفير  تهدف هذه الدراسةهذا ول

مل على مساعدة السلطات اليمنية في تطوير سيتم تنفيذها على مدى نحو خمس سنوات أو أكثر ، وسوف تع
الدعم االصالحات القانونية والتنظيمية ومنها استكمال مور من األوهذا يشمل جملة . قطاع التعدين في البالد

 ،لمعادن ووضع برامج لترويج االستثمارا خيصاترصدار إل حديثةإدارة  إنشاءدارة القطاع وإلالمؤسسي 
المبادرات لتعزيز تطوير البنية التحتية ؛ و ،الجغرافية وتفسيرها البيانات لحصول على اواالستثمار في 

تطوير  ،ومجتمعات المحلية وتقاسم المنافع ترتيبات لتنمية الوال ،البيئية واالجتماعيةلإلدارة إطار وتطوير 
 . لمحدودالمستوى اعلى المستدام لقيمة المضافة في مجال التعدين ، والتدخل لدعم التعدين لاألنشطة 

 
المعادن الفلزية والمعادن الثمينة ، والمعادن :  على حدةكل  من المعادن اآلتيةالمجموعات  الدراسة هحلل هذت

إذا ما مختلفة طرق مجموعة كل تطلب تيمني سوف السياق في الألن وذلك حجار طبيعية  األالصناعية ، و
 .الكاملة من الفرص المتاحةكان الهدف هو االستفادة 

 

 

  :جيولوجيا اليمن وتوافر البيانات. 3
 

  الجيولوجيا 3.1
بعد انتهاء  شرفي كتاب نُ مزيد من التفاصيل على الاالطالع يمكن  وموجز للجيولوجيا في اليمن أدناه نجد 

6Fسابق للبنك الدولي برنامج

7  .
 

 
 

                                                           

7 Menzies, M.M., Al-Kadasi, M., Al-Kirbash, S., Al-Subbary, A., Baker, J., Blakey, S., Boscence, D., 
Davison, I., Dar, C., Owen, L., McClay, K., Nichols, G., Yelland, A., and Watchorn, F., Geology of the 
Republic of Yemen, in McCombe, D.A., Fernette G.L., and Alawi A.J. (compilers), The Geology and 
Mineral Resources of Yemen: Ministry of Oil and Mineral Resources, Geological Survey and Minerals 

Exploration Board, Yemen Mineral Sector Project, 1994 (reprinted 2001). 
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 ليمنلالخريطة الجيولوجية  :3.1 الشكل

 

 منطقتينفي  الدهر العتيقصخور  وتظهر. العصر الحديث تىوح الدهر العتيقمن صخور اليمن يوجد في 
. وسط اليمنوفي جنوب  لودر والمكال والبيضاء  في مناطق و يغربالشمال الصعدة في  منطقة هماين ترئيسي

 جرانيتبواسطة صخور ال متداخلة والجرين ستون  والشيستيس ، االنر وصخوهي تضم في الغالب 
 . المتأخر ر البروتيروزويكالمختلفة التي تنتمي إلى عص

 
 منمعزولة على هيئة مكاشف بشكل رئيسي  وتظهرغير شائعة فهي  Palaeozoicالحياة القديمة صخور أما 

المرتبطة  tillite سب واراألحجار الرملية و وبشكل رئيسي( clastic جليدية ة أو رواسب بحريةيقارأنهار 
من  المكاشفهذه و. شمال غرب اليمن األساسور صخالتي تشكل عدم توافق مع و) الطمي المتحجرب

 . أكبرار وصخ وتكويند يالحجر الرملي وج هامثلت lithofacies يةالصخرالسحنات 
 

سحنات ك جوراسي ترسبتالعصر الرواسب ف. على نطاق واسع فتطهر الميزوزويالعصر رواسب أما 
شمال غرب في وسط اليمن ،  المتجهن السبعتيأخدود : ينالمياه الضحلة داخل حوض ية فيكربونات يةصخر

النفط والغاز بالقرب على هذه األحواض وتحتوي . اليمنمن الشرقي في الجزء  Jezaجيزا وتتجه إلى حوض 
 . مأرب وشبوة يمن محافظت

 
: وحدات صخرية أربعوتوجد 

 جوراسيال العصر تكون خالل،  glaciogenic جليدي غيررملي تتابع وهو : النكح ينوتك .1
Jurassic جوراسيال العصركربونات وتحت صخور  ويقع فوق صخور األساس،  المبكر المتوسط . 

كربونات وحدات من  ا، وأغلبه األعلى Jurassic جوراسيال العصرتتابع وهي : مجموعة عمران  .2
 و للصيف القاري البحرية الضحلة السحنات تقسيمها إلى يمكن الحجر / طين وصخور ال يالمرل
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في محلي تبخري  نشوءمع  pelagic  البحري يالمرلطين السحنات إلى و ،األخدود قبلما مناطق 
 . ةروصمحأحواض 

 العصر منبحرية هامشية و يةنهرإلى ة يقار lithofacies يةصخر سحناتوهي : الطويلةمجموعة  .3
حيان في بعض األو، يالطبق تتميز بالتعامدغالبا ما الطباشيري ، وتتألف أساسا من الحجر الرملي ، و

 . ثيالثالبواسطة قوطع وشقوق من العصر ، متكرربشكل مقطوعة تكون 
 

. الشرق في اتجاهغرب اليمن مع رواسب بحرية  ضمن مناطق ثيةالثال بركانيةال الصخور تكون في الغالب و
 أساسبشكل  تمثلهاالشمال والشمال الغربي ، وفي اتجاه  ععالقة باالمتداد واالرتفابركانية ال لصخورول

 . ضحلة plutonsبلوتونية  صخور جرانيتمع  rhyoliticوالريوليت البازلت قطاعات 
 

. magmatism المجمانيت الذي حدث قبل تكون صخور ع غرب اليمن افترافي البحر األحمر و والتصدع 
.  البراكين المركبة ونوتك ةبازلتيشقية  انفجاراتمع  يعاالرب العصرتجدد النشاط البركاني في و
 

. 3.2شبه الجزيرة العربية في الشكل لتبين أهم المعالم الجيولوجية  ةموجز خريطة إلشارة إلىا ن المفيدوم
 .سياقها اإلقليمي ، في 3.1اليمن ، كما يتضح في الشكل  ةوهذا يضع جيولوجي

 
 جيولوجيا شبه الجزيرة العربية:  3.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الدرع العربي رواسب جزء من على راضي اليمنية يحتوي أن الجزء الغربي من األ 3.2يوضح الشكل 
باإلضافة إلى ذلك ، فإن هيئة . أفريقياشمال شرق  في  المعادن سبرواالتي تتشابه مع  ، قبل العصر الكمبري

المساحة الجيولوجية السعودية قد نشرت بيانات مفيدة عن العمل الذي تم في بلدهم على هذه الصخور ، والتي 
التوقعات المستقبلية (القسم الرابع هذا العمل المشار في وهناك إشارة ل. ليمنل بالنسبةتنباطها يمكن اس

 . )لمعادنل
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الجيولوجية التي  واالضطرابات عافتراالأعاله ، فإن  ةمبينالالعامة  lithologiesتراكيب الصخور والباإلضافة إلى 
هذه . في اتجاه الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي ة األرضيةة في القشركبير إلى تصدعاتاتسمت بها المنطقة أدت 

التراكيب هذه على طول  الفلزيةالخامات جود ومن المتوقع ولذلك  المحاليلاالضطرابات كانت بمثابة قنوات لتمعدن 
 . ةعدنمتم اتاقطن مكونة

 القطاعات الصخرية من ةمختلفاع أنوبوجود  يأساسبشكل ،  تكوينها التابعة لما قبل الكمبرياليمن ، في تتميز  و
lithologies ) الصدوع مثل ( التركيباتو الكوارتز والنايس-و والشيستالمايكا :  المتحولةمثل الصخور البركانية

 أفريقياجدا في المشهورة  اءحزمة الخضراألماثل تلك وهذه ت) القصمناطق و جنوب شرق -شمال غرب  المتجهة
الذهب وغيرها مثل هامة من الطراز العالمي خامات معدنية  حيث تحتضن) يقيافي غرب أفر Birrimianمنطقة (

 . من الخامات الفلزية
 

ونوع ر مبحسب العوصفها  تموصفا موجزا ألهم التكوينات الصخرية الموجودة في اليمن ،  3.1رقم مربع ويقدم 
 .في اليمن الصخور الطبيعية مقوماتالصخور وهذا مفيد لتحديد وتقييم 

 

 التكوينات الصخرية في اليمن 3.1مربع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  Metamorphic( ةمسخيالالصخور 

 صخور رسوبية متحولة ،) انظر أعاله( metavolcanic صخور بركانية متحولة السفلي في اليمن في الجزء ما قبل العصر الكمبريتضم صخور 
metasedimentary ، المجمتيت يس و أحزمةاالن صخور  migmatite  والجرانوديورايتس  التكتونيما بعد الجرانيت  مقوسةالمنتجة في بيئات

)granodiorites ( .يغربالشمال المن  ةالغربيالمناطق  وتوجد هذه في جميع أنحاء )-- باإلضافة إلى ) البيضاء ومأرب ( يغربالجنوب ال، و) الجوف صعدة ،
السدود  تحتوي على صخور النايس والبيضاء التي تشكل في  ظهرتأقدم الصخور المعروفة في اليمن و. صغيرة في جنوب تعز و غرب المكال بروزات

. )2900-2700 (األقرب ويعود تاريخها إلى  Archaeanعصر من  amphibolite واألفيبوالتوالصوان 
 

:  الصخور الرسوبية وهذه تشمل ما يلي 
  Paleozoic  العصر القديم رواسب

.  الحجر الرملي ، والحجر الجيري والطمي ، والجبس) : األبعد ما دون العصر الكمبري إلى العصر القديم ( Ghabarمجموعة غبر • 
الحجر الرملي ،  و الصخور النارية doleriteرسوبية التي تتكون من  يةبركان): ما دون العصر الكمبري إلى الكمبري األدنى ( Qinab  مجموعة قيناب •

.  والحجر والتوف حجر مسامي مليء بالطمي
.  كوارتز الحجر الرملي) : بعدهالبرمي وما العصر (تشكل واجد • 
،  والحجر الطيني، والسجيل ، ) ىالسفل ةمن الصخور والحصى وصخور الطبق( Tillite:  )األقرب البرمي إلى العصر الكربوني( Akbarahأكبرة تشكل • 

.  siltstonesواألحجار الرملية 
الوسيط   العصررواسب • 
.  interbedsالطبقات الوسطى  الطمي المتحجر  claystoneاألحجار الرملية  ) : األدنى الوسيطجوراسي ال العصر( ُكهالنتشكل • 
.  مخلفات متبخرةحجر الكربونات مع / المرل طين) : األدنىالطباشيري إلى  الوسيطالجوراسى العصر (مجموعة عمران • 
من الحجر  interbedded في الطبقات الوسطى طين والحجر ، وغالباالالحجر الرملي مع الطمي المتحجر ، المرل ) : الطباشيريالعصر (الطويلة مجموعة • 

.  بوجه عام clasts والحجر الجيري - يطينالي وكذلك تشكل المرل طين الصفحي متميزة ، مع استمرار المرل الرمل
.  interbedded في الطبقات الوسطىطين والحجر ، وغالبا من الحجر الرملي الالحجر الجيري ، المرل ) : الطباشيريالعصر (المهرة مجموعة • 
 

  حديثال عصر رواسب
 الدولوميت ، والحجر ، والحجر الجيري والدولوميت مع الطباشير ، المرل طين ، الحجر) : Paleocene العصر الحديث األسبق وت مجموعة حضرم• 

.  claystoneو الحجر الطيني  يالرمل ، والجبس والحجر الورقي
.  الحجر الرملي الضحلة البحريةمخلفات ) : Paleoceneالعصر الحديث األسبق (مجزير  تشكل• 
.  الحجر الرملي ، والطمي ، والحجر الجيري والجبسو،  مجاميع متكتلة) : العصر الحديث األسبقو بين العصر الحديث( الشحرمجموعة • 
والحجر  والحجر الطيني والطبقات الصخرية الرقيقةوالجبس والملح الصخري ،  والمتكالتالحجر الرملي ، ) : العصر الثلثي األوسطتهامة مجموعة • 

 . يريالج
 
: والمترسبة المقحمةالصخور البركانية  

بدأ في بداية العصر الفجري المتقطع الذي العصر الفجري كما يدل على النشاط البركاني / العصر الحديث األسبق اإلقليمي في غرب اليمن في الرفع  ظهر
هذا يتألف و. البركانيةاليمن مشكلة بذلك مجموعة البازلت البركاني ت للحمم وتدفقاواسع مع وجود العصر الثلثي األوسط العصر الحديث ووبلغت ذروتها في 

 . أصغرسلسلة بركانية أكبر و" صخور بركانية"من سلسلة 
 

عادة  التي تظهرالوحدات الرسوبية أما . وأحجار بركانية ةسليكيال ignimbrites و lithologiesبازلتية الصخور الكاملة من مجموعة سل سالالوتشمل هذه 
 ةكلسيال الرسوبياتتتألف من  و). Geukens  ،1960  ،1966(في أجزاء كثيرة من التسلسل بين التدفقات البركانية فتطهر ، ةمحدودبمدى وسماكة عدسات ك
التربة ،  palaeoوإيواليان الرمال   -fluvio كما لوحظ في الوحدات الرسوبية . clasts قديمة  بركانيةوصخور  والحجر الطيني،  الجيري الحجر الرمليو
 . الطبقاتمختلف موضعيا بين قطع تتولكن في بعض األحيان منبسطة سطح أ على حيث غالبا ما تتكون،  lateriticبلون أحمر مسامي عموما تتميز و

كما . للبحر األحمر اكبيررقيا ش اشكل خندقتحافة الهضبة العليا من اليمن ، ومعظم على طول  البركانية اليمن مقحمة في مجموعة  granitoidوتوجد صخور 
 .في مناطق صنعاء وتعزتظهر الصخور المقحمة المترسبة 
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  :توافر البيانات 3.2
المسؤولة عن إدارة قطاع التعدين الهيئة ، وهي  يةاليمنالمعدنية  والثرواتهيئة المساحة الجيولوجية  تاستفاد

 تنفيذ، بما في ذلك  من المؤسسات الدولية على مر السنين العديدمن التعاون مع كما أنها استفادت في البالد ، 
 . ط الجيولوجييخرتال
 

المعهد االتحادي األلماني لعلوم األرض والموارد حيث عمل  ،األلمانيةالبرامج الثنائية وقد شمل هذا التعاون 
على رسم الخرائط الجيولوجية للبلد بلبدء ل المعدنيةوالثروات هيئة المساحة الجيولوجية مع ) BGR(الطبيعية 

 بمواصلةالمعدنية والثروات هيئة المساحة الجيولوجية وتقوم حاليا  ،1990في عام  1:100،000 مقياس
 . على مستوى الجمهوريةتغطية اللديها برنامج لتحديث حيث العمل 

 
صدر في الذي كتيب الويقدم . مهمة ريراتقوجيولوجية وجيوفيزيائية بيانات هيئة المساحة الجيولوجية ولدى 

7Fعام 

 في اآلبار و لتنقيب عن النفطا حول بيانات أخرى وهناك . لبيانات المتاحةلطبيعة ا ملخصا جيدا 82000
الخاصة  قاعدة البياناتضمن ليست متاحة في الوقت الراهن البيانات أن هذه من رغم على الالوزارة ، 

ثير كى  الحصول علقدرا كبيرا من البيانات يمكن الالوطنية للموارد المائية  تمتلك الهيئةل قابوبالم. بالهيئة
ويوجد . BGR الذي يقدمه المعهد األلماني  لموارد المائيةا إلدارةبرنامج الدعم المتكامل  عن طريق منها

 . هيئة المساحة الجيولوجيةمقر في  ة والرقابةالبيئيوالمعلومات الجغرافية مكتب لرئيس فريق برنامج 
 

بلد للمستثمرين الوافدين ، رغم أن الكثير من البيانات بشكل عام هناك ما يكفي من البيانات المتاحة في ال
الكيميائية والمعدنية والتعدين  للمعطياتكثر تفصيال األالبيانات أما . عامة جداتحتوي على معلومات والوثائق 

. التعدينالدوليين في مجال مباشرة الى المستثمرين  هميتقدالذي يسمح بشكل موحد  تقدم في عموما الفهي 
توفيرها من ثم على الوصول إلى جميع البيانات و ةقادرإلى أن تكون  هيئة المساحة الجيولوجية وتهدف

 . للمستثمرين
 :أمثلة للبيانات المتاحة ومواقعها أدناه وسيجد القارئ 

 

  :الجيولوجيا 3.2.1
ما هناك ك ، هيئة المساحة  قبلمن  ةرونشم ككلللبلد  1:1،000،000على مقياس  ةخريطة جيولوجيهناك 
 ةهدف تغطيبرسم خرائط حالية ل هناك جهودللبلد و 1:250،000على مقياس  ةيتفصيل لوحة 35من أكثر 

 . المقياسهذا على البلد بأكمله 
 

 . قيد اإلعدادأخرى خريطة  200 وهناك 1:100،000مقياس على  ةطيخر 33االنتهاء من حتى اآلن وقد تم 
 

بإعداد الخرائط ضطلع تي تميدانية الالفرق الان إلى هيئة المساحة المناقشات التي دارت في ولقد أشارت 
ورسم الخرائط ، وخاصة  ةتستفيد من مساعدة ذوي الخبرة الجيولوجيس ها، ولكنمؤهلة للقيام بالمهمة
 . األساسصخور بالنسبة لرسم خرائط 

 
 

                                                           

 .2000هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية،   8
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  :القضايا البيئية 3.2.2

 
:  منها ،اسعة من المواضيعتغطي مجموعة و فضائيةمتوفرةخرائط وصور هناك 

منها في نسخ  %15-10ال يوجد سوى ولكن ( 250،000:  1 على مقياسالخرائط الطوبوغرافية • 
)  إلكترونية

  .الندساتصور األقمار الصناعية • 
)  250.000 : 1 على مقياس 35و  1:1،000،000على مقياس  منها) 2(( ةخرائط هيدرولوجي• 
  .يةخرائط المخاطر الجيولوج• 
 

 البترول اتمحطمواقع  عن تلوث المياه ، و) موضوعية(متخصصة خرائط  هيئة المساحة أعدتوقد 
خرائط بإعداد  BGRإلدارة المتكاملة للموارد المائية ويقوم المعهد األلماني ل. األحجاركسارات ومقالع وال

استخدام ب) والتلوث الصرف الصحيأنظمة مثل اآلبار و(المياه السيما مصادر ) موضوعية(متخصصة 
 . نظام المعلومات الجغرافيةأساليب و) األقمار الصناعيةصور (االستشعار عن بعد 

 
وعموما ، فإن البيانات المتاحة ال . البلد ال تغطي كافة أجزاءهذه البيانات متاحة لمناطق محددة ، ولكنها 

 . ويمكن أن تستفيد من التحديث ينلمستثمرلتعتبر كافية تماما 
 

  :الجيوفيزياء 3.2.3
 

 خاللأجريت المواصفات مختلفة مسحية  ةدراس 26باالعتماد على  ةطيسيانمغللشواذ التم إعداد خريطة 
االستكشافية  اتحوالمسخريطة تبين هيئة المساحة الجيولوجية وتوجد في . 1985و  1976الفترة بين عامي 

 يكون فيها التباعدالبالد شرق مناطق من  نثلثي وهذا يدل على أن ما يزيد على. المسحبين خطوط  والتباعد
تحليق الطائرة  وألنه كلما كانت المسافات متقاربة (ألغراض المعدنية مما هي عليه لوسع أبين خطوط المسح 

من المرجح أن تكون ونسبيا عن التراكيب السطحية مزيد من التفاصيل كلما توفر الخفض ، على ارتفاع من
كلما  ارتفعمتحليق الطائرة وباعدة تم وكلما كانت المسافات: دن االمعفي قطاع ين موضع اهتمام المستثمر

 .) النفطبذات صلة للحصول على تراكيب أكبر عمقا وحجما كافية كانت الخطوط 
 
 1985-1984 بين عامي واالشعاعية يسيةطاالمغنالجوية  اتالمسوحعدد من أجري في غرب البالد و

بيانات أفضل لهذا الجزء من تحتوي على هذه  و ،ة الجناحين وطائرة هليكوبترلثابتباستخدام الطائرات ا
 تبين 1:250،000و 1:100،000،  1:50،000على مقياس سلسلة من الخرائط متوفرة وهناك . البالد

 . الرئيسيةالكنتور  خطوط
 
 تينة على منطقكهربائية يسيطاغنم وة يسيطاغنم اتبإجراء مسوحهليكوبتر  ةطائرقامت  1990في عام و

يجري فيها و الحديدتمعدن بسبب  وهما من المناطق المهمة. مكيراس في البيضاء والحامورة :هما تينمختار
 . تنقيبعمليات حاليا 

 
، وكذلك  المتمعدنةالتراكيب لتحديد  السيمامفيدة األرضية متابعة ال األساليب الجيوفيزيائية الجوية وتُعد 

 القدرة الكافية هيئة المساحة الجيولوجيةوفي هذا السياق ال تمتلك . المحتملة للبحث عن البترول والمياه
أن يبدو  و. هاوليس لديها معدات حديثة للحصول على البيانات أو تفسير ئية أرضيةجيوفيزيا إلجراء دراسات
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ذه التقنيات قد ن هأل اليس مستغربهذا و(محدود  هيئة المساحة الجيولوجيةلدى الحديثة الجوية فهم التقنيات 
سيستفيدون في الهيئة جيوفيزياء أناس متخصصون في الولكن هناك ). تطورت بشكل كبير في العقد الماضي

 .هاوالتفاعل مع خبرات عالمية من الحصول على
 

  :تقاريرال 3.2.4
 

تاريخها إلى عود يفيها الكثير من التقارير التي ذات إدارة جيدة يوجد مكتبة  هيئة المساحة الجيولوجيةضم ت
 . هذه التقارير في المكتبةعلى يمكن االطالع  و مضت عقود

 
من خالل  اليمنية هيئة المساحة الجيولوجيةمع ) GEUS( وجرينلند لدنمركل ةالمسح الجيولوجيهيئة تعمل 

ويجية التر اتتيبالك باإلضافة إلى إعداد. االستثمار في مجال التعدين ترويجتنفيذ مشروع بهدف البنك الدولي 
المشروع في ر اجوالعمل  ،هيئة المساحة الجيولوجيةخرائط ضمن اللتقارير ولقاعدة بيانات يجري حاليا تنفيذ 

 : المشروعوأهداف  لسير العمل؛ وفيما يلي ملخص 
 

مجموعة البرامج الحاسوبية محمل عليه جهاز كمبيوتر  هيئة المساحة الجيولوجيةفي مكتبة يوجد :  تقاريرال• 
  800على عناوين حوالي قاعدة البيانات وتحتوي . المعلومات واسترجاعها لتخزينلمعلومات المتكاملة ونظم ا
والعمل مستمر في حتى اآلن ، إلى قاعدة البيانات تقرير  160من  أكثرقامت الهيئة بإدخال وقد . مسجلتقرير 

 . ذلك
 

 فيها بيانات متخصصة أكسسروسوفت مايكعلى برنامج مكتبة على قاعدة بيانات التحتوي :  خرائطال• 
 التعدين خرائط وبما فيها الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية  الهيئةنواع مختلفة من الخرائط المتوفرة في أل

. )scanner(باستخدام جهاز المسح الضوئي الكثير من هذه الخرائط وقد تم إدخال . )موضوعية( المتخصصة
الخرائط الممسوحة ضوئيا مع ما يقابلها من  ربطضمان لالخرائط دة بيانات تحديث قاعفي مكتبة الستمر تس و

 . الخرائطالسجالت في قاعدة بيانات 
 

  :الدعممتطلبات والخالصة  3.3
 

، والبيئة ، مناطق التمعدن الجيولوجيا،كمية كبيرة من البيانات ذات جودة معقولة متوفرة في اليمن عن هناك 
تقديم المساعدة  مجاالتبعض لوفيما يلي قائمة . الوصول إلى هذه البياناتن تحسين ويمك. البالدفي  والمياه

 : لها ترويجالوهذه البيانات ؤدي إلى تحسينات في عرض تيمكن أن للهيئة التي 
 

دعم ذوي الخبرة  االستفادة من، ولكن يمكن  1:100،000الهيئة وضع الخرائط على مقياس تواصل  •
 . األساسصخور  لتخريط، وخاصة بالنسبة  ةجيالجيولورسم الخرائط في 

المتاحة  ئيةالجيوفيزياالبيانات  مراجعةفيزياء من أجل الجيوفي  خبيرمن مشورة الهيئة ستفيد تسوف   •
، وكذلك تحديث من الجوإجراءه حديث يتم لمسح جيوفيزيائي المهمة تحديد األهداف أيضا ، و

 .التابعين للهيئة ئيينلجيوفيزيالالمهارات واألدوات الالزمة 
ومع ذلك ، . الترويجية وتقوم بتحديثها لألغراضقاعدة بيانات للتقارير وما إلى ذلك  يوجد لدى الهيئة •

 ةالجيولوجيكافة البيانات فيها تجمع فإن البلد سوف يستفيد من قاعدة بيانات متكاملة 
وزارة النفط و، وارد المائيةوالم،  هيئة المساحة(مصادر مختلف المن  والحفريات ةوالهيدروجيولوجي

 ). وغيرهاوالمعادن ، 
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 . صناعةالالمعادن بألنشطة المتصلة لوخاصة  ،المساحةهيئة لمختبرات تقديم الدعم  •
 في هيئة المساحةلميزانية لدعم الشكل من أشكال البد من وجود في كل نشاط من األنشطة المذكورة  •

 .أكفاءموظفين بمجها واالحتفاظ على تخطيط وتنفيذ برا ةساعدالممن شأنه سيكون 
 

 :لمعادنالتوقعات المستقبلية ل. 4
 

فلزية وغير فلزية المكتشفة تحديد عدد من المعادن إلى على مر السنين األعمال التي تقوم بها الهيئة أدت 
حددت  الحكومة قدذلك ألن البناء  تحديد آفاق قطاع أحجارالسعي إلى هي أولوية وكان أمام الهيئة . واألحجار

 . الدخلتحسين لعمل ولكبيرة  فرص إليجاد هذا القطاع 
 

المعادن الفلزية وغير الفلزية في اليمن  أماكن ظهورتحديد ل تعدها الهيئةالخرائط التي  إلى شارةوباإلومع ذلك 
، ) 5انظر الفصل ( 2008شركات التعدين في اليمن في عام إلى أنشطة ، و) انظر الحقا في هذا الفصل(

وجود األساسية مكانية اإلتصبح ك إلى المعلومات المتاحة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، وكذل
 . أكثر وضوحاكميات أكبر من الموجودات النفيسة 

 
في المملكة العربية ضخمة إلمكانات معدنية  امستودع يمثلالدرع العربي أن على وجه الخصوص ، وقد تبين 
 . السعودية

 
في  التعدينمرحلة مرحلة متقدمة حيث ستبدأ  قد وصل إلىالجبلي ، الذي زنك  مشروع عنوبصرف النظر 

عامة بطريقة معروضة المعادن الفلزية والمعادن الثمينة األهداف المحتملة لتعدين فإن ،  2010عام 
 لحديد والنحاسل(ويعزى ذلك جزئيا إلى حقيقة أن بعض هذه المناطق والمواقع المستهدفة . سطحيةو

عن ذلك أن  جتعدين أجنبية ، ونتشركات لتراخيص استكشاف بموجب  منحهاتم ، ) واليورانيوم والذهب
 . جدا من البيانات الجديدة في متناول الجمهور ةقليلكميات 

 
تم و) الحقيقيةالمشاريع وليس ( للمعادن الصناعيةعدد من المناطق المستهدفة قامت هيئة المساحة بتحديد و

وأوضح  ، أكثر شمواليةمستقبل استكشافحمالت في التحاليل التي يمكن استخدامها إجراء ينات وأخذ العأوال 
 ). 4.2انظر القسم (أهدافا 

 
شرة تفصيلية والبيانات المتاحة ليست قابلة لالستخدام بصورة مباالمعلومات فال، وبالنسبة لألحجار الطبيعية

هناك حاجة  ولذلكلومات عامة عن المناطق المستهدفة ، معتوجد سوى ال و ،من قبل المستثمرين المحترفين
 المعرفةلديهم الذين  األحجار الطبيعيةتنظيما يقوم بها خبراء وأكثر تفصيال لتحريات ميدانية جيولوجية تكون 

 . ية والفنيةالتسويقوالخبرة 
مزيد من وهناك ال. لمن هذا الفص الجزء المتبقيمختلف المعادن ، في التوقعات المستقبلية لويتم تحليل 

الخامس من هذا والقطاع الخاص في الفصل  هيئة المساحة الجيولوجيةالتفاصيل حول العمل الذي تقوم به 
 . التقرير
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  :المعادن الفلزية والمعادن الثمينة 4.1
ل التي الدالئبعض اعتبار يمكن اآلن و. في اليمن المعادن الفلزية والمعادن الثمينةمجموعة واسعة من  توجد

 أنها  تبدو صغيرة جدا لالستغالل الصناعي ، أو ىخراألالدالئل ، في حين أن كرواسب يهاالعثور علتم 
بحسب و ،مجموعاتالمختلفة كالمعادن ويتم النظر في . تحتاج إلى مزيد من العمل لتحديد كامل إمكاناتها

 . النسبية أدناهية المعلومات المتوفرة في الوقت الحاضر يتم تقييم التوقعات المستقبل
 

8Fالمعادن الفلزية في اليمن لتواجدخريطة تبين المواقع التي تم تحديدها  : 3.1 الشكل

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: المعادن الثمينة 4.1.1

اك أن هن وبما ،الذهب تها منثروب واشتهرت أرض سبأ، ) ملكة سبأب واليمن أكثر شهرة(للسبأيين اليمن كانت مقرا أن تاريخ يحكي لنا ال
9Fمصدر الكثير من هذا الذهبكان على أن غرب اليمن دالئل وشواهد 

 . في العصر الحديثلذهب لتعدين أي يذكر لم  هأنغريبا قد يبدو ف 10
 

سجل يو ،الذهب أو الفضة لتواجد موقع 40أن هناك أكثر من  10F11"الموارد المعدنية في اليمن": يشير اإلصدار
وليس مستغربا . تنقيب دوليةشركات في حيازة  هاعدد منيأتي ضة تعدين الذهب والفل بها موقعا معترف 12
في وظهورها مناجم الذهب إذا ما أخذنا بعين االعتبار اتجاهات من المواقع مثل هذا العدد تحيد  يتوجب أن

وقد عرف . 4.2هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، أنظر الشكل  هاغرب المملكة العربية السعودية ، وسجلت
فرص العمل وموارد كبيرة هذه المناطق مناجم الذهب في ولهذا توفر منذ العصور القديمة م مهد الذهب منج

                                                           

. ة الجيولوجية والموارد المعدنيةإدارة التقييم والترويج بهيئة المساح: المصدر  9
. اشتهر السبئيون بتجارة الذهب الذي جاء معظمه من شرق أفريقيا. تواصل شخصي مع الدكتور نوك فريك  10
 .2007الموارد المعدنية في اليمن، : الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، هيئة المساحة الجيولوجية والموارد المعدنية  11
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في المملكة  واضحاليمكن استنتاج أن هذا االتجاه  4.1اإلشارة إلى الشكل وب. في المملكة العربية السعودية
 .اليمنإلى  يستمرالعربية السعودية 

 

 

 

هيئة : المصدر (المملكة العربية السعودية في الذهب في الدرع العربي مواقع ظهور وعاملة الالذهب  مناجم:  4.2الشكل 
 ) المساحة الجيولوجية السعودية

 
بكميات لذهب لوجود رواسب كبير لاحتمال  هناكالسعودية  من تجربة المملكة العربيةومن خالل االستدالل 

. ةالغرينيأو  الصخرية ، وليس في  المصاطب النهرية الذهب عموما في التكويناتويوجد . في اليمن ةتجاري
 استغالالتعتبر أكثر الرواسب ، وبالتالي والتعدينكتشاف في االسهولة  الرسوبياتأكثر هذه األخيرة هي و

 . لذهب في اليمنلصغيرة الحرفي أو المناجم الصغيرة وهذا ما قد يفسر عدم وجود مناجم  للتعدين
 

هذا التقرير  أن هناك عددا كبيرا من كجزء من  تمالذهب في اليمن التي أماكن  ويبدو واضحا من استعراض
، ال تزال هناك االستكشافتراخيص األماكن تغطيها وعلى الرغم من أن بعض هذه  ،الذهبأماكن تواجد 

.  متاحة لمزيد من العمل مناطق
11Fالمعلومات المنشورة وبناء على

أن تكون قادرة على إظهار المناجم  تنميةل كانتكسكانتيكس  شركةتتوقع ،  12
                                                           

12  www.Cantex.ca  

المنطقة المبينة :  4.2الشكل  مالحظة على
ى شمال هي جزء من الدرع العربي مباشرة إل

 لظهورواضح التجاه ويعطينا اال. غرب اليمن
كون هناك حاالت سيالذهب في الدرع الثقة أنه 

 .مماثلة في اليمن
 

http://www.cantex.ca/�
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 النماذجعد من تُ الذي ) قةاررواسب الح(رواسب الذهب في شمال غرب اليمن من وقية أماليين  3إلى  2
 . ةعالميال
 

 . لتعدين الذهب في اليمن توقعات مستقبلية كبيرةهناك : االستنتاج
 

: زنك ال الرصاص - 4.1.2
في الكربونات أو صخور بوجه عام في تقع في اليمن ، وقليلة قع الرصاص والزنك في مواتنتشر تمعدنات 

معروفة المواقع الالعديد من يبدو كما هو الحال في الملكة العربية السعودية ، و. البركاني الكتلي كبريتيدال
 هناكد وجحيث ت،  )5انظر القسم (الجبلي  هو االستثناء حتى اآلنمشروع نطاق، على الرغم من محدودة ال

 . في منجم واحد ميةتن
الزنك في اليمن ، وهذا ينبغي أن يشجع للتنقيب عن إمكانية هناك أن مشروع الجبلي  أظهر : الستنتاجا

 . المستثمرين اآلخرين
 

  :الكوبالت النيكل – النحاس -- 4.1.3
في منطقة  الكمبريما قبل صخور في  اواسع انتشارا ما يتصل به من المعادن ، والنحاس ، تمعدنات ينتشر 

تعدين في مجال  ةكبيرأنشطة كان هناك تشير التقارير إلى أنه في المملكة العربية السعودية و. الدرع العربي
 . اليمنعلى هذا ينطبق يفترض أن و،  ينما قبل اإلسالم  والعباسيفترة في وصهر النحاس في المنطقة 

 
 النحاس في اليمنلتواجد الرئيسية األماكن :  4.3الشكل 

 

 

ص التنقيب يخارتومنحت . الكوبالت والنيكل ولنحاس مواقع لتمعدن ا ةسبع أوردت هيئة المساحة الجيولوجية 
 محافظةفي  تمنحاستكشاف خيص اترهناك ، وAnsan Wikfsويكفس آنسان و كانتكسلشركتي  كانتيكس 

المنطقة المبينة هي :  4.3مالحظة حول الشكل 
جزء من الدرع العربي مباشرة إلى شمال 

 لظهورواضح التجاه ويعطينا اال. غرب اليمن
ن هناك حاالت كوسيفي الدرع الثقة أنه النحاس 

الشكل من  4.1واإلشارة إلى  .مماثلة في اليمن
 .شأنه أن يؤكد هذا االستنتاج
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البالد لسنوات عديدة  في ت، التي عمل كانتكس وتقول شركة كانتيكس .ستون ريسورسيز لشركةتعز  -شبوة 
12Fأمريكي دوالر مليار 30إلى  12من  ا مقيمته تتراوحمن النيكل  موردين كبيريناكتشفت أنها ، 

كون توس. 13
أن  ومن المعلومشمال غرب صنعاء الموردين في  ينهذويقع أحد . ةيالعالم النماذجهذه الرواسب من 

 ). 5.2 انظر الفصل(في تلك المنطقة مع القبائل جيدة العالقات 
 

 . تطورات هامة لهذه المعادن في السنوات القليلة المقبلةتحدث ت كبيرة ألنهناك فرص : االستنتاج
 

  :الحديد ، والتيتانيوم ، الفاناديوم 4.1.4
 

 واسعوهناك طلب . الحديد والتيتانيوم والفاناديومعلى في اليمن تظهر الفلزية األخرى التي تشتمل المعادن 
هيئة المساحة التي سجلتها التقديرات الكمية وعلى الرغم من  ،ن على الصعيد العالميهذه المعادعلى 

 . موارد إضافيةوالجهد لتحديد  مزيد من العملهناك حاجة لأو هامشية نسبيا ، الجيولوجية هي بشكل عام قليلة 
 

اليمن للحديد ى شركة االول: التنقيب عن خام الحديد تقومان ب تانشرك هناكووفقا للمعلومات المتوفرة ، 
 . من البيضاء بالقربالمعادن والفلزات تعدين لشابير شركة األخرى شرق مأرب ، و الثنية والصلب في منطقة

 
قطاعات البيضاء والحامورة مغناطيسية في كهرو  اتبإجراء مسوحهليكوبتر  ةطائرقامت  1990في عام و

بها عدد من قام ذات األجنحة الثابتة التي اؤها بطائرة التي سبق إجرالستكمال سلسلة من عمليات المسح وذلك 
13Fفترة السبعينيات والثمانينياتمختلف المواصفات في بمختلفة الشركات ال

زيد كما قامت الهيئة بإجراء الم. 14
14Fخام الحديد أهداف الستكشافالمسوح على وجود وأكدت هذه  ياألرضالجيوفيزيائي المسوح من 

 وتشير . 15
من حيث  ةالعالمي النماذجالتقديرات الحالية للموارد في هذه المناطق ليست من إلى أن رة البيانات المنشو
مستمرة في أن الشركات المعنية ومعلوم أيضا ، زال جارٍ يهذه المواقع ال  فيبيد أن العمل . الكميات المتاحة

 . التمعدنمناطق المزيد من   تحديد
 

في تجارية بكميات من خام الحديد أنه قد تكون هناك رواسب بثقة القول  ألوانهمن السابق : االستنتاج
أن  المرجحإذ أنه من الترخيص  مناطقأن الشركات المعنية ستواصل استكشاف من المأمول ، إال أنه اليمن

يتوقف سأي استغالل المناجم في المستقبل إال أن . بشكل كبير في المستقبل على الحديد الخام الطلبيتزايد 
 . مرافق الموانئأيضا السلع السائبة ونقل يمكن االعتماد عليها توفير إمكانات و على بناء أ

 
 

                                                           

13  www.Cantex.ca 
. 2000البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، هيئة المساحة الجيولوجية والموارد المعدنية،   14
تواصل شخصي مع الدكتور فيصل سعيد الهزيم ومحمد شمس الدين   15

http://www.cantex.ca/�
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  :األخرى المعادن الفلزية 4.1.5
، ) جنوب اليمن(لودرفي جنوب شرق  carbonatites في الكربوناتيت ة النادرةيرضاألصر اعنلا تم اكتشاف

لتقييم التحري تستدعي مزيدا من مات العالهذه ويبدو أن . أيضا pegmatitesصخور البجماتيت في و
 . إمكانية تواجدها

 
 . التي يمكن تسويقهاالفلزية هناك أدلة على مجموعة أخرى من المعادن : االستنتاج

 
  :المعادن الصناعية 4.2

 
هيئة مثل (قطاع التعدين تنمية ، يبدو أن المؤسسات المحلية المسؤولة عن المعادن الصناعيةوفيما يتعلق 

حدد تماما األهداف الرئيسية واألولويات تنسبيا حتى اآلن ، لم  صغير و، وه والقطاع الخاص، ) حةالمسا
التي ال  مشابهة للدول النامية العمل في مرحلة فلمعادن الفلزية ل وبالنسبة. بالنسبة لكل من المعادن والمناطق

الترويج لها ككل  من يتم ملة للتعدين ومحت أهدافاالمعادن  وجودأماكن جميع تعتبر ، حيث  يوجد فيها معادن
  : فقط في السنوات األخيرة المعادن الصناعية بعض أهداف  دوقد تم تحدي. دون تحديد األسواق المحتملة

والحجر ،  والمجنزايت، ورمل السيليكا والكوارتز ، (K and Na)و   Feldsparsسبار لوهذا يشمل الف
  -البرليت االسكوريا، و) ثيالشرقية من العصر الثال اويةر المنطقة الصحروصخسيما وال(الجيري 
هذه المناطق موضع تقييمات كانت  و. والبركان الصخريالرمل و، وبطبيعة الحال ، والطين ،  -البيومس

ويبين . ، على الرغم من عدم استخدام الطرق التحليلية المفصلة والمنطق التجاري من قبل هيئة المساحةأولية 
 .األهداف الرئيسية المحددة حتى اآلن 4.4الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة المساحة الجيولوجية والموارد : المصدر ( المعادن غير الفلزية في اليمنأماكن ظهور مواقع  4.4الشكل 
 ) المعدنية

 

أماكن ظهور مواقع  4.4الشكل 
 المعادن غير الفلزية في اليمن

هيئة المساحة : المصدر (
)الجيولوجية والموارد المعدنية  
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حجر   --Lhoist لويست البلجيكية شركة على سبيل المثال(خذتها الشركات الدولية في اليمن أبعض المناطق 
 وتقوم هذه الشركات) مجنيزايت -لتعدين لالعربية شركة ال، وحجر جيري   -مينرالز ثري إس وشركةري جي

. بعضها على وشك التوصل إلى ما قبل المرحلة الصناعيةقد يكون  تقييم أكثر تفصيال ، وبإجراء حاليا 
 . يمنفي ال المعادن الصناعية الحتماالتفهم أفضل  على ةمشاريع الخاصهذه ال وتساعد

الحجر ( الركام الصخريالرمل للمعادن الصناعية في  ةالحالي ةالوحيد) استغالل(عمليات التعدين وتتمثل 
شركات محلية عمليات التعدين ب، وغالبا ما تقوم  الملح ، والجبس ومحاجر) الجيري والجرانيت والبازلت

في كثير من األحيان خارج نطاق تكون هذه العمليات وغير صناعية ، وعلى ما يبدو ،   ةحرفي بطريقة
ن الفرص التجارية تحسولن ت. مدمرةبطريقة  لهاستغاليتم ااألحجار الكريمة ؛ فالمحلية سيطرة سلطات التعدين

 . ةالتسويقالمعرفة  تحسن طرق التعدين وإال عندما ت

ة في إطار المعادن الصناعيعمال االستكشاف التي قامت بها على ألملخصات أربعة وقد أعدت الهيئة 
والمعادن ( GEUS وجرينلند لدنمركلالمسح الجيولوجي مع المعادن بالتعاون الستثمار في للترويج ا مشروع

هذه الملخصات وتعد ). ، والملح الصخري والجبس واالسكوري،  والبرليت، والزيوليت ،  مجنيزايت: هي
. عموماللهيئة والحكومة اليمنية  سبةبالنتعكس األولويات  فهي الفلزية دناالمعملخصات أكثر شموال من 

 : المعادن الصناعية األخرىمعلومات موجزة عن ملفات تحتوي على  الهيئةباإلضافة إلى ذلك ، أعدت 

بك اسالوصناعة طوب ، كتراب القصارالطين المستخدم في عمليات مختلفة وهو (: سلستين  •
 .)في تصنيع الورقوترشيح ال موادومتصاص ، مواد اال، وإعداد طين الحفر والرسوبي والصلصال

؛ ) بسيةالج وصناعة األلواح بسفي صناعة االسمنت وصناعة الجمثبط بمثابة ويستخدم ( :الجبس •
مواد ال تنج سوى مناطق التعدين الحالية ويبدو أن صنعاء والحديدة مناطق في كثيرة  وهناك رواسب

 .والديكورمنخفضة ألغراض الزينة  جودةذات 

كما يمكن استخدام  ،خفيفة الوزنتستخدم في إنتاج الكتل الخرسانية و(: الخفافجر حو البرليت   •
 .)لمنازل الحيوانات اتفرشمادة مضافة للتربة وك البرليت

تم فسميكة ال ، أما الرواسبشبوةمحافظة في  ويتواجدتم استغالله لمئات من السنين  : الصخري الملح •
  15F16.لنفطمأرب والجوف في آبار احوض في  اكتشافها

خفيف  وصنعة البلك البوزالنيبورتالند اسمنت  إنتاجتستخدم في ( :مخلفات المعدن المصهور •
 ) الوزن

الكيماوية  المواد ترشيحو الروائح وامتصاصتستخدم في التبادل األيوني ، والترشيح ، (: الزيوليت  •
السموم ، وتستخدم في إزالة  هايمكنحيث كمادة مضافة إلى األعالف الحيوانية ، والغازامتصاص و

  .)المياه ترشيح
                                                           

. 2001ية اليمن ومواردها المعدنية، هيئة المساحة، جيولوج  16
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. الجيرالنتاج ويستخدم  ماكن على الساحل الجنوبياألمن في العديد الحجر الجيري في حضرموت و ينتشر
) مينرالز ثري إسمثل (جر التي تديرها شركات تعدين أجنبية المحلالرئيسيتين استبعاد العمليتين تم إذا و

حرفي ويمكن تحسينه لتوفير فرص تجارية استغالل االستغالل الحالي هو  فإن، األوليةمرحلة الفي وكالهما 
 . للسكانأفضل 

اقتصاديات المعادن من المزيد من العمل في ، والممكنةلتحديد األسواق الجهود مزيد من وسيكون لزاما بذل ال
استغاللها من قبل  حاليا، أو يمكن تستغلغير أن الكثير من هذه المعادن . هافي سياق اإلمكاناتأجل وضع 

  16F17.الشركات الصغيرة والمتوسطة

  :طبيعيةالحجار األ/ مواد البناء  4.3

قواعده له لتعدين فرعي مهم جدا ل قطاع، األحجار الطبيعية، المعروف أيضا باسم قطاع قطاع مواد البناءيعد 
في جميع أنحاء العالم هة ينطبق على أوضاع مشابهذا و. مترتبة على ذلك أساليب تقييمو ومميزاتالخاصة به 

 . فقط ليس في اليمنو

 بل على أنشطة التعدينفقط على ليس قطاع التعدين ،  في أكثر من غيرهويؤثر قطاع األحجار الطبيعية 
المعماري ،  الفن(استخدام األحجار وأيضا ب الستغاللباهذه اآلثار تتعلق و. أيضاالمجتمع المحلي وتقاليده 

ن على مدى فترة زمنية يما يكون من الصعب تنفيذ التغيير والتحسغالبا ولهذه األسباب  ).وما إلى ذلك والبناء
والتدريب وأنشطة  الفنيدعم إلقامة أنشطة ال األمد مطلوبة ةطويلو ةمتوسط وغالبا ما تكون الطرق. قصيرة

 . التنمية االجتماعية

أكثر من غيره من القطاعات  – لبلدان الناميةكثير من ال يمثل قطاع األحجار الطبيعية بالنسبة جانب آخر ،من 
في اليمن على وجه و. الدخل وفرص العمل للمجتمع المحليتوليد من خالل لفوائد طويلة األجل مصدرا  –

األنشطة وقوة السوق المحلية ، وتحسين هذه  فستمثل، الستخدام األحجار وبسبب التاريخ القديمالخصوص ، 
االجتماعية  التنمية فيلنسبة لجميع المؤسسات والسلطات المحلية التي تعمل ولوية باأوتطوير هذا القطاع 

 . طويل األجلو مستقراالقتصادية على أساس و

المؤسسات المحلية والدولية التي كما أن . يتناوله على حدةهذا التقرير  فإنهذا القطاع وبسبب األهمية الكبيرة ل
 .يالصناع وبين قطاعات التعدينضا في التمييز بين هذا القطاع قد ترغب أيلهذا القطاع الدعم تقديم تعتزم 

                                                           

  :تم استخدام هذه المراجع  17

Introduction The Geology and Mineral Resources of Yemen, MINERAL EXPLORATION BOARD, 1990. 
Building  and Ornamental rocks of Yemen (in Arabic), prepared by:- Amer Al-Sabri, and Dr. Ismail Al-Ganad, GSMRB REPORT, 2003.Rocks 
and minerals of Yemen, prepared by:- Dr.Mohamed Ali Mattash, FAN AL-TIBA'A (PRINT AR), 2006. 
Introduction to artificial uses of industrial rocks of Yemen (in Arabic), prepared by Said Gerjes Al-Taie, reviewed by Amer Al-Sabri and Dr. 
Ismail Al-Ganad, GSMRB REPORT, 2003. 
Geological survey and Mineral Resources Board Ministry of Oil and Mineral Resources Republic of Yemen, GSMRB REPORT,2001. 
Mineral Resources in Yemen, prepared by:- Amer Al-Sabri, Ali Abdullah Al-Sofi, Nabil Al-Raziihi, GSMRB REPORT, 2007. 
Minerals in Yemen, author: Ahmad Barakat, (Arabic) Afif Foundation, 1996. 
Natural Zeolite in Yemen, (in Arabic) Prepared by:  Amer Al-Sabri, GSMRB REPORT, 2001. 
From website:- www.Yemenstone.com    
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يقل عن أربع أو خمس مجموعات فرعية مختلفة يتم  هناك ما الوحده ، األحجار الطبيعية قطاع  وفي إطار
 :  هاودعم هاتحديدها ، ولكل منها سماتها الخاصة وطريقة تقييم

الجرانيت والرخام والحجر الجيري والحجر ار مثل نوع من األحجأي : الحجم مقطوعةكبيرة بناء أحجار 
وذلك  3م 3-2 يكون حجمها أكبر من  قطع كبيرةفي  هاجانتاستخراجها أو االترافرتين أو غيرها التي يمكن 

منتجات شبه بحيث تكون (أكثر تطورا وتجهيزها في كتل كبيرة خاصة أو وسائل يدوية وسائل استخدام ب
 ). منتجات نهائية(م حجمنتجات صغيرة ال )نهائية

صخور ، الرسوبية ، وغيرها من " الرخام"الحجر الجيري ، صخور مثل " (لينة"أحجار أي  :البناء أحجار 
بسيطة لكنها ميكانيكية ات معداستخدام بيدويا أو تستخرج والتي يمكن أن ) الرسوبية والصخور البركانية التف

 صغيرة واللبنات مثل ال: إلسكان والبناء المستخدم في اللحصول على منتجات الحجر النهائي وذلك فعالة 
 . كسوةمكثيفة الالالحجارة 

صغيرة الالزخرفية  األشكالنتاج ال يهاعلالعمل الحجارة الملونة التي يمكن  كل : والديكورأحجار الزينة 
الحجر الرملي و يتواالجنمبرا البركانيالتف : هذه األنواعفي اليمن وتنتشر (الداخلي الستخدامها للديكور 

 ) هاوالحجر الجيري وغير

بالط أو  على هيئة(الصلبة التي يمكن استخدامها ومقاومة الالحجارة  كل :واألشكال الطبيعيةرصف ال أحجار
هذا النوع  جانتإالبناء ، يمكن ألحجار  وكما هو الحال بالنسبة. اتالطرق في أعمال رصف) مكعبات سميكة

. معدات ميكانيكية بسيطةدام باستخ ويدويا أ من الحجار

  :ل لبناء وتشييد الطرقاوالرم الركام الصخري

 استنتاجات إلىؤدي تلقائيا ت، ولكن هذه الحقيقة ال ينبغي أن من األحجاراليمن إمكانات كبيرة لدى يبدو أن 
جراء ة إلولذا هناك حاج. ايجابية بشأن إمكانات التصدير والدخل من العمالت األجنبية" فورية"توقعات و

مناسبة من البة واجذالالحجارة التي تعمل حاليا من تحديد للمواقع تحليل متعمق لألحجار المختلفة المتاحة و
واألسواق الدولية  )منطقة الخليج وعمان ومنطقة الشرق األوسط(حيث المبدأ للتصدير إلى األسواق اإلقليمية 

 . على حد سواء )وغيرها األقصى لشرقوالواليات المتحدة وا األوروبياالتحاد (في الخارج 

 فيجب النظر عند تحليلأعاله ،  وردتإلى مجموعات فرعية  تقسيم األحجار الطبيعيةباإلضافة إلى و
:  مثل األحجار الطبيعية في المعوقات والسمات األخرى 

الحجر  وجودة نوع  --
  وصول إليها الأهم الموانئ واألسواق ، والنقل ، و بعدها عن --
 معالجتهاالمحاجر وب المعرفة --
مستوى التكنولوجيا   --
نوع نهج السوق   --
 المحجربالبنية االجتماعية واألمنية ذات الصلة  --
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 )هيئة المساحة: المصدر (واألحجار الطبيعية المحتملة في اليمن العاملة الرئيسية المواقع :  4.5الشكل 
 

 

  :المكعبة كبيرة الحجم حجاراأل 4.3.1
 

هذا ينبغي أن يكون ولذلك جزئيا، ولم يتم تقييمه أو تم ذلك كبيرة حجار أهمية هذا المنتج من األل قطاع يمث
 .يندقيقال موضع االستكشاف والتقييمالقطاع 

 
المحددة مناسبة لألعمال مواقع والالحالية   المكعبة كبيرة الحجمحجار األإنتاج كل محاجر  وال يعني أن

التعدين حاليا باستخدام أساليب  لهاستغالالذي يتم اة ، على الرغم من أن البعض الصناعية وشبه الصناعي
وتشمل هذه . ودعمها هاتنظيم عادةإ شريطةيمكن أن توفر منتجات جيدة جدا بالنسبة للسوق المحلية الحرفي 

 تيتالمجما أو والجرانيت الورديةالمتوسطة الحبيبات الخشنة الرمادية (بعض مقالع الجرانيت القياسية 
migmatites ( أو المواقع /  األحجارالعديد من  هناكوفي المقابل . الحجر الجيري محاجروالعديد من مواقع

التي يمكن أن تكون ذات أهمية كبرى لالستخدام المحلي والتصدير في المستقبل ، مثل  الجديدةو المهمة
 والمجماتيتالنايس ( جرانيت الملونصخور العالية الجودة ، وبعض جيري الحجر والالترافرتين وبعض 

األخير ال النوع  اهذو. والملونةسميكة ال الصخور البركانيةبعض  هناك، وربما ) وغيرها والالبرادورايت
وهناك حاجة إلجراء . تتأثر وتتحللأن  إلى، ألنها تميل  في كثير من األحيان ألحجار البعدمثل مصدرا جيدا ي

لألحجار يمكن أن تشكل مصدرا كبيرا التي ى الحجارة البركانية في اليمن دراسات تفصيلية واختبارات عل
 . الرئيسيةالجيولوجية والميكانيكية  الخصائصمن عدد يتم التأكيد على أن  شريطةي سوق ، الطبيعية أل

 
ما ل المجماتيت وصخورالرباعية الترافرتين  صخور، وبعض الثالثي الحجر الجيري من أولى األولوياتو

لمواقع لالجيولوجية والتعدينية  الخصائصتكون والرخام ، شريطة أن  الملون والجرانيت، الكمبري قبل
 : تماما مع معايير األسواق الدولية  متوافقةالمحددة 
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  منتظمة كتل كبيرة جارعلى استخالدائمة القدرة • 
  والنسيججاذبية اللون • 
 جيدةخصائص ميكانيكية • 
ثابتة جودة • 
 

كبيرة من  أحجامالخصائص الرئيسية المذكورة أعاله متجانسة وثابتة على  يجب أن تكونام ، وبوجه ع
.  الطويلإلى متوسط الالمدى على  المحجر ستساعد على إبقاءالتي  األحجار

 
 في اليمن والترافرتينالدولوميت والحجر الجيري ،  و الكربون صخورمواقع :  4.6الشكل 

 
 
 

من  ارسوبي تتراوح أعماره على هيئة تتابعحيث تتواجد على نطاق واسع في اليمن  وينتشر الحجر الجيري
عمران ، : وهي موزعة على خمس مجموعات جيولوجية . البلستوسينيجوراسي إلى العصر العصر ال

في  بذاموادي و،  العةوادي وفي حضرموت ،  أما الرواسب. ، وتهامة والشحرحضرموت ، والمهرة ، و
قع تالسيليكا واأللومينا ومن منخفضة تحتوي على كميات بين صنعاء وصعدة  خمرلحج و وأبين و، حجة

 . بالقرب من الطرق المعبدة
 
بين اللون األصفر  ألوانها  ، وتتراوحبشكل عامودقيق الحبيبات  تماسكبكونه  ياليمنالحجر الجيري  يتميزو

رمادي ال ورمادي ما بين اللون المبيض إلى الو، ) حاشد وأرحبعلى سبيل المثال (بيج ال أو يكريمالإلى 
 . داكنال

وادي مرك و، فهي في مناطق أم قوزمحدودة أجريت عليها دراسات التي األخرى الحجر الجيري أما أنواع 
وسائل ب" التقليدية"وبالطرق الحرفي هذه المناطق خاضعة للتعدين معظمهم و. والمهرةالسلفية  وباتيس وجبال

لعدد قليل من  هذا المشروعمرحلة إعداد خالل أجريت التي  زياراتال على وبناءاً . الميكنةويا لتكنولوجتفتقر ل
إمكانات محدودة لألسواق  سوىمعظمها لدى أن اتضح جليا في صنعاء وعدن ،  هذه الصخورمعالجة  مصانع

لتي لها خواص مناسبة ا هي الرواسبقليلة  ،ومع ذلك. )حالياقيد المعالجة  الرواسبفي  شوهدكما ( الخارجية

 مواقع صخور:  4.6الشكل 
الدولوميت  و الكربون

والحجر الجيري ، 
 في اليمن والترافرتين

هيئة المساحة : المصدر
الجيولوجية 
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وبأسعار  اتعدينهمعالجتها ووحسن اختيارها إذا ما أُ هذا  األسواق اإلقليمية والدوليةتمكنها من الدخول إلى 
. منافسة

 
في تستخدم ، ومعظمها  مكعبة كبيرة الحجمكأحجار لحجر الجيري في اليمن لالرئيسية ستخدامات وتتمثل اال

 . صناعة االسمنت
 

في اليمن عدد قليل من مواقع ويوجد . هذه المجموعةضمن ميت والرخام والدول صخورتدخل  ويمكن أيضا أن
في  عقيبةالمكال ، وبروم ، والجوف ومأرب وجبل : الرخام وتقع في الجزء الجنوبي من البالد و ميتوالدول

ور األساس ضمن صخ وطبقاتتحول كعدسات مال المتبلور الرخام ظهريالمنطقة  هفي هذو. محافظة الحديدة
 . ما قبل الكمبريل التابعة

 
وتم ، جذابةأحجار مكعبة كبيرة الحجم محتويا على خواص بلوري البيض وشوهدت بعض أنواع الرخام األ

من المهم و. 2008نوفمبر  9في  في الهيئةبعض العينات خالل ورشة العمل التي عقدت في صنعاء عرض 
 كون غير منتظم وشديديغالبا ما تحول مالالرخام وذلك ألن  ،تمدى تمثيل هذه العينا منالموقع  فيالتحقق 
 . ةجحانو ةسليم تحجير عمليات إجراءومن الصعب جدا  التكسر،

 
ويوجد . زينةإلنتاج أحجار  رئيسيةمصادر كلرواسب هذه الرئيسيان هناك موقعان  :الترافرتين صخور

بالقرب  حمام دمتالينابيع الساخنة الطبيعية في ب طةكافة المناطق المحيكبيرة في بكميات  الرباعيالترافرتين 
محاجر إن على الرغم من و. شمال شرق صنعاءوغرب مأرب نهم منطقة  جنوب ذمار و الضالعمن 

 تتمتعإال أنها  ةن جذابالوأبلصخور ا وال تتمتع ال يتم استغاللها بشكل سليمالترافرتين الموجودة في اليمن 
الفاتح لبني ا يكريمال اللون: من خصائص الترافرتينو. ق التصديراسوأفي  هاحانجلخصائص جيدة يكفي ب

 . ةقطع كبيرب ها، وحجم كبير ، وتوفرعاليةالبني ، وقوة ميكانيكية إلى اللون 
 

الستخدامها كأحجار ختبار االتقييم وتنتظر الزال تالتي ال جيري اللترافرتين احجر كما توجد مواقع أخرى ل
 . زينة

 
مج نابر فإن الحاجة ملحة لوضع الترافرتين في السوق الدولية ،والمستمر على رتفع لمالب بسبب الطو
 . هذه الصخورتقييم ل
 

 العصررانيت ج: في اليمن  يةرانيتجالصخور تتمثل ال ، و" رانيتجال"من  انرئيسي هناك نوعان: رانيتجال
 . تيتامجوالمنيتي التابع لما قبل الكمبري الجراو النايس  يةالحركات التكوينبعد ما رانيت ج ، و الثالثي

 
 . رماديولون متوسط الحبيبات  بنسيجعموما ) الثالثي العصر(السفلسغرانيت صخور وتتميز 

 
شبه من شمال  تتكشفحيث  ةتحولمال صخور األساسقع في ما قبل العصر الكمبري ترانيت جصخور ال 

الحركات العصر الكمبري ودورة خالل مرحلة ما قبل  تجنوب اليمن ، وجميعها تشكل إلىالجزيرة العربية 
"  الثالثية الجرانيترانيت صخور جعكس "مختلفة ألوان وتراكيب  وهي ذات. التكوينية المتتابعة في التحول

 . ةالمعدني بكيراالتو orogenicن يتكوالمراحل و تواجدهابناءاً على أماكن ، 
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 اليمنفي  حجر البعدالصوان  مواقع:  4.7الشكل 

 
 

تعزز التي الزينة أحجار صفات اوم  المتحولة وأجسام النايس المجماتي صخور الجرانيت بعضظهر تُ 
  -الوردي الفاتح   المجماتي يلجرانيتا للنايس قد يكونعلى وجه الخصوص ، و .في كتلالستخدامها قدراتها 

لتصدير ل ةجيدإمكانات دا في السوق معروف جيالو يالهند Juparana جوبارانا و كولومبوالمشابه لجرانيت 
 ). الحجر بجودةعلى األقل فيما يتعلق (
 
ممكنة عمليات على تشجع التي المناسبة التعدين خصائص ببعض مواقع الجرانيت في اليمن تتمتع عموما، و

 والنسيجمن الصخور من حيث اللون متجانسة كميات كبيرة ومن هذه الخصائص وجود ( الصناعي للتحجير
من  وغير ذلك  ،نسبيا االستخراجسهلة و،  ةكبير بأحجام ها، وتوافر ةخفضقابلية تكسر منو،  تحببوال

  .)الخصائص
 

:  في اليمن هي  الجرانيتجدا المواقع الواعدة و
 .المحويتصنعاء ، و و باجلتعز ، : الثالثي الجرانيت -
. وحضرموتأبين ومأرب وصعدة ، و الجوفوحجة وتعز و، البيضاءمحافظات :  الكمبريما قبل  جرانيت -
 ). ول لمزيد من المعلوماتاانظر الجد(
 

جدران السدود ، والزينة والزخرفة تلبيس و زينةكأحجار في اليمن  الجرانيتأهم استخدامات صخور 
 . الطرقاتلرصف  وكأحجار

 
والفوق  ر الجابرصخووغيرها من اللبرادوريت : تقييم ما يلي ومن األنواع األخرى التي قد تحتاج إلى 

 . في صخور األساسالمتحولة وغيرها من الصخور المتأخرة   السيانيتوصخور، النادرة  قاعدية
 والنورايت الجابرو اللبرادوريت : مثل  الفوق قاعدية صخور منالكتل الضخمة اليمن عدد قليل من ولدى 

على هذه الصخور ، والمعروف  شديدحاليا طلب وهناك ). السحيق التي تعود إلى العصر ما قبل الكمبري -
فيها ظهر ت مهمة مواقعبعض وهناك . كبيرة الحجمألحجار  في السوق الدولية" الجرانيت األسود"باسم 

لمنطقة العصر ما قبل في الجزء الشمالي الشرقي  يةغربال يةشمالالالمنطقة في  لصخور فوق قاعديةات نيوتك
 . عدةصمن شرق إلى الكم  100 على بعد الكمبري
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هي من حيث المبدأ  األكثر و) الحمموبعض االجنمبرايت  وأحجار بركانية (الثالثية ن يكابرصخور ال

  هاعرضتنظرا لشدة و  لكنلبناء ، وغراض افهي كثيرا ما تستخدم أل. كأحجار بعدتوافرا في اليمن 
 الستغاللا سهلة، حتى وإن كان  اءبنكأحجار  اجيداستخداما ال تمثل عادة ، فإنها  للعوامل الجوية  وحساسيتها

صلبة وجديدة  ت، السيما إذا كانالصخور بعض منومع ذلك هناك . قابلة للتسويق ألوانوذات إلى حد كبير 
 بناءفي خطوط إنتاج أحجار محدد جدا بشكل ألوان جذابة ، يمكن استخدامها ذات تغيير، وولم يطرأ عليها أي 

أدناه لمزيد من المعلومات عن األحجار  3.3.2انظر القسم ). ةالمنتجات غير المصقول وبشكل رئيس(
 . البركانية في اليمن

 
: 4.3.2البناء  أحجار
بركانية تكوينات  خليط من الصخور القديمة وحيث يتكون من ( المعقد لليمن الجيولوجيللتركيب نظرا 

 وهذا ،حجار البناءأ لاجم ي فيالجيولوجلتعدين وهامة ل احتماالت عاليةفإن لليمن ) أحدث نسبيا رسوبية
 ومن خالل وجودالمحلي المعماري  الفنفي حجار البناء أالستخدام  العريق التاريخ خالل منأيضا  واضح

 . في العديد من مناطق البالدالحرفية الصغيرة التي تنتشر مقالع الالعديد من 
 

، والبازلت ، والحجر الرملي جنمبرايت اال،  صخور التف: في اليمن هي  حجار البناءأل الرئيسيةواألنواع 
تعدين في اليمن ، على الرغم من أنه حجار البناء ألانتاج وهناك . والجرانيت والحجر الجيري، ) نادرة(

بيانات اإلنتاج غالبا ما تكون غير صالحة لالستعمال بسهولة ألنها فإن ونتيجة لذلك ، . الى حد كبيرحرفي 
 . الحجر الجيريو كتليةأحجار ، وأحيانا يشمل كتلوبناء أحجار التشمل كال من 

 
رقام األ إلى 4.2و  4.1 نوالجدويشير ال. ٪ سنويا 30-20في اآلونة األخيرة بمعدل  ويذكر أن اإلنتاج قد زاد

 .على التوالي 2007و  2001إلنتاج لعامي ل ةالرسمي
 

 2001 لعام اليمنفي بناء أحجار الإنتاج  4.1الجدول 
 

اإلنتاج بالطن  القوى العاملة د المحاجرعد المحافظة
 المتري

 )لایر يمني 1000(قيمة اإلنتاج 

 225,630 210,200 171 26 صنعاء

 819,720 745,200 281 17 إب

 912,990 665,300 455 19 تعز

 672,192 483,840 201 11 ذمار

 75,540 140,400 68 10 البيضاء

 193,800 69,000 60 8 عمران

 12,481 47,404 22 7 أبين

 54,900 63,000 49 5 حجة



 35 

 55,740 41,800 120 4 مأرب

 10,000 10,000 12 4 الجوف

 9,600 24,000 12 3 المحويت

 14,968 53,788 19 3 لحج

 21,500 25,000 26 3 الحديدة

 1,080 12,000 20 2 صعدة

 35,070 24,300 10 2 شبوة

 3,115,211 2,615,232 1,526 124 المجموع

 )مطبوع باللغة العربية( 2001وزارة النفط والمعادن، إحصائيات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، : المصدر

 
 2001 لعام اليمنفي بناء أحجار الإنتاج  4.2الجدول 

 
 2007بالطن لعام  والودياني الركام الصخريبما في ذلك  والزينةوأحجار البناء  )نواتج الكسارات(السنوي واألسعار السنوية  اإلنتاج

 )بالريال اليمني(قيمة اإلنتاج السنوي  اإلنتاج السنوي بالطن القوى العاملة عدد المحاجر المحافظة
 الكسارات المحاجر الكسارات المحاجر الكسارات المحاجر الكسارات المحاجر

 6,998,400,000 14,911,200,000 48,384,300 4,456,800 725 4344 89 608 صنعاء

 1,102,498,200 1,097,600,000 1,845,000 495,360 60 861 400 240 ذمار

 885,600,000 246,359,280 738,000 326,016 173 329 5 170 إب

 138,960,000 1,743,104,160 194,400 1,388,352 106 982 5 405 تعز

 126,720,000 1,630,954,440 76,320 121,320 61 647 6 118 الحديدة

 226,800,000 927,000,000 90,720 100,800 70 350 5 45 حجة

 493,920,000 1,440,000,000 423,450 1,152,000 68 1556 8 455 عمران

 - 950,400,000 - 475,200 - 420 - 65 المحويت

 9,972,898,200 22,946,617,880 8,206,290 8,515,848 1263 9489 518 2106 المجموع
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 المستخرجة في اليمنالبناء الرئيسية أحجار : 4.1مربع 
 
  :االجنمبرايتوالتف . أ
 

على لكنه  التكوينلتف في ا مشابه لصخور Ignimbrite و .الفتات البركانيمصطلح عام لصخور تشكلت من التف صخور 
التركيب الكيميائي الرئيسي . تدفق الرماد البركاني باإلضافة إلىعلى نطاق واسع المنتشرة ب يترسبال ونكتوجه التحديد صخور 

 . تكوين الصخرمن  % 70-60 يحتوي علىي ذ، ال SiO2في اليمن هو  االجنمبرايتالتف ولصخور 
 
هي  المتوفرة األلوان و. من األلوان الزاهية وسهولة معالجتهالتوفرها في مجموعة لبناء نظرا في ا ةهذه الصخور مفضلو

 . صخورالفاتحة على هذه الن اولاأل تهيمن، وبشكل عامالبني والرمادي ، واألحمر واألخضر ،  واألصفر 
 

ة بركانيال الصخور توجدحيث  ،صنعاء وذمار وتعز وإبمحافظات في المرتفعات الغربية من اليمن ، في  التفوتنتشر صخور 
في مباني التف الشائع ألحجار االستخدام كما أن . في اللون افي تعز هي األكثر وفرة وتنوعالموجودة االحتياطيات و .الثالثية

 . جذب سياحي متميزمكان مدينة الاأللوان ، مما يجعل من  أكثر تنوعا فيها تعز يجعل
 

: فهي كما يأتي االجنمبرايتالتف وخرى الستخراج األهامة الالمناطق أما 
 

وجبل  الشريخانوجبل  الطبقيدار  مة والمسالوجبل بي ارحجبل قمير وجبل ووجبل الطويل ،  ة وبيت الشريحيصحدة والرف
 . ع واليدوموالربو والمخرافجبل كنعان ، و، والبالشرف وتو والشاحك، قروانجبل و القاهرة

 
  :بازلتيةالصخور ال. ب
 

 من حيث التركيب لصخور الجابرو مماثلةدقيقة  اتبلورمكونة من  اأساستتكون صخور بركانية هي بازلتية الصخور ال
 والسدود والقواطع والمخاريطالبركانية لتشكيل هضاب الحمم  انتشاراالبازلت هي واحدة من أكثر الصخور وصخور . يالمعدن

أيضا الرسوبية و ةجوراسيوال ةالصخور الطباشيريوصخور األساس  هيئة قواطع تقطععلى بازلتية الصخور ال تتواجد. البركانية
 .فتاتيةوصخور  يةبازلت على هيئة الفا االجنمبرايتالتف وصخور  مع متعاقبة طفوح على شكل

 
 ةرصفاألوالطرق والسكك الحديدية رصف لزينة و البناء ، وفي اإلى اللون األسود ، وتستخدم بازلتية الصخور التميل و

 . مقاومة للتآكل وفي صناعة الصوف الصخريالنابيب األ، و اإلسمنتيةحواجز وال
 

وق التبريد شقعليه تظهر كبير مك س اوله. وطفوح بركانية مخاريطاألكثر أهمية هي ، والرباعيةبازلتية الصخور الوتنتشر 
البازلت واستخدامها يسهل تعدين صخور متر ، مما  4  --0.3في األعمدة من تباعد  فواصلوهي خاصة بحيث تعطيها ميزة 

 . والطحن التكسيربعد  وركام صخريلبناء كأحجار ل
 
 

 : في اليمن هي البازلت مناطق الرئيسية لتعدين ال
 

. جحانةمنطقة و اللوزمنطقة جبل و ةرونالمنطقة وادي و الصممجبل قيدس ومنطقة منطقة وصنعاء  محافظة
 

للمزيد من التنمية الصناعية في هذه  مفصالتقييما  هاتقييمعلى أن يتم تمثل معظم هذه المواقع المناطق المستهدفة في المستقبل 
التعدين الحرفي وتنظيمها و رلعمليات شبه الصناعية واستغالل المحاجلتخطيط ال يتمينبغي أن و. في اليمن" الصناعة الرئيسية"

 .ودعمها
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 :الزينةأحجار  4.3.3
 

 االمكاناتبسبب يمثل أهمية كبرى في اليمن ، و تههذا القطاع الفرعي ، ال يزال في مرحلة مبكرة جدا لتنمي
بالنسبة ألحجار هي نفسها ) أساساملونة التي هي (لصخور ل ةدر الرئيسياالمصو. البالد يف المهمةجيولوجية ال

 . على النحو المبين أعاله البناء
 

: المناظر الطبيعيةار أحج 4.3.4
في الوقت  امتخلف يعدهذا القطاع إال أن  باألحجارعلى الرغم من العديد من المدن القديمة في اليمن معبدة 

، أكثر بكثير من غيرها من القطاعات السوقمقدار جهود الترويج واختبار على  تنميتهوستتوقف  ،الحالي
أسواق التصدير بعد أوال، ومن ثم في في السوق المحلية جهود على أن تبدأ هذه الالفرعية المذكورة أعاله ، 

 . ذلك
د من يعدوهناك حاجة إلجراء النسبيا في اليمن، واعدة لرصف ألحجار االجيولوجية  االحتماالتتعد 

في  تاستخدملألحجار التي  ةتاريخيوالدراسة ال. المهمة التكويناتالالزمة لتقييم بعض الميدانية التحليالت 
 . هذا التقييم الجيولوجيبالتأكيد ل سهستالقديمة رصف الع مشاري

 
ما  الكوارتزيت بأنواع من الصخور هي،لهذا النوع من المنتجات األهمية األكثرالصخور الجيولوجية تتمثل 

والحجر ، اإلردوازألواح و Paleozoic، واألحجار الرملية المشققالجرانيت بعض و ردوازقبل الكمبري واإل
 . ثالثي المتطبق والصخور البركانية المتطبقةالالجيري 

 
  :األحجار الثمينة 4.3.5

األحجار  احتماالت وجودأجريت في اليمن لتحديد ومركزة دراسات متعمقة على الرغم من عدم وجود 
ويعتقد  .الجهد ستحقيلقطاع األحجار الكريمة لدالئل على أن إجراء تقييم شامل هناك بعض اإال أن الكريمة ، 

المسح قامت هيئة كجزء من المشروع و. له مستقبل واعدالجزء الجنوبي من اليمن ، حول عدن ،  نأ
،  (heliodorزبرجد وال( واألحجار الخضراءتقييم الياقوت ، ب ) GEUS( وجرينلند الدنمرك ةالجيولوجي
 . عالية جودةالتي تم فحصها هي ذات حجار األكل بأن  توالعقيق ووجد cordierite،  والترمالين
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: األنشطة المعدنية الحالية والفرص التجارية. 5
التابعة لوزارة النفط حصاء إللاللجنة الفنية تصدرها  ةنشرفي سنوي  بشكلفي اليمن  يةالمعدنتوثق األنشطة 

إال أن  نسبياوعلى الرغم من أن البيانات قليلة . لقطاع النفطمحتويات النشرة  وتخصص معظم. والمعادن
قد استخدمت و. سنوي أساسبيانات مفيدة عن األنشطة في هذا القطاع على يقدم خاص بالمعادن الجزء ال

17Fالمعلومات التي نشرت في العامين الماضيين

18،18F19 هيئة المساحة ها ت، والتحديثات اإلضافية التي قدم
رد المعدنية في الموا"بعنوان مفيد آخر وهناك إصدار . لتقديم لمحة سريعة عن األنشطة الحاليةالجيولوجية 

 19F20.المعدنية والثرواتهيئة المساحة الجيولوجية  هصدرت، " اليمن
 

هذا الجزء من التقرير توفير قاعدة بيانات شاملة التي قد تكون موجودة في المراجع من وليس المقصود 
ليه ت ةالمعدنيوالثروات هيئة المساحة الجيولوجية بها تقوم موجز لألنشطة التي ونجد هنا . والمنشورات

 . معلومات عن عمليات شركات القطاع الخاص العاملة في البالد
 

 :المعدنية  والثروات ةالجيولوجي ةحامسأنشطة هيئة ال 5.1
من قبل هيئة السوق  ها اإلداريهيكلو المعدنية والثروات ةالجيولوجي ةحامسهيئة الأنشطة سبق وأن تم وصف 

أدناه هيئة الهيكل التنظيمي لل سيتم عرضومع ذلك ، . هناذلك تكرر ي، ولن 20F21CMA المالية المحدودة
 . عند الحاجةكمرجع الستخدامه 

 
 والموارد المعدنية ةالجيولوجي ةحامسهيئة الل الهيكل التنظيمي:  5.1الشكل 

 

                                                           

. 2006إحصائيات النفط والغاز والمعادن، : نية، وزارة النفط والمعادن، اللجنة الفنية لإلحصاءالجمهورية اليم  18
. 2007إحصائيات النفط والغاز والمعادن، : الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، اللجنة الفنية لإلحصاء  19
. 2007وجية والموارد المعدنية، الموارد المعدنية في اليمن الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، هيئة المساحة الجيول  20

21 THE REPUBLIC OF YEMEN, IFC Private Enterprise Partnership Middle East and North Africa (IFC 
PEP-MENA) World Bank Group, MINING POLICY REFORM IN YEMEN, FINAL REPORT: Review 
of the Yemen Geological Survey and Mineral Resources Board, CMA Limited Tunbridge Wells, UK, 

July 2007 

  وزارة النفط والمعادن

 مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

  مكتب رئيس مجلس اإلدارة المستشارون

 الرقابة والتفتيش الشؤون القانونية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
’ 

 مكتب حضرموت مكتب ذمار مكتب عدن مكتب صنعاء

 المعلومات الخدمات الفنية
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 يةدنالمع اتالستكشافلاإلدارة العامة من قبل كشاف المعادن ستاباألنشطة التي لها صلة مباشرة يتم القيام ب
المواد  إدارة و )المسؤولة عن المعادن الفلزية(استكشاف المعادن إدارة لصخور الصناعية ، التي تضم وا

د األولويات وإعداد برنامج يحدبتاإلدارة العامة تقوم ). الالفلزيةدن االمسؤولة عن المع(الصناعية ومواد البناء 
برنامج  كما أن دوالر أمريكي ، 20،000بـ ام لعلالميزانية وتحدد . إلى وزارة المالية هقدمتلعمل ، الذي ا

أعمال  تستلزمومن المفهوم أن البرامج الميدانية الحالية . ضعها الهيئةت إستراتيجية إتباعيميل إلى العمل 
والركام الودياني ألسمنت األولية ل الموادالدولوميت والتلك ، و وايضالذهب والمعادن األساسية لتابعة م

شامل الفهم بال تتأثر هابناء وال يبدو أنبسوق أحجار ال هي االهتمام لويات المعلنة ومن األو. والصخري
 . يةدنلمعا لسلعلية لسوق العالمل
 

من إلى إدارة التقييم والترويج   -إلى حد ما أكاديمي اهامحتويكون التي   -اإلدارة العامةيتم إرسال تقارير 
 دارةاإل(إدارة التقييم في وتكون . أو حقائقشكل كتيبات على  أوسع للمستثمرين أو لجمهورإصدارها  أجل

على  اتختباراالل االعينات وتحليلها واعم لجمعمسؤولة أيضا عن أي متابعة ) والتقييم الترويج العامة
 . المعدنيةالتوقعات 

 
من  المزيدتحديد في يكون سير العمل أن  مستغرباالقيود المفروضة على أنشطتها ، فليس وبالنظر إلى 

إعداد تقارير موجزة بالستكشاف المعادن والصخور الصناعية اإلدارة العامة وقد كلفت . ئاالمعادن الهامة بطي
هيئة المساحة الدنمركية الذي تقوم به في إطار  قطاع المعادنالستثمار في لترويج مشروع الالستخدامها في 

 . البنك الدوليبدعم من ذه ينفتم تيو
 

عززت أيضا و الهيئةلعمل الذي تقوم به ل، ولكنها قدمت معلومات مفيدة ودةجال متفاوتةا أنهالتقارير  أثبتت
هيئة المساحة من مساعدة اليمن استفادت وقد . لمعلومات التي يطلبها المستثمرونالهيئة لمستوى فهم 

مارس  شهرفي ) PDAC( نمطوريالن ويلمنقبل يةكندال رابطةالذي نظمته ال المؤتمر لحضورالدنمركية 
2009 21F22 . 

 
بعنوان تقرير  تقييم أيضا بإعداد الوثائق المتعلقة باألنشطة الجارية في اليمن ، ونشرالو الترويجإدارة وتقوم 

تشجيع ما  المشروع إلىهذا ويهدف . 2008في عام " مشروع تطوير صناعة التعدين في الجمهورية اليمنية"
 : يأتي
المرحلة تؤكد  و ،، وبالتالي تسريع وتيرة التنمية فة في اليمناالستثمار في الموارد المعدنية المكتش •

 متصل قطاع واحدالجوف ومأرب وشبوة ، التي تشكل  محافظات التطورات فيعلى األولى 
 . جغرافيا

 .خلق فرص عمل لخفض البطالة والفقر •
النفط كمصدر تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية ، وتقليل االعتماد على انتاج  •

 . أساسي للدخل القومي
من  االستفادة وتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى في نفس المنطقة الجغرافية من خالل المتابعة  •

 . لمشروعلالبنية التحتية الالزمة 
 

                                                           

.  التي تقام في تورنتو )PDAC( نمطوريالن ويلمنقبل يةكندالرابطة الالفعالية السنوية   22
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من الركائز و. الحاجة إلى بنية تحتية لتسهيل نقل السلعبقترح تطوير الموارد المعدنية في اليمن ويقر م
ساسية هي بناء خط للسكك الحديدية من صنعاء ، وتمر عبر الجوف ومأرب وشبوة وينتهي في ميناء األ

ويتم مناقشة . نقل الموارد المعدنية من هذه المناطق إلى األسواق الدوليةذلك لبلحاف على ساحل بحر العرب و
 . 5.2هذا االقتراح في القسم 

الحالية لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة المعادن  لمحة موجزة عن األنشطةتعرض األقسام اآلتية و
، على النحو  2008نوفمبر لشهر خيص الترا بصحاألملخصا  4.3الخريطة في الشكل وتعرض . في اليمن

وتجدر اإلشارة إلى  ،شركة مسجلة لديها تراخيص 17ويوجد حاليا . المنصوص عليه من قبل إدارة الترويج والتقييم
ص ألنها لم تنفذ أي أعمال في يخارسحبت منها التوقت سابق قد في  القوائم الشركات التي ظهرت فيأن بعض 

 . مناطق الترخيص
 مواقع الرواسب المعدنية في اليمن:  5.2الشكل 
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ص في اليمن  يخارتالحائزة على  التعدين شركات:  5.3الشكل 
  )والتقييم الترويجإدارة  :هيئة المساحة: المصدر (

 
 

 . 5.1في الجدول مبينة بعض التفاصيل المتعلقة بنشاط شركات التعدين وهناك 
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  اليمنفي العاملة شركات التعدين  ةشطأن: 5.1الجدول 
 

 مالحظات نوع الترخيص الشركة
المشروع في مرحلة التطوير، وينبغي الجبلي  الفضةوالرصاص والزنك المحدودة ) اليمن(الصلب جبل شركة 

مشروع . (2010نتاج في عام أن يبدأ اال
 Ansan   و ZincOxمشترك بين 

Wikfs   (
  )Au(قة ارالح المناجم تنميةل كانتكس كانتكس  شركة

)  الكوبلتنيكل والنحاس و( سوار
 الكوبلتنيكل والنحاس ، و( بةاوادي قط

PGE  (
مجموعة عناصر  نيكل ،( المصنعة
)  PGE البالتين

 )Au(لفيضا

برنامج  نتكسكا كانتكسشركة نفذت 
جيوكيميائي واسع النطاق في شمال 

حتى مليون دوالر  17نحو  أنفقتاليمن و
مع  يةاتفاق توقعو. على التنقيباآلن 

 2008في نوفمبر  Vale يلافشركة 
 بة -اقطوادي و لتنفيذ مشاريع في سوار

. PGEالنيكل والنحاس والكوبالت و
عادن المرتبطة التنقيب عن الذهب والمللتعدين دبي  -ثاني شركة

في محافظة  مدنبها في منطقة وادي 
محافظة حجة   شرسحضرموت ووادي 

مجال االستكشاف والحفر 

) حضرموت( Ansan Wikfsشركة 
 المحدودة

العمل في مشروع الرغبة في  .1
 منجم الزنك الجبلي

 رخص التنقيب في ثالث .2
لبحث عن الذهب ل مناطق

 وموالنحاس والنيكل والتانتال
ها من المعادن  وما يرتبط ب

 في مجاالتستكشاف جارية عملية اال
ص  يخارالت

ستكشاف خام الرخصة استكشاف لحديد الصلب المحدودة ل يةاليمنالشركة 
الحديد والمعادن المرتبطة بها في منطقة 

).  محافظة مأرب(الثنية 

رسم الخرائط ، وأخذ العينات والحفر 

 قة جبنفي منطرخصة استكشاف  شركة المشرق للتعدين
الستكشاف خام الحديد الضالع محافظة 

 تنقيب

نيكل والنحاس  ترخيص الستكشاف -محدودة ال) اليمن( ستون ريسورسيز
في قطاعات والمعادن المرتبطة بها 

في محافظة تعز   الحامورة

 تنقيب

المحدودة  Volrockشركة فولروك 
للتعدين 

الذهب والمعادن المرتبطة الستكشاف 
وادي هارد هم وشاه واعمناطق بها في 

مناطق ومحافظة حجة ، وجبل بالن 
في محافظة صعدة  قين وحيداناس

استكشاف 

 الذهب في ثالث مناطق استكشافلتعدين ل سي سيشركة 
 ةالبركانيفي إطار المجموعة  مرخصة

 اليمنية

استكشاف 

 كاسيد الحديد في محافظةألعقد استغالل والفلزات المحدودة  شركة شبير للمعادن
ص استكشاف لخام يرخوت البيضاء

لبيضاء لالحديد في المناطق المجاورة 

 

لمعادن الفلزية في لاستغالل ترخيص  ريسورسيز تريتونشركة 
جبل السعدي محافظة صنعاء 

 

و  يثموناستغالل الحجر الجيري في المعدنية المحدودة  ثري إس
في محافظة حضرموت  المعابر

 

   البازلتنقيب عن التلموارد المعدنية  ل ناين
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لحجر الجيري ل ةالعربيالشركة 

). لويستمجموعة (والدولوميت 
عن الحجر الجيري في منطقة التنقيب 

محافظة المهرة  قشنمديرية  درجةرأس 
 

ت زانيجالستكشاف معادن الم) ARMICO(شركة التعدين العربية 
محافظة  الثنية والدولوميت في منطقة

مأرب  
 

 

الدولميت وت زانيجالمالستكشاف معادن المحدودة  Nagarjunaنجرجونا شركة 
في مأرب 

 

 
 
   

: الفلزيةالمعادن  5.2
رقم الجدول و .في اليمن الفلزية دناعدد من الشركات على تراخيص الستكشاف و تطوير رواسب المع حاز
  .كلما أمكن ذلك ،حتى اآلنمن أعمال ما أنجز الشركات وهذه لملخصا يعرض  أعاله 4.1

 
 والمحدودة ، وه) اليمن( الصلبشركة جبل الجبلي التي تقوم به تطوير زنك مشروع هو الرئيسي المشروع و

 الطريقهو المشروع وهذا . المحدودة) حضرموت( )  Ansan Wikfs   و ZincOxمشروع مشترك بين 
نشطة المتعلقة بهذا لأل هناك استعراض 5.2.1في القسم و. 2009في عام  بدأأن تلتعدين المتوقع انحو تنمية 
تطلب المشروع يوهذا ما مشروع اح جقطاع هو ن يأفضل ترويج ألوذلك ألن  ،هاتاريخو المشروع
 . هلتمويلمليون دوالر  200نحو  تخصيص

 
 الكبريتب واسلرمن خالل أعمال الحفر واالستكشاف  المناجم تنميةل كانتكس  شركةتنقب وباإلضافة إلى ذلك ، 

النتائج تكون أن المرجح النيكل والنحاس والكوبالت شمال غرب صنعاء ، ومن سوار عن ة الكتلي في منطق
، وهي شركة الدولية Vale SA فاليشركة  أن  كانتكس ت، وأعلن 2008نوفمبر  20يوم . إيجابية للغاية

 ,RIO: رمزها في بورصة نيويورك (  Companhia Vale do Rio Doceلشركة  فرعية مملوكة بالكامل
Vale( 22هذا المشروعللدخول في اتفاق  عقد، قد وقعتF

 ذلك ألناليمن ، لصالح  أخرىوهذه أنباء طيبة . 23
واحدة و في العالم  ثاني أكبر منتج للنيكل وركاز الحديد كريات  أكبر منتج في العالم لخام الحديد و فاليشركة 

 . العالمفي  ferroalloys  والسبائك الحديديةلخام المنغنيز  المنتجينمن أكبر 
 

وتعد شركة . لحديد الصلبوالشركة اليمنية ل Ansan Wikfsالشركات اليمنية  هيعاملة الخرى األشركات وال
Ansan Wikfs وتقوم لتنقيب في السودانلأيضا تراخيص  لديها، والتخصصات ةمتعدد شركة استثمارية ،

من اثيوبيا لزيادة  ينجيولوجيالأحد كبار  انضم إليها كماستكشاف بأنشطتها في مناطق الترخيص لالالشركة 
فيها قع يهي شركة مملوكة لمواطن يمني بارز من المنطقة التي فلحديد الصلب أما الشركة اليمنية ل. المعرفة

خبير  انضم إليها وقدفي قطاع التعدين في البالد  ةنشطال من الشركاتدبي  -ثاني شركةكما أن . ترخيصال
 .صناعة المعادن الفلزيةبيدل على االهتمام المتزايد  هذاوجيولوجي معروف دوليا ، 

 
 

                                                           

. 2008نوفمبر  http://www.cantex.ca/2008-11-20.pdf 20: إعالن شركة كانتيكس لتوقيع االتفاقية   23
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23Fزنك الجبلي 5.2.1

24 :
يحتوي على موارد جيولوجية ، محسوبة وفقا  و. كم شمال شرق صنعاء 110 يقع هذا المشروع على بعد

%  1.2و  زنك%  8.9: اآلتي مرتبا على النحومليون طن من أكسيد خام الزنك  12.6من  JORCلقانون 
 . فضة 68g   /tو    الرصاصمن 

 
شركة جبل ل الممنوحمن خالل ترخيص التعدين شركة مشتركة حاليا  لهذا الموقع يةدنالمعالحقوق  لكتتمو

الستثمارات ل   Ansan Wikfs وشركة%) 52(  ZincOxشركة المحدودة ، التي تضم ) اليمن( الصلب
رئيس  ادق عليهاصمنح الحقوق المعدنية و ىعل ياليمن مجلس النواب وافقكان قد و). ٪ 48(المحدودة 

 .2007في أغسطس الجمهورية 
 

                                                           

 www.ZincOx.com: أنظر الموقع  24
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: تاريخ موجز لمشروع الجبلي
. فضةالذي كان غني باللين نسبيا المؤكسد العمال الخام األاستغلت هذه . سنة 2500نحو إلى الحرفي في الجبلي التعدين أعمال يخ تارعود ي

وهناك عدد كبير . مترا 150و  10ما بين  في جوف األرض تتراوح فتحة 30هناك قد قدر أن و. ةحوفتالموالجوفية التعدين واستخدمت طرق 
خام قد تم التنقيب الطن من  400،000  -300،000 أن  تاريخيا يعتقد و. مترا 25ها إلى بعض يصل عمقفي المنطقة ،  من الحفر المفتوحة

 .  Agاحتوى على  طن 50  -30رصاص وعلى ال احتوى طن 10،000-7،000، أي ما مجموعه  عنه
 

 de Recherches) Géologique et الفرنسية عادنالم استكشافوخالل مشروع مشترك بين مكتب البحوث تلك الرواسب عيد اكتشاف وأ
Minières (BRGM)( بتنفيذقاموا  1986  -1981الفترة خالل و. 1980في عام  يةالمعدنية اليمن والثرواتلمسح الجيولوجي هيئة ا، و 

واحد  موردين -تحديد  تمو. متر 7.974حفرة بلغ مجموعها  57والجيوفيزياء ، وحفر  ئيكيمياالجيو والمسحالخرائط الجيولوجية ، 
وتم حساب كل من . من الزنك % 13 متر 1.24 بطولواآلخر لالستخراج الجوفي من الزنك  % 15.2 أمتار 3 بطولمفتوح الستخراج لال

 . من الزنك%   7 القطعحد  باستخدامالموردين 
 
أخرى  حفرة 12حفر وقامت ب، للرواسبالدولي البنك بتمويل من  امن كندا تقييم McOuat و Griffis وواتس  تأجر 1990في نوفمبر و

 وبعد مرحلة. الخرائطالمزيد من وكذلك رسم  اخندق 16تم حفر  باإلضافة إلى الحفر . االستمرارية المعدنية مترا وذلك لتقييم 1050  تبلغ
 16.37 عند  طن   3.6بـ " لجيولوجياالحتياطي ا"هذا التقرير وبين . 1993مبدئية في عام الجدوى تم استكمال تقرير دراسة الالستكشاف 

 Ansan Wikfsشركة و) Anglo(انجلو امريكان بـ اآلن تعرف   –Minorco شركة دخلت 1996في عام و. قطع ٪  8 ,من الزنك  %
ريتيدية كبمواد  وجود بدراسة إمكانيةفي المقام األول  وكان اهتمام الشركتين. مشروع مشترك يةفي اتفاق) Ansan(المحدودة ) حضرموت(

 . كسيدالتمعدن توقف في إطار منطقة األ ألنبسرعة  إيقاف الحفرتم  و. في المنطقةالمحددة كسيد األ تحت منطقة تمعدن 
 

خامات الخبرة الفنية في استخراج ومعالجة لتقديم  1998في عام  Ansan و   Angloفي مشروع مشترك مع ) ZincOx(دخلت شركة كما 
تم االنتهاء من تقرير جديد  1999في عام و. لتنمية الرواسبمشغل المدير وال ZincOxشركة  تأصبحو. تعقيدا المعادن المؤكسدة األكثر

حفرة لتحسين الثقة  49جرى حفر حيث  2002و  2000 يمزيد من الحفر في عامبحفر ال ZincOxوقامت شركة . مبدئيةالجدوى لدراسة ال
حساب ل 2005راسة الجدوى في عام إلنجاز دسابقة ، األساس العمال األبيانات من ال ضافة إلىإهذا العمل ، ومثل . الموارد المعدنية بوجود

الجبلي  موقعجدوى لتطوير النتائج دراسة  ZincOx ت شركة، أعلن 2005من عام مارس شهر في و. MDM ابهوقامت  ZincOxشركة  
عمر المنجم إمكانية زيادة وتعد . عاما 12بـ  المنجم  حياة مدة وقدرتالزنك ، من   % 9.2درجة بخام الطن سنويا من  800،000بمعدل 
كمية صغيرة من الرصاص وبيعه ولكن ليس من الدرجة  تم استخراجو. مفتوح على الجانبين وذلك ألن الموقع،  ةجيد االستكشاف  لنجاح

وقد تنظر في استخراج في الوقت المناسب ستجرى لة دراسة منفص، وهناك  tailings  مخلفات التعديننتقل إلى تغير أن الفضة . االقتصادية
 . فضة

 
أوروبا ،  Lavalin من قبل شركات  يةتقدير تكلفة وتصميم جديد تم إعداد ، و 2007لدرسات الجدوى في أوائل عام  التحديث واكتمل

ستشارية في لندن ، نيابة عن لخدمات اإللسانت بربارا المعدلة من قبل شركة مراجعة الدراسة وتمت . ZincOxة ويالهندس MDMو
Exotix  في األسواق الناشئة ، والتي كلفت بها شركة المشروع للمساعدة  ةمصرفية استثمارية متخصصشركة استثمارات المحدودة ، وهي

الت والمعدات تكلفة رأس المال واآلالمشروع لتغطية تمويل متطلبات إلى أن مجموع المحدثة وخلصت الدراسة . في توفير التمويل للمشروع
يكفي لتمويل العمليات  الذي رأس المال و، وجميع تكاليف التمويل الالزم لبناء المنجم والمرافق المتصلة بها ،  ةحاالت الطارئال، بما فيها 

تمويل الن عن وتم اإلع. مليون دوالر 186قدر بمبلغ ي،  2009لتدفق النقدي االيجابي المتوقع في الربع األخير من عام لحتى يحين الوقت 
. ، 2009من عام  األخيرفي الربع  مع توقع بدء اإلنتاج  2008وبدأ بناء المنجم والمصنع في الربع األول من  2008يناير  في المشروع 

وتمت تسهيالت القرض . % 52 بنسبة ZincOxشركة ل المملوكة الصلبمليون دوالر لشركة جبل  120تمويل قرض قيمته الويشمل 
 . المحدودة Exotix ركة ش بترتيب من

 

  hydrometallurgicalالهيدروميتالورجيا  ةطريقب وسيتم معالجة الخام. الخام إلى من النفايات 1:2نسبة بسيكون التعدين من حفرة مفتوحة 
تابعة ة تجريبية واختبارها في محط ZincOxمن قبل  التحليل الصناعيوتم إعداد عينة . الزنكمن  %  77ختبار على وجود االعملية ودلت 

طن سنويا من أكسيد الزنك عالي  70،000ويهدف المصنع النتاج ما يقرب من . بمعالجة الفلزاتبلجيكي مستقل  مختبر وهو،  CTPلـ 
أن  ضرورة  إلى ZincOx ها شركة ي تقوم بتال وأعمال االختبارات الدراسات التسويقية وتشير . من الزنك%  80على  احتويمالجودة ، 

أعلى بهذه المواد وستحظى . أكسيد الزنك في أوروبا والشرق األقصى وأمريكا لمستهلكي نوعية مناسبة للتسويق المباشر من تج النهائي المن
من  فقط %  65 إلى %  55مصاهر الزنك ، والتي عادة ما تدفع نحو تحتوي عليه أكثر من األسعار التي تعرضها الزنك التي  بسببسعر 

 لتعليمات وإرشادات، كجزء من دراسة الجدوى ، وذلك وفقا ةالبيئي اآلثارتقييم دراسة للتعدين لسكوت ويلسون  ت شركةنفذ و .قيمة المعدن
 اأثر ، حيث سيكون له مفيدنهائي وفر تأثير سيلمشروع عموما إلى أن االدراسة  وتشير. لبنك الدولي وبمساهمة من هيئة حماية البيئة في اليمنا

 .المنجمالمشروع  ومنطقة تنفيذ  يتجاوز مدة تطور البنية التحتية على المدى البعيد على مالة والععلى  اايجابي
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  :المعادن الصناعية 5.3
 وتشمل هذه. المعادن الصناعيةمن من الشركات التي تبحث في إمكانيات البالد  قليال اعدد1.5يبين الجدول 

 Nagarjunaنجرجونا  وشركةلمعادن والموارد ، ل Naineوناين  المعدنية المحدودة ،  ثري إس الشركات
 . Trimexشركة تريمكس المحدودة و

 
كما تم وجود مجموعة واسعة من المعادن التي يمكن استغاللها لالستخدامات الصناعية  2.4ولوحظ في القسم 

في كثير من الحاالت يمكن أن تكون مفتوحة أمام الشركات الصغيرة و. القسم نفسهاألمثلة في تقديم 
صغير نسبيا، فإنها تميل إلى أن تكون  هاالمعادن الصناعية عادة ما يكون هامش وبما أن. ليمنوالمتوسطة في ا

 . ألسواق أهمية كبيرةافهم يشكل ذلك لأكثر فائدة للشركات المحلية أو اإلقليمية ، و
 
 جمع معلومات هامة عن هذه المعادن ، ولكنبهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية قامت قد و

العمل الذي تقوم به و. لمزيد من الدراسات التسويقية الالزمة لتقييم الجدوى التجارية للمعادنهناك حاجة ل
بعض الوضع سيتطلب غير أن  المعنية، وفر هذه الدراسات للتراخيصيشركات القطاع الخاص يمكن أن 

 . خرىاألمجاالت الالمحلية في  الشركاتالمساعدة لتشجيع 
 

: عيةحجار طبياأل 5.4
إمكانية كبيرة فيما ب حيث تتمتعالفرعية التعدين في اليمن واحدة من أهم قطاعات األحجار الطبيعية قطاع يعد 

 . ةملاالع يخص الموارد التعدينية والسوق وتوافر اليد
 

 وتحديدا( األحجار الطبيعيةقطاع فتقليدي عرف لعدة قرون ، قطاع القطاع  ذاه على الرغم من أنوولكن 
 . وتركيبه رديءتسويق كما أن تنظيم ال ،تنظيميفتقر للتطوير وال) معالجتهاو اجهااستخر

 
  :ةالحالي والتوريداإلنتاج  خطوطوالقطاع الفرعي هيكل 
 المحجر باستخدام أساليبمن اإلنتاج  مرحلة ويتألف من ،غير معقدوقديم  أسلوب والتوريدنتاج نظام اإليتبع 

في أسواق ونقل القطع إلى المدن الرئيسية  ،ألصحاب الشاحناتير المنتظمة غالقطع وبيع  ،الحرفيالتعدين 
/ المصانع الصغيرة ات إلى شاحنالأصحاب من قبل بيع الو المعالجة الرئيسية،خاصة أو مباشرة إلى شركات 

جارة بسيطة في الورش الصغيرة النتاج حوالمعالجة ال المعالجة الرئيسية،إلى شركات أو ورش الرئيسية الأو 
ميكانيكية من قبل معالجة أكثر أو أكثر  ،البناءالمستخدمة في بسيطة الالبناء أو غيرها من المنتجات الحجرية 

حديثة موجهة نحو التسويق توجد طرق ال و. اآلتية، على النحو المبين في الفقرات الرئيسيةاألحجار شركات 
 . في هذا القطاع التجاري

 
 : رئيسيةإلى ثالث مناطق في اليمن األحجار الطبيعية إنتاج قطاع ويمكن تصنيف سوق 

 
  :أحجار كتلية الشكل) أ

 يانع شركةلرخام و الجرانيت ول الثنيةمثل شركة (المقالع مالك عدد قليل من كبار هناك :  جراالمح ومنتج
وكلهم ،  الصغيرة ومجموعات من األفرادالحرفية العديد من الشركات هناك و) شركة أحجار اليمنولرخام ل

 . غير ميكانيكيةوبسيطة بطريقة يمارسون نشاطهم 
رخام و الجرانيت للومصنع الروحاني رانيت جللرخام وال شركة الراعبيمثل : (كبيرةالالشركات التجارية 

تعمل بشكل رئيسي في السوق المحلية  وكلها) فيصل في عدنشركة  ناجي الهندسية ، في صنعاء و ومؤسسة
كتل  تستورد) الروحانيمثل شركة (بعض الشركات و. نهائيةلمنتجات التصدير  من نقاط  مع عدد قليل نسبيا
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يزيد ال هذه الشركات الكبيرة ، التي و. في السوق المحلية وبيعهامعالجتها تتم من الخارج  أحجار كتلية وألواح
في  ايطاليةاعة صن(كبيرة نسبيا  اتتجهيزومعدات تستخدم خمس أو ست في البلد ، عادة ما عن  هاعدد

مباشرة التصاالت نظرا لال) ةقطع كبير(: كاملخط إنتاج القديم ، وتوفر منها الحديث ومنها ، ) الدرجة األولى
 .بناءال حجارألواح ، والبالط ، وكذلك األ، و) جر امع منتجين المح

 

    
 
 

بمنشار صغير جهزة فقط م تكون التيمئات الورش الصغيرة  تعمل :فراد األالصغيرة و شركات التقطيع
التي منتظمة الغير بتقطيع الكتل الصخرية  حيث تقوم. األخرى في جميع المدن الكبرىوفي صنعاء   دائري

اثنان أو (مرئية فقط من الجوانب القطع عادة ما تصغيرة التي إلى قطع بناء شراؤها في السوق المفتوحة تم 
 .دينة الى القطاع الخاص وشركات المقاوالتهذه اللبنات تباع مباشرة في سوق المو). ثالثة

 
  :بناءال أحجار )ب

كبر من حيث األأكثر تقليدية ، ووقدم هو األاليمن  فيالطبيعية األحجار هذا الجزء من قطاع أن من المؤكد 
كننة يقل نموا من حيث الماأليكون هذا القطاع ومن المحتمل أن . والعاملين والورشوالمحاجر ،  ،المواد
 . نظيم والمهاراتوالت

كثيرا ما تقع في مناطق صحراوية نائية ، التي لمحاجر ، لصغار المنتجين الحرفيين  يشتمل هذا القطاع علىو
ويتم نقل ). بشكل رئيس المتفجرات(استخدام وسائل بسيطة جدا بالصغيرة  بلكات األحجاراستخراج ب تقومو

 للورش التي لديها منشار دائريالصغيرة " في السوق"مدينة بالشاحنات وتباع المنتظمة إلى الالقطع غير 
 .للبناء الحجر الجيريبلكات ، والبازلت واالجنمبرايت  -التف إلنتاج ماسي
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  :)منتجات الكسارات والوديان(الركام ) ج

لمدن الرئيسية المنتجة في اليمن ، وغالبا ما تقع بالقرب من االركام  إلنتاج بعض المصانع الكبيرة توجد 
من  ةكبير كمياتينتج عنها  لإلنتاجالوسائل الحالية و. االجنمبرايتوسيما من البازلت ، وال للركام الصخري

، وكثير من المناطق األخرى في  في منطقة الصباحةالحرفي المحجر مثل (مكسرة النفايات في شكل حجارة 
 . القطاع الفرعي لمعالجة هذه المشكلةهذا  هيكلة وتنظيملتحسين هناك حاجة و). وسط اليمن

 
: في اليمناألحجار الطبيعية  تحجير 5.4.1

 وجود الحرفي ، مع  بطريقة التعدينفي اليمن  حجاربلوكات األومعظم أحجار البناء  موارديتم تشغيل وإدارة 
في كثير ر، ويفجطريق الحفر والتعن ستغالل أعمال االمعظم وتنجز . لتعدينغير متطورة لومعدات طرق 

 . حفر على اإلطالقأي في المفاصل دون فقط  ريالتفجعن طريق من الحاالت تتم عملية االستغالل 

ذلك له تأثير ، فإن ألحجار البناءصغيرة الكتل الؤثر سلبا على استغالل تبسيطة ال الطريقة الفي حين أن هذه و
استخراج كتل كبيرة بسمح وال ت يةرالصخ كتلتشققات في التسبب  حيثكبيرة الكتل ال استخراجعلى  يسلب

بعض وتنتج . رانيتجالحاالت في بعض والحجر الجيري ، والترافرتين حالة وهذا يحدث أساسا في . منتظمة
أو بدون  لمتفجراتجدا ل مع استخدام محدود والشقالحفر  طريقةنسبيا ب كتل منتظمةرانيت جمحاجر ال
 . استخدامها

على  ياتدريببرنامجا يتطلب سوبناء هذه القدرات  ،محدودة جداالمحاجر فهي إدارة رات مهاإذا ما نظرنا إلى و
 . المدى الطويل

وعالي الجودة وتشير على إنتاج منتظم وفي اليمن  على هيئة كتلأحجار  الستخراجالوضع الحالي ال يساعد 
من  % 80إلى  60 بين الخامات بنسبة تتراوح وإهدارفقد  هذه الطرق تؤدي إلىالتقديرات إلى أن 

متوسط وربما يتراوح  ،)ةالكبيرومتوسطة مثل القطع ال( هاوتسويق هااستغاللمجموع الصخور التي يمكن 
أما  ،غير منتظمة الشكلهذه القطع  ، ومعظم3م 3إلى  1ما بين الحجر الجيري ، والترافرتين أحجام قطع 

 . في بعض المحاجر 3م 5-4 إلىهي أكبر قليال تصل فمتوسط حجم قطع الجرانيت 

 المنتجة للكتلشركات مواقع أعمال أعاله بسهولة من خالل زيارة مالحظة األوضاع التي تم وصفها  يمكن و
 . الرائدة في اليمن

 
  :في اليمن معالجة األحجار الطبيعية 5.4.2

 وذلك نظراقيد من التعجدا مستوى منخفض بفي اليمن  معالجة األحجار الطبيعيةتتسم أعاله ،  ناكما ذكر
 . عالية في السوق المحليةغياب المعايير الالفتقار إلى المهارات ول
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 قطع يتم إنتاجفي الورش حيث جدا صغير ) قرص ماسي(أما أحجار البناء فيتم إنتاجها باستخدام منشار 
بعض الشركات  ولدى. والبازلت االجنمبرايتولحجر الجيري ، والتف ل ةالحرفي المحاجرصغيرة من 

 . إلنتاج أحجار البناءالكبيرة خطوط إنتاج بسيطة 

 الجمهورية- شركة على مستوى 12عن عددها ال يزيد التي  -الكبير والمتوسط الحجم الشركات ذاتوتقوم 
كبيرة ومتوسطة الحجم من الحجر الجيري والجرانيت  قطع حيث تتعامل مع ،كبيرة كتليةبمعالجة أحجار 

 . تها بشكل سليمصيانال تتم ، وغالبا نسبيا حديثة والترافرتين باستخدام معدات

 واإلدارةتنظيم من حيث التصميم والمعدات وإعادة هيكلة إلى في اليمن األحجار مصانع  تحتاج، وعموما
 . يةالتشغيلوالمهارات 

  :في اليمن هاوتسويق األحجار الطبيعية قاأسو 5.4.3

ال يوجد سوى عدد قليل جدا لنقاط من في السوق المحلية وفي الييعمل معظم المشتغلين باألحجار الطبيعية 
 انتهتلتسويق لودية  فردية اتفاقياتعن  سحيث نتج باألسا ،اإلنتاج إجماليمن %  2-1تصدير ال يتعدى ال

 . في المملكة العربية السعودية واألردن ودول الخليج

وأصحاب شركات المقاوالت ،  المالكلى في السوق المحلية بشكل مباشر عالنهائية معظم المنتجات تباع  و
ثالث شركات  وال يوجد سوى .وحجارة البناءتقطع بحسب الطلب منتجات والبالط ، ومن هذه المنتجات، 

مشروع مسجد حيث قامت بالتوريدات ل، في السنوات الثالث األخيرة ةكبيرقامت بأعمال تجارية كبيرة 
 . ل ودون أي وسيطيالمنتج والعم دي بينفر صفقات البيع بشكلوتتم . في صنعاء الصالح

لديها بعض المعرفة عن أسواق التصدير ولديها أو ثالث شركات في اليمن شركة  اليوم ال يوجد سوى حتى و
أيضا نفسها محالت والشركات  ولدى. السيما في الهند وإيطاليا- يندولي عمالءتصاالت مع موردين وا

 . في المدينةللمنتجات تنتشر صاالت عرض 

  :النفيسةاألحجار  5.5

الجزء األكبر من األحجار الكريمة التي تباع في وسوق األحجار الكريمة قوي جدا في اليمن تاريخيا، يعد 
 . لتلبية المعايير الدولية هاصقلفيتم تقطيعها ومنتجة محليا  هاتلك التي يعتقد أن اأم ،اليمن يتم استيرادها

وهذا  ةالمحليكاف في السوق طلب لها جيدة النوعية وذات النتجة محليا األحجار الكريمة المأن من المرجح 
عن  الثمينةألحجار اوجود احتمالية تحديد والبد من . الصغيرة والمتوسطة الحجماإلنتاج مشاريع وجود برر ي

تامة الالستفادة اليمن اومن أجل أن تستفيد وعالوة على ذلك ، . أخذ العيناتيليها رسم خرائط تفصيلية  طريق
الصقل وأيضا ع ويقطفي مجال الت يةبرامج تدريبإقامة من المهم  فإنهمن استغالل قطاع األحجار الكريمة 

.  الخاصة بذلك رافقإنشاء الم
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  :البنية التحتية. 6

  :الطاقة 6.1

دورة  أثناء جميع مراحل مستوياتال على مختلفكهربائية يعتمد عليها إمدادات  توفيرعمليات التعدين تتطلب 
العديد من هناك مع ذلك  و. من عدمه عند اتخاذ قرار االستثمار في بلد مادورا ار يالمع اهذسيلعب التعدين و

 فهناك استقرار العمل؛لضمان للمنجم خاصة بها محطة تزويد الطاقة البناء التي ستقوم بشركات التعدين 
تلك تدفق  استمرار تتأكد منبل وتريد أن ، الكهرباء ال تحتاج فقط لطاقة عالية من مثل المصاهر ، مصانع
مفتوحة الحفرة وال ،دورات التدفئة والتبريد وفقا لتوافر الكهرباءفي مر يمصهر أن وال يمكن لل. أيضاالطاقة 

إلى تركيب مولدات كهربائية  تمنافسة حتى لو اضطرتكون عملية التعدين التي تنتج للتصدير يمكن أن ل
تهوية إليها أعمدة ووصول التطلب يالتي (واسعة النطاق تحت األرض اجم من وجودخاصة بها ، ولكن 

نسبة كبيرة تشكل على تكاليف الطاقة ، والتي غالبا ما  تعتمد، والمصاهر أو معامل التكرير سوف ) مستمر
 . يةالتشغيل ةتكلفالمن 

 أن يخصصوا ،نائية في مواقع ونعملالذين يمستثمري التعدين ، وخصوصا من الطبيعي جدا في أوساط  و
قامت المناجم على سبيل المثال . تدل على هذا أفريقياوهناك عدد من األمثلة من ميزانية خاصة بتوليد الطاقة 

لتزويدها بما تحتاج من تركيب مولدات كهربائية مخصصة ب) Morila و  Sadiolaمثل (في مالي  البعيدة 
ما بالشبكة الوطنية ، و فتحصل على الطاقة منفي بتسوانا لنحاس والنيكل فيكوي لسيليبي منجم  أما. الطاقة

 . كبيرة أهميةالطاقة يشكل ستمرار فان ا، اكبير امصهرتشغل ا هأن

الطاقة الكهربائية ف. لتقييم قطاع الطاقة في البالدالثقة المستثمرين المحتملين في قطاع التعدين في اليمن ولدى 
من فقط %  40عن  ما يزيد قليال حيث تتوفر الكهرباء لوسط ، في منطقة الشرق األ تعد األقلليمن في ا

 . % 90نحو الذي يبلغ قليمي اإلبالمتوسط مقارنة  المستهلكين،المتوسط 

. ميجاوات 732 هامنميجاوات المتوفر  910الموصلة ليمن بلغت الطاقة التوليدية ل،  2009خالل عام 
ميجاوات  357معزولة القدرة الاجمالى وبلغ . ميجاوات 210طاقة بمقدار استئجار ، تم وعالوة على ذلك

اجمالي وبهذا بلغ . لوعزملميجاوات وإضافتها إلى النظام ا 63استئجار تم و. ميجاوات 242منها المتوفر 
 . ميجاوات 1,247الطاقة المتاحة في اليمن 

ة المتاحة والعمل على سد شرعت الحكومة في تنفيذ عدد من اإلصالحات في قطاع الطاقة ، بهدف زيادة الطاق
في  وتحديدا لغاز ، المحلية لسوق المن التوسع والتنوع في  المزيدويتوقع . للطاقة الطلب المتعاظم منالفجوة 

في النهاية و. استخدام الغاز الطبيعيبوالديزل ) HFO(زيت الوقود الثقيل  استبدالقطاع الكهرباء عن طريق 
ة الستيراد وقود الديزل ، وخفض تكلفة توليد الطاقة ، وأيضا لتقليل الحاجة ل من الحاجيقلإلى التهذا سيؤدي ، 

تريليون قدم مكعب  5.2 الحكومة اليمنية  خصصت وقد. والجددللمستهلكين القدامى إلى اإلعانات الحكومية 
 . المقبلة 25من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الطاقة خالل السنوات ال 
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الطاقة  معظمالحديدة التي تنتج و وةسوالح،  محطة المخامحطات توليد الطاقة القائمة ، مثل وهناك عدد من 
 المؤسسة العامة للكهرباءلدى و .في البالد ، وهي قديمة وبحاجة إلى إعادة التأهيلالمستخدمة الكهربائية 

 خسائر زادت ، 07-05السنوات خالل و. أيضا محطات توليد هي في حاجة الى اصالح المملوكة للدولة
لایر  17.6إلى ) مليون دوالر أمريكي 22.5(لایر يمني بليون  4.5 زيادة كبيرة من  المؤسسة العامة للكهرباء

 اتصالحاإل، وبالتالي فإنها ليست في وضع يمكنها من تمويل هذه )مليون دوالر أمريكي 88.5(بليون  يمني
، باتخاذ التدابير التصحيحية المؤسسة العامة للكهرباءقامت ولهذا  .الداخلية هاموارد باالعتماد على ةشاملال

24Fمن اإلجراءات وغيرهابعض فئات المستهلكين على مثل الحد من الخسائر ، وزيادة رسوم الكهرباء 

25 . 

زيادة قدرة التوليد من خالل تركيب محطات ديزل بفي البالد  مدقصيرة األقطاع الطاقة أولويات وتتمثل 
 وأما على. الطاقة نقل وتوزيعالفاقد في استمرار عدة محطات الطاقة ، والحد من لذري صغيرة ، وإصالح ج

 من المتوقع أنحيث  باستخدام الغاز الطبيعي – إضافية كهرباءتوليد ب ستقومالمدى المتوسط ، فإن الحكومة 
   بحيث يتم تجهيز 2010عام  بحلول، المرحلة األولى. على مرحلتينالغاز عن طريق  ميجاوات 739 يتم توليد

في تنفيذها ، ومن المتوقع ميجاوات 400بـ المرحلة الثانية تقدر الطاقة التي ستنجز في ، وميجاوات 339
25Fمرحلة الحقة

26 . 

الكهرباء في الوقت قطاع لتحسين الحثيثة جهود الوبذل  اإلصالحاتوخالصة القول ، على الرغم من 
التعدين في قطاع المستثمرين  معظموسيتعين على  ،ة غير كافيةشبكالقدرة توليد الكهرباء وإال أن الحاضر 
القيمة  تدفقحد من احتماالت سيسيزيد من التكاليف و وهذا. هم الخاصة بهممولداتلتوفير ميزانية  تخصيص
 . الطاقةكبيرة من  إمداداتتطلب تعادة ما  الصناعات المعدنية حيث أن المضافة،

 
  :النقل 6.2

. فقط كيلومتر 6،200منها المعبد ، في الوقت الحاليكيلومتر من الطرق  71.300نحو ناك بأن هاليمن وتقول 
 .على تأكيد جةحاالخطة بق سريع بين صنعاء وعدن ، ولكن يطرهناك خطة إلقامة و

اإلنشاء قيد شبكة الطرق ، بما في ذلك الطرق هيئة المساحة مبينة ها تالخريطة التي قدميوضح  6.1والشكل 
 . دراسةوقيد ال

 

 

                                                           

 Aide Memoire, December 2008 mission, World Bank 2009يناير  21تقرير البنك الدولي حول مشروع قطاع الطاقة   25
Power Sector Project, January 21, 2009. 

 
 Project Appraisal Document – Republic of Yemen Powerالبنك الدولي  –وثيقة تقييم قطاع الكهرباء في اليمن   26

Sector Project – 2006, World Bank Group. 
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 المقترحة ةخريطة تبين شبكة الطرق الفعلي:  6.1الشكل 
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 يستمر، ووالقطنعبر حصن ال إلى سيئون عن طريقمأرب / فر اق صيطر الحديثة من الطرق الرئيسيةو
 إلىمن عدن  -الساحل الجنوبي يمر على طول مسفلت وهناك أيضا طريق . ثمود عبرالطريق إلى عمان 

 . التي تربط بين البلدينالمسفلتة األخرى الطرق إلى إضافة عمان حدود 
 

 المناطق، تضاريسبطرق مغلقة ذات خطين تسير بحسب والمراكز السكانية  الرئيسيةية اليمنوترتبط المدن 
التي تجعل هذه الطرق تمتد بشكل مستقيم، وتسير ناقالت البضائع على هذه نفاق أ وأال توجد جسور و

ة حمولمتوسط بلغ وي )قل في المناطق الجبليةوت( ساعة/كم 50 – 30ـقدر بالخطوط بسرعة متوسطة ت
على قدم  40ذات الحاويات  وتنقل .واحد سائقوبمقطورة وتسير بدون ، طن 20-15 الناقالت في اليمن

. الرافعات المتحركة في كل مكانوتتوفر . ها على قالباتنقلما يتم عادة قدم  20حاويات و؛ بمفاصلشاحنات 
 . الموقع ات فيحاويال وتفريغ شحن يتم كمل 

 
 تختلفو ، وبالتالي على مستويات الطلب السائدة؛اليوميةاألعمال على  كل كبيرأسعار الشحن بشتعتمد 

عن صنعاء تختلف أجور الشحن من عدن إلى ، على سبيل المثال. الشحنةوحجم األسعار باختالف الوجهة 
 أن، أفادت الشركات اليمنية  2005في عام و. ق في االتجاه المعاكسلنفس الطريتلك التي تدفع لشحنة متجهة 

من فأجور الشحن . وبحسب خط السيردوالر  600دوالر و  400بين  ألجور الشحن تتراوح ماالحد األدنى 
 نسبياسيئون  -مأرب   -صنعاءوبالمقابل، تقل تكلفة النقل على خط . مرتفعةإلى صنعاء والحديدة عدن  ئيمينا
من منجم في محافظة طن  20قدرها شحنة من الحجارة ويكلف نقل . هذه المدنبعد المسافة بين من غم ربال

رفع تكاليف الخارجية سببا في االستفسارات تكون  وغالبا. دوالر أمريكي 150صنعاء نحو  إلىمأرب 
 . الشحن

 
حازت ظم التراخيص التي أن معالمالحظ ومن . النقل في الوقت الحاضر اتشاحنلبديل خط ريفي ال يوجد 

 ةق رئيسييطرقريب من الجبلي  مشروعف. نسبيا من الطرققريبة ) 5.2انظر الشكل (شركات التعدين عليها 
للحديد  اليمنإذا اكتشفت شركة ومع ذلك ، . إلى موانئ البحر األحمر القائمين عليه من نقل المنتجاتتمكن س

 كانتكسأرادت شركة كانتكس شرق مأرب ، أو إذا ما  صيرختالمنطقة تجارية في رواسب بكميات الصلب 
كون مصدر قلق تالنقل سفإن مسألة ، نقل منتجاتها النحاس والنيكل في منطقة السوار التي تقوم باستغالل 

 ستكون بمثابةعن الطريق الرئيسي  محجر رئيسي يبعد كثيرا، فإن تكلفة النقل من أي  وبالمقابل. كبير
 . حول دون تطورهستروع وعلى المشتفرض عقوبات 

 
، فعلى سبيل المثال، يتمكن في جميع أنحاء اليمن ةحل مشاكل النقل واضحتعد مسألة التنظيمية ومن الناحية 

 . البالد أنحاءجميع على توزيع األسماك الطازجة يوميا من صيد األسماك قطاع 
 

من رداءة ،  2008نوفمبر  9خالل ورشة عمل عقدت في صنعاء في العديد من أصحاب المقالع  اشتكى
مخاوف وهناك . قاسوالتي ينتجوها إلى األنقل المواد الناتجة عن تكاليف والممتلكاتهم ، الطرق المؤدية إلى 

26Fالصندوق االجتماعيفي هذا السياق يقدم ، وخرىاألصناعات لدى أصحاب المماثلة 

بناء الدعم لللتنمية  27
. النمو االقتصادي وتعزيز فية والحضرية الفقيرة من أجل تشجيعالطرق الفرعية المؤدية الى المناطق الري

                                                           

 www.sfd-yemen.orgو موقع الصندوق   2007التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية،   27

http://www.sfd-yemen.org/�
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وجدت وحتى لو  ،ستظل تشكل الصعوبات يةغربالالمناطق الجبلية وخصوصا في  التضاريس ومع ذلك ، فإن 
 . السير تواجه حركةسالتي  لالنحدارات تكاليف النقل ستكون مرتفعة نظرا فإن جيدة الجودة الذات الطرق  

 
سيستمر الوضع ومن غير الواضح ما إذا كان هذا  ،األسعار العالميةبمقارنة بشكل كبير وقود مدعوم الكما أن 

 . في المستقبل
 

الدروس ويمكن استخالص . ما يمكن تحقيقه بالتعاون مع السكان المحليينلمثاال مفيدا  6.1رقم مربع يوضح ال
 . الصغيرة والمتوسطةالتعدين  مشاريعلوصول الالنظر في مشاريع لتحسين فرص عند من هذه التجربة 

 
المجتمعات المحلية ، واستخدام أساليب العمل إمكانات حشد ما يمكن القيام به من خالل  6.2الشكل ويبين 

على حسن استخدام األحجار المحلية ايضا يدل  جدير بالذكر أن الشكلو. الطرقأسطح المكثف لتحسين 
هذا  لمدن ، ويمكن أن يمثل في طرق اعلى نطاق واسع  ر الرصفأحجا كما يمكن استخدام. الطريق لرصف

 . البناء أحجارومقالع  استخراج البلوكات الكبيرةمحاجر في اإلهدار مشكلة لحل " رئيسي"الحجر منتج 
 

 في منطقة الجبين، ريمةق ريفي يطر 6.2 الشكل
 2007لصندوق االجتماعي للتنمية ، لالتقرير السنوي : المصدر 
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 الفرجالرزق وطريق  :رف ابني عالطريق الريفية ل:  6.1 رقم مربع
 

مصاعب كبيرة بسبب وعورة ) محافظة صنعاءعزلة من عزل مديرية صعفان  -رف ابني ع(رف اسكان بني جبل عواجه في الماضي ، 
 . نتوءات صخريةتنتشر فيها ال،  وضيقة للغاية منحدرةق يأجزاء كثيرة من الطر ، حيث كانت الطريق المؤدية من وإلى المنطقة

" رعبا"كثر األجزاء يتجاوزوا األسياراتهم حتى اعتادوا على الترجل عن نهم أوقالوا  ،بمرارة هذا الوضع الصعبسكان المنطقة ذكر توي
السيما خالل مواسم ق ، يالطرذلك وعالوة على ذلك ، كثيرا ما رفض سائقي السيارات استخدام  يعودون إليها،من الطريق ، وعندئذ فقط 

العيادة الصحية في حاالت الحاجة إلى الذهاب إلى الحياة صعبة بالنسبة لكثير من سكان القرية ، وبخاصة  ت هذه األوضاعجعل و. األمطار
 . منهم القريبة

بيوتنا في اليوم  إلىالعودة  نتمكن منفال مجاورة من أي منطقة القرية إلحضار شيء ما  مغادرةأردنا  كنا لو" : آخر قائالقروي  أوضحكما 
سائقها يوافق العثور على سيارة ألنه كان من المستحيل . ضطر لقضاء الليل خارج القرية والعودة في اليوم التاليكنا ن من ذلك،وبدال . نفسه

الكلفة أن تكون الطريق أو ك بأن يسلك ذلخاطر يإما أن السائق لن ف وجدت سيارة،وإذا . هاليوم نفس يف أن يوصلك على بيتكعلى  هاأو مالك
 . نقل بدائية مثل الحمير ائلوس إلى كانوا يلجئون ذكر آخرون كيف و ".باهظة

قرر الصندوق االجتماعي و ،لطريقللمجتمع من احتياجات اوتحقق  المنطقة،الصندوق االجتماعي بزيارة من قام فريق  2005في عام و
كم  6.5وغطت األعمال أكثر من . تأهيل أجزاء أخرى ، وإعادة تأهيل وحماية الباقين/ وتوسيع وتحسين  الطريق،إعادة بناء أجزاء من 

 . شخص 9،000استفاد منها نحو  دوالر أمريكي 64،000نحو بتكلفة بلغت 

شهدته  يذعبد الرحمن مسعود ومحمد القادري الفرق ال ه، حيث لخص السائقانن عن ارتياحهم لنتائجوالقرويعبر بعد اكتمال المشروع ، و
 ثمانسيارتين إلى ، و ارتفع عدد المركبات الداخلة والخارجة من القرية من  أمانا أكثرالطريق  أصبح"  :قائلين المنطقة بعد تدخل الصندوق

في رحلة واحدة ،  متراكيلو 200إلى في مسافات تصل ل التنقاآلن  همزارع محمد صالح انه يمكنالوأضاف ." في اليوم الواحد سيارات
قرويون وأشار . في السابق لایر 8،000تصل إلى كم أو أقل  50بينما كانت تكلفة التنقل لمسافة  لایر يمني – 2،000لفة ال تتجاوز تكب

نصف  ستغرقيمنه ل ونزالد الطريق أو وصع كما أن. لایر 150 إلى 500من  تآخرون إلى أن رسوم النقل للراكب الواحد قد انخفض
في اليوم نفسه من دون إليها نتيجة يمكننا الخروج من القرية والعودة بالو" : وأضاف أحدهم .فيما سبقساعتين  ساعة أوساعة اآلن، مقابل 

 " .الحاجة إلى المبيت بعيدا عن الزوجة واألطفال

 واأشرف نالذي يين -بعض القروبل إن . السلع األساسيةألسعار نسبي واالنخفاض ال نقل الناس والسلعتالمشروع سهولة النقل وفوائد تجاوز وت
المقاوالت وتنفيذ مشاريع التنمية مجال المعرفة والخبرة في قد اكتسبوا  -عوتنفيذ المشرأثناء فترة على جمع التبرعات من المجتمع المحلي 

لمنطقة في المقاوالت وتنفيذ مشاريع أخرى في ا واوشارك. وجدوا فرصا جديدة لكسب الرزق لهم وألسرهم لذلك،ونتيجة . المجتمعية
 . وخارجها

من خالل التعاقد مع المجتمع المحلي  هتنفذالذي تم  عارف،بني في بعض في مشروع تجميع مياه األمطار الشارك  المثال،على سبيل 
شارك العديد وي). محافظة مأرب(طريق آل طليان وعمل البعض اآلخر مع المقاول أثناء تنفيذ . في مناقصات المشروعجزئيا المشاركة و

وبني  عكبريجبل طريق ، و) صنعاءصعفان، (الزواحي بيت طريق في المناقصات والمقاوالت لتنفيذ المشاريع المجتمعية ، مثل م همن
المقاولين ، المجتهدين من أصبح من  ومن القرويين الطموحين). ، صنعاءمناخةفي وكالهما (لتجميع مياه األمطار  حوض معصرةخطاب و

من  30أكثر من ظهر باإلضافة إلى ذلك ، . محمد محمد حسن القادري وفيصل عبدهللا علي مسعودود ،علي مسعو نومنهم عبد الرحم
عبد هؤالء ومن  ،مختلف المشاريع التي يدعمها الصندوقفي حاليا  يعملونرف، امشروع طريق بني عكنتيجة لمهرة الالبنائين والعمال 

 . مجلياحمد غالب وحمود قايد مسعود ، وعلي الغني 

2007لصندوق االجتماعي للتنمية ، لالتقرير السنوي : مصدر ال  
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تنويع األنشطة االقتصادية ، بما في تنمية التحتية مع تطوير البنية  لربطالبحث عن سبل بالحكومة اليمنية تهتم 
قي حديدية لربط الجزء الشر ةسكإنشاء هو هيئة المساحة  متهقد ذيال من ضمن المقترحاتو. الموارد المعدنية

 فيهامنطقة على هذا الطريق وسيمر . الشمال من خليج عدن إلىالجنوب  وتمتد حتىمن المرتفعات الغربية 
أنواع أخرى من  فرص إلقامة، فضال عن المحتملةالمعادن عددا من  و النشطة بعض عمليات المحاجر

للحصول على دعم من  أن مناقشات قد جرت بالفعل على المستوى الحكومي المعلومومن . النشاط الصناعي
 . الصين

أثبتت تجارب . االقتصادية الهامة االختباراتعدد من  ال بد من إجراءالسكك الحديدية وللتأكد من جدوى 
تدفق فيها يوجد دودة حيث حمفي حاالت  نجحت سكك الحديدعن طريق المعادن نقل بأن العصر الحديث 

. أو أكثر عشرين عاماعلى مدى للتصدير في الميناء مرفق إلى مورد رئيسي من المعدنية شحنات للمستمر 
المغرب في الفوسفات و خام الحديد في موريتانيا  هي نقللنقل لأمثلة النجاح في استخدام السكك الحديدية ومن 

ذا جدوى يزيد من السكك الحديدية الذي تصبح عنده االقتصادي والمدخل . وخام الحديد في غرب استراليا
 الموردينسيطلب العديد من ل امثعلى سبيل ال(وموردين غير مستقرين أو دائمين ي لوجستالالتعقيد 

من المهم  ولذلك) على الخط الرئيسي إسنادالخطوط الحديدية ومرافق  تعزيز ةجغرافي ين على مناطقموزعال
على ق طبالتي يمكن أن تاالقتصادية المحددات لتحديد وجدوى اللتقييمات الدراسات األولية إجراء بعض 

 . ةليالنقل البدوسائل مع ذلك قارنة وماليمن الوضع في 

. مملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في وشرق البالدالشمال غرب سكة حديد لربط إلنشاء  ةوهناك خط
عليها د يتأكال يتم وما لم ، األمد بعيدإلى المتوسط من النوع هذه المشاريع و. على طول الساحلوستمتد 

 . لن يعيروها أي اهتمام المستثمرينفمن المرجح أن امج ثابت للتنمية برنوصدور 

الرحالت  وتعمل. سقطرى وتعزو، وسيئونصنعاء والحديدة ، و، والغيظة وعتقوهناك مطارات في عدن ، 
وقد وضعت خطط لتوسيع وتحديث . إلى حد ما ، وخاصة إلى دبي ةمتكررهي الجوية الدولية من صنعاء و

هذه المطارات قادرة على التعامل ستكون عندئذ وفي المستقبل القريب  وسيئونوعدن  نعاء،صالمطارات في 
 . جزئي من خالل الروابط الموجودة في البلدان المجاورةبشكل و ،ةالدولي الروابطمع 

 
: الموانئ 6.3

صى جنوب غرب عدن في أقميناء على البحر األحمر و ميناء الحديدةالدولية الرئيسية هي الموانئ البحرية 
) المعال والشحرالمكال ، وو،  والمخارأس عيسى ، وهي الصليف و(الموانئ األخرى أما . الخليجساحل 

 . االحتياجات المحليةلتلبية أساسا فتستخدم 

مساحات مما سيحول على نطاق واسع فيه ويجري التوسع . البالدفي  أهم الموانئعدن ميناء يمكن اعتبار و
هذه وبالنظر إلى الظروف السياسية واالقتصادية الراهنة ، يمكن أن تصبح . إلى منطقة حرة الميناءكبيرة من 

 . للنشاط التجاري في اليمن ةالرئيسي البؤرةالمنطقة 
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 وتزن) قدم 20(ة حاويأجور شحن  تبلغ،  2005في عام ف ،وتعتمد على الموردأسعار الشحن البحري تتباين 
 . إلى هامبورغ دوالر 1200 ودوالر  900طاليا ايإلى من الحديدة طن  15-10نحو 

: االتصاالت  6.4

من  رسوم التراخيصوتقوم بتحصيل المعلومات سوق االتصاالت في البالد  وتقنيةوزارة االتصاالت تنظم 
المؤسسة العامة من خالل ، عليه مباشروبشكل كامل الهاتف الثابت وتشرف  يةحكومة اليمنوتملك ال. المشغلين
تشغيل ل  CDMAنظاميمن موبايل شركة ، وتملك حصة مسيطرة في )PTC(ت السلكية والالسلكية لالتصاال

 . أيضا المؤسسةالهواتف الخلوية عن طريق 

تعتزم  مؤسسة االتصاالتفي المناطق الحضرية ، على الرغم من بشكل رئيس  وتوجد خدمة الهاتف الثابت
حديث صادر عن تقرير  وتوقع. مناطق الريفية في اليمنالثابت في الالهاتف لخطوط متطورة خدمات  تقديم

27Fلالستشارات يةمجموعة العربال

مليون خط بحلول نهاية عام  1.432إلى خطوط الهاتف الثابت تصل  أن 28
و  2008 عامي بين %  7.1المقدر بـ سنوي النمو المعدل  هذا يقابلو. %5.76قدره مع معدل انتشار  2012
2012 . 

شركة يمن ، باستثناء GSMتعمل بنظام ، جميعها في اليمنالنقال الهاتف شركات لتشغيل وهناك اآلن أربع 
:  هي والشركات   CDMA موبايل التي تعمل بنظام 

يمن موبايل  • 
سبأفون ،  • 
اليمن إن تي إم • 
 . هتسيونيتل• 

بشكل كبير بمعدل نمو ستالتغطية الخلوية في اليمن أن  هافي تقرير لالستشارات يةمجموعة العربالوتتوقع 
مليون مشترك  10.537 عدد المشتركين لغسيبحيث   2012 ىحتو 2008عام من %  15.7 قدره  سنوي

 حيث بلغ عددهم 2007عام  ما كان عليه عدد المشتركين في نهايةمقارنة ب) % 42.4قدرها نسبة انتشار ب(
 . مشتركامليون  4.437

28Fتعلق باالتصاالتتتفاصيل اخرى 

29 : 

ليفونات  تال• 
، وشبكات  سكاتر، والكابالت ، تروبوسفيري  الالسلكيوطنية من الميكروويف الشبكة التتألف : المحلية -

لهاتف المحمول  لجي إس إم 
المحيط في  1المحيط الهندي وفي  2(انتلسات  3 ،أرضية ستاليت ؛ محطات  967رمز البلد  : الدولية  -

                                                           

 2008وخدمات البحث االستراتيجي، يوليو  لالستشارات يةمجموعة العربالاالتصاالت في اليمن، مكتب  تقرير حول توقعات   28
 . ولم يقم االستشاريون بتحليل التقرير بشكل مفصل.   http://www.arabadvisors.comانظر

) CIA(دليل المخابرات المركزية األمريكية   29

http://www.arabadvisors.com/�
http://www.arabadvisors.com/�
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الى المملكة  الالسلكيالميكروويف  ،عربسات 2، و) محيط األطلسيمنطقة ال(انترسبوتنيك  1، ) األطلسي
 العربية السعودية وجيبوتي 

)  1998) (2(، والموجات القصيرة ) AM 6  ،FM)1:  ةيإذاعبث محطات • 
)  1997) (المكرراتإضافة إلى العديد من ) : (7( يةمحطة بث تلفزيون• 
 ye. :اإلنترنترمز البلد • 
)  2007( 5: نترنت حواسيب خدمة اإل• 
)  2006( 270،000: اإلنترنت  ومستخدم• 
 

وحتى في منتصف . من البالد%  80نحو  حيث تشكلجي إس إم معظم المناطق المأهولة الشبكات تغطي 
ومع ذلك . ةالتغطية غير مكتمل ىوسطالالجبال في و. إشارة من فوق أحد الكثبان الرمليةتوجد  رملة السبعتين
بقعة معينة يتحركون إلى أو فإما يصعدون إلى قمة ما ين هم أ ونعلميلسكان المحليين اوهناك شبكات 

 . لالتصال

هناك في معظم أنحاء البالد ، ومتوفرة  تاالتصاالشبكة إلى أن  واطمئنيأن التعدين يمكن لمستثمري ولذلك 
ها الستخدامها عند ل ميزانيةيمكن تخصيص ، عبر األقمار الصناعية خيارات أخرى ، مثل االتصاالت 

   .الحاجة

 
: إمدادات المياه 6.5

معظم المياه مستخرجة من اآلبار حيث أن المياه ، في نقص وهناك  ،دائمةية سطحمياه اليمن ال يوجد في 
فيتم ألغراض الري فيها المياه خدم ستتالمناطق التي  في المناطق التي تستخدم في الزراعة ، و. العميقة

الحواجز تساعد على إبقاء هذه و،صغيرة وبشكل مؤقت عن طريق حواجز مطار الموسمية مياه األاالحتفاظ ب
المياه الجوفية ،  نضوب مواردسرعة فهي تؤدي إلى كميات المياه المستخرجة حاليا أما . لفترات أطول المياه

في و. مستخدمةمن المياه المتاحة ال%  90الزراعة  تستهلكو. من الموارد % 135مع استخدام ما يقرب من 
 . مركزية غير منتظمةللسلطة المدادات المياه فإن إ، العاليةالمناطق ذات الكثافة السكانية 

 هي، و)الوايتات(المياه نقل مركبات منتظم عن طريق  تعبأ بشكلخزانات خالل المياه من يتم توفير وعادة ما 
السكان وتقدر نسبة  بشكل ال يقارن، المياه عاليةتكلفة فإن بالمقارنة مع أوروبا ، و. مملوكة ألفرادفي معظمها 

فني التنمية والتعاون ال منظماتأطلقت قد ، وفقط  % 30بـ  بشكل منتظمعلى مياه الشرب  نولحصيالذين 
 . عددا من المشاريع الطموحة الرامية إلى التخفيف من حدة أزمة المياه ةالدولي

نظم فعالة  التي تمت زيارتها الشركات الكبيرةكافة  تنفذ صناعة الحجر الطبيعي في اليمن ،وفي إطار 
 .المياه معالجةإلعادة  ةمعقولو
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  :الجوانب االجتماعية. 7
االجتماعي المحلي، سيكون من المهم بالنسبة ألي  التشابكتاريخ الجمهورية اليمنية وطبيعة  بالنظر إلى

نتطرق هذا الفصل وفي . االجتماعية للعمل في البالدأخذ في االعتبار اآلثار البيئية وأن يمستثمر في هذا البلد 
أن التعدين على نطاق واسع وبما . قطاع التعدين في اليمنتنمية على عدد من القضايا االجتماعية التي تؤثر ل

هذا القسم من قطاع النفط إلعطاء أمثلة على ما يمكن أن يحدث األمثلة في د من يعديتم سرد الس ال يزال ناشئا
 . تطوريتقدم في النمو والالتعدين ، بمجرد أن  في قطاع

 
  :السياق االجتماعي 7.1

في ف. لبالدفي ا صناعة المعادنل للتنمية المستقبليةبالنسبة ل ائالقبمن اليمن سكان أهمية بال ينبغي االستهانة 
من رزقهم  الناس يكسبالنفط والغاز على ما يكمن تحت سطح األرض ، والتعدين تركز شركات حين 

من اليمنيين %  75-70ويعيش . مصادر رزقهم ومستقبلهمتمثل ، ولهؤالء الناس ؤرخت هذه األرضواألرض 
لهذه األغلبية ذات بالنسبة ملكية األرض تعد وبالتالي . الزراعةمعتمدين في معيشتهم على في المناطق الريفية 

األرض تمثل ، للقبيلة أو األسرةوبالنسبة . يضاراألمن %  90اليمن في أفراد القبائل يملك  و. بالغةأهمية 
 . هيمن عليهاتاألرض التي أو مكان باللة يالقباسم ويرتبط . للحفاظ على التماسك القبلي والنظاموسيلة 

 
لقبائل ول رئيسية وهي قبيلة بكيل وحاشد ومذحج،ثالث قبائل تشكل األجزاء التي تخضع للتركيب القبلي 

يمتد إلى المناطق الواقعة خارج المدن ما  اأن نفوذ هذه القبائل غالب وبسبب. ةشيخ القبيلهرمي يرأسه تركيب 
كبيرة من المناطق المساحات الالقانون القبلي في الحسبان عبر يؤخذ أن الصواب والتجمعات السكنية ، فمن 

 . الريفية في اليمن
 

لعناصر الرئيسية ليكون وقد . اليمن تتغير بسرعةفإن على الرغم من وجود بيئة اجتماعية مستقرة عموما ، 
 . للمجتمع معقدال لى النسيج االجتماعيعأثر كبير للتغيير ، المدرجة أدناه ، 

، في حين أن إنتاج النفط اداتها من قطاع النفط والغازمن إير%  90-85 على يةاليمن حكومةال تحصل• 
 . سنويا%  18-14بنسبة تتراوح بين يتراجع 

 . التقلبات في أسعار المواد الغذائية المستوردةبتأثر إلى حد كبير يو % 18الى  8التضخم ما بين وح يترا• 
سكان اليمن في المناطق الريفية ، وحوالي نصف هؤالء هم الفقراء الذين يعيشون من ثالثة ارباع يعيش • 

 . دوالر في اليوم الواحد للشخص 1.5على أقل من 
سكان إال أن عدد ال،  األطفالأعلى معدالت وفيات فيها التي يوجد  الدولمن  واحدةن أن اليمعلى الرغم من • 

.  سنويا%  3.6 - 3يرتفع بنحو 
 

من الزراعة  حولتالتغيرات في مجال إدارة األصول المحدودة من األرض التي  المدعوم حدد الديزلي
 900و  700عجز في المياه ما بين باآلن  اليمنوتمر . ريإلى االعتماد على ال على مياه األمطار االعتماد

 . انخفاض مستويات المياه الجوفية ونوعية المياه ذلك يترتب علىومليون متر مكعب من المياه في السنة ، 

،  Catha edulisالقات ينفق في ري %  40للري الزراعي ، ونحو تستخدم من المياه  % 85-80حوالى 
 للمزارعين ولكنهمربحا إنتاج القات ويعد . مخدرة خفيفةعلى مواد كمنشط تحتوي  همضغ أوراقت وهو نبات

أن إلى معظم الدراسات حيث تشير  على اإلطالق،الري نفسه غير فعال ف. كبيرة لالقتصاد ةمثل خساري
نتج عدم وت. % 40خفض استهالك مياه الري بنحو توحدها يمكن أن الرقابة عليه و تهتحسين الري وجدول

، في حين أن "مجاني"إهدار مورد هذا الوضع يعادل . لديزللوقود امتدنية جدا السعار األعن كفاءة الري 
 .الدعم من حدة التفاوت في الدخليزيد هذا  وبالتالي، أكثرالوقود يستخدمون تذهب لمن الديزل  دعمفوائد 
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المجتمعات ، وهذه م اإلنتاج نحو ري األراضي أيضا إلى زيادة كبيرة في التفاوت في الدخل بين عدويؤدي 
لتغيرات إلى ا 7.1الجدول  يشيرو. كبير من التأثير على النسيج االجتماعي التقليدي قدرلها عملية مستمرة ،و

29Fكبيرة في استخدام األراضيال

30 .
 

 تغير استخدام األراضي في اليمن:  7.1الجدول 
 

اإلجمالي هكتار  0.000هكتار  0.000هكتار  0.000هكتار  0.000السنة  مياه الفيضانات مياه العيون مياه اآلبار مياه األمطار 
1975 1,285 37 73 120 1,515 

1990 685 310 25 101 1,121 

1995 579 369 20 100 1,068 

2000 515 457 46 126 1,144 

2005 609 393 34 137 1,173 

 
 
 

: والمجتمعات الحكم التقليدي 7.2
 

لكن ، في جميع أنحاء اليمنبصيغة واحدة الريف نفوذها على بسط الحكومة ت ،من الناحية التنظيمية واإلدارية
غالبية المجتمعات الريفية النائية ف ،دالبلباختالف أجزاء  لسلطاتهاالحكومة  ةمارستختلف م، من الناحية العملية

مات يقستيعترف الناس بالفي هضبة مناطق حضرموت وشبوة ، بصفة خاصة ، و. العقالأو المشائخ  ايحكمه
، برضاهم وموافقتهمن مجتمعاتهم وحكميوالزعماء التقليديين . الحكومة هاتالتي رسمتلك  نم أكثربين القبائل 

والقوانين القبلية التقليدية والمعروفة  اإلسالميةالشريعة أحكام و لقرآن،هم لوفقا لتفسيرويقومون الزعماء بذلك 
لتي غالبا ما تتضمن قواعد هامة متعلقة بالبيئة واستخدام هذه القوانين أو العادات ، وا. "العرف"باسم 

 . لحكومة المركزيةقوانين ا نشكل اكبر بكثير مبتنظيم الحياة الريفية إلى األراضي ، تميل 
 

القوية ال تزال قائمة ويعود القبلية  فإن القوانين، ' القبيلة'باسم  المرتبطة مجموعة القيم األخالقية  وبموجب
وهذا يتضح عندما يرث أفراد ، ألبناء القبائل. يةإلسالماقوانين كما أنها تعارض الما قبل اإلسالم  تاريخها إلى

على الميراث منع من تأو  مقابل ذلكالمال تعطى ف، ال ترث المرأةفي كثير من الحاالت واألرض ، القبيلة 
ويقومون أفراد القبيلة  ،ألرضالذي ينص على توريث البنت لفي هذا الخصوص الرغم من القرآن واضح 

حتى ال تذهب األرض مع المرأة  هاوتجانس ةليألرض القب ةاألصلي من أجل الحفاظ على الملكية بذلك
أفراد الذي يمنع  "الجورة"القبيلة أو باإلضافة إلى ذلك ، ثمة قانون . من قبيلة أخرىآخر متزوجة من رجل ال

هذا القانون أكثر مرونة مما كانت عليه سابقا ، حيث أن  وأصبح. بيع األراضي للقبائل األخرى القبيلة من 
                                                           

30 Al Ulaqi, N A [2008] Issues of Decentralised Water Demand Management in Yemen, In Proceedings of 
Workshop on the Political Economy of Water Demand Management in the MENA Region July 2008, 

Water and Environment Centre, University of Sana’a. 
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، وكذا عدد السكان في العقدين الماضيينبسبب تضاعف حجم األراضي المملوكة لكل مزارع قد انخفض 
 . اكبير اضالدخول الحقيقية والفرص انخفانخفاض ا

 
. وإلى أي فئة ينتمي لمالكاطبيعة  ةالموروثتحدد األراضي حول الميراث ، وكة والمملاألراضي وتتشكل 

وهذه التقسيمات . لائالقبل وغير ائبين القبالواسع يقع لتقسيم فا. متغيرة هامعقدة لكنتركيبة اجتماعية ليمن ول
رجال القبائل واألسر كان العمالة اليوم عما كانت عليه قبل عشر سنوات ، عندما  وتختلف. إلى حد ماتتالشى 

سوق العمل  أجبر األخيرة،وفي اآلونة . يدويعمل أي االنخراط في  عن يمتنعون األرض الذين يمتلكون 
في  يمتنعون عن العمل ، وإن كان ال يزال رجال القبائل  ةممارسة معظم األعمال المتوفرالرجال على 

 . الحماماتالمغاسل أو  وأالمطابخ 
 

ألسر ا: إلى قسمين رئيسيين ةالقتصاديوا ةاالجتماعيمن الناحية  المناطق الريفية في معظم أنحاء اليمنتنقسم 
لخليج والمملكة العربية التي تتلقى تحويالت مالية من أفراد األسرة الذين يعيشون ويعملون في دول ا

تمييزا ظاهرا بين األفراد  نفسهاالدول المجاورة وتميز . هذا الدعممثل تتلقى ، وتلك األسر التي ال السعودية
 "عابد"أسرة  أفراد ، من أصال ونتيجة لذلك ، هناك عدد قليل جدا ، إن وجد. لائالقبغير أفراد ل وئاالقبمن 
تحصل شركات التعدين وحيث أن . أهمية األرضمن لذلك ال يمكن التقليل  و ،اليمن يعملون في الخارجمن 
نها تحتاج أن تكون على علم إال أالحكومة المركزية ،  قبل استكشاف أو استغالل من تراخيص  على

 ". األرضعلى "حدث تالتعقيدات المحتملة التي يمكن أن ب
 

  :تجمعاتمع المالمباشر  التخاطب أهمية 7.3
أي إدارة لمجلس  األمانة واجبات ومن. من تكاليف التشغيلاألدنى حد الإلى تحقيق  جاهدةالشركات تسعى 

شركة أن اللمساهمين في اادعى أحد إذا و. خالص الربح للمساهمين على أساس تنافسي إعادةشركة عامة 
أي سيسعى ، آخرجانب  من. التخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس فله الحقالمجلس فشل في القيام بذلك ، 

األولوية تأتي على أعلى مستوى ممكن من التعويض، وللحصول في اليمن أعمال المناجم من  متضررمجتمع 
في  العاملة يمكن الحصول عليها من الشركة التي  في الحصول على الوظائف والعقود ، وغيرها من المنافع

 وبالتالي تصبح إقامة. إنشائهبعد آخر بسهولة  موقعإلى  المنجم ال يمكن نقلالوة على ذلك ، ع. تلك المنطقة
 . أمر بالغ األهمية بالمنجمعالقة عمل إيجابية مع المجتمع المحيط 

 
 يوضع اقتصادظل في و. من طرف ثالثقوية وساطة  دونطرفين  أوال يمكن التوفيق بين خيارات كيانين 

الحكومية في  تستطيع الجهاتال لعدة أسباب ، والطرف الثالث الحكومة ، ومع ذلك يكون  متطورسياسي 
 . للمستثمر من القطاع الخاص يينكافحماية وأمن طريقة توفر باليمن لعب هذا الدور 

 
من  يعين مدير المديريةفي الغالب ف. أيضا مهمالمحلية أمر  المجتمعاتوالحكومة بين  العالقة نوعية كما أن

 مدير المديريةيمثل  الحاالت،وفي معظم . رئيس الجمهوريةمن قبل هو نفسه  المعين محافظ المحافظةقبل 
كما أن االختيار على أساس الجدارة ، وال يتم . مستقلة ثروة ذا، وكثيرا ما يكون شخص يةالقبل األغلبية

النظم والهياكل القبلية تدعم ، الهياكل الحكومية الرسميةفي إطار و. لةكام تليس مام الناخبينأالمساءلة 
 . هاعارضتالحكومة و

 
 فإن علىعلية في معظم أنحاء اليمن افالمساءلة وروح الصداقية ويتسم بالم حكم محلي وجود عدم نظرا ل

والجهات لمجتمعات المحلية ات التي تمثل االجهمن الكيانات  نوعين تتعامل مع  أنشركات القطاع الخاص 
وبالتالي . في كل مجموعةاألطراف المعنية توترات التي قد تقع بين العديد من تتوقع أي  وعليها أن ،الحكومية
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تقديم الدعم دور المستثمر، و دور: لقيام بدورين لفإن المسؤولية تقع على عاتق القطاع الخاص والمستثمرين 
لمجتمع المدني تعمل من أجل المنفعة ألطراف المعنية من أجل إقامة هيئات قوية لوالحكومة اكل من ل

 . المتبادلة
 
ونظرا . جيدتسليحا  ينمسلحلكنهم ، وأفرادها غير موظفين، فقيرة جداالمجتمعات الريفية ما تكون عادة  و

 :  اآلتيعلى النحو األساسية  ماهتماماته تصبح، أي مجتمع لدخول الشركة إلى أراضي
 

في الشركة؟   سيتم توظيفهمكم من السكان المحليين : العمل • 
الخدمات لتقديم زعماء القبائل كسب عقود مع الشركة و/ كيف يمكن لرجال االعمال المحليين : العقود • 
السلع؟  توريد و
نية األرض ، وتدمير األشجار ، وتدمير البفقدان الشركة عن ما التعويض التي ستدفعه  :التعويض• 

 التحتية؟ 
 
 مبأن له شعور مجتمعال يخالج أفراد، ولكن في بعض الحاالت أو مقلقة هذه المخاوف مرهقةقد ال تبدو  و

من و ،مناسب هيعتقدون ان الذيسعر البو مفي أراضيهمستثمر خارجي يعمل ي ألالحق في تقديم الخدمات 
 .جودةأو  منافسة وجود دون الحاجة إلى

 
التقليدية التي الغربية للشركات  تحدلعمل مع المجتمعات المحلية في عملية معقدة ا ولذا تمثل مقتضيات

 :بالمواصفات اآلتيةمهمة بالنسبة للشركات وستتسم ال لها، وظيفة جديدة هامةسيتوجب عليها إيجاد 
  
  أبداجامدة  ولن تكونليست بسيطة • 
التعدين  عملياتل التركيبة الطبيعيةتتطلب مهارات غير موجودة في • 
  مكلفة من حيث الوقت واإلدارة• 
التكاليف   ينبغي أن تكون مخططة• 
.  البلداإلدارية في  ياتمستوالأعلى يها من ف علاشراإلينبغي االعتراف بها و• 
 

.  خطط للعمل في اليمنتمن قبل أي شركة أجنبية بعين االعتبار  مهمة وتتطلب أخذهاهذه القضايا 
 

  :ةاالجتماعي اراآلثتنفيذ تقييم  7.4
عمليات التقييم البيئي للشركة ضمن  ةر االجتماعياثدراسات اآلأن يتم إدراج بعد في اليمن من الشائع  ليس

شركة على سبيل المثال ، عملت ف. عندما يجري إعداد مشاريع ، وإن كانت هناك بعض االستثناءات
OilSearch  جزء ال يتجزأ من عملية  ذلك باعتبار النزول إلى الميدانبشكل استباقي وقبل أويل سيرش

ط المجتمع ورد فعل على ضغفإنها تكون ك، تقييم اآلثار االجتماعية عندما يتم إجراءعادة و. التخطيط العادية
على سبيل (حماية الالمجتمع ، أو من أجل تلبية معايير لتركيبة إلى فهم أوضح  ةحاجللالشركة  منوإدراك 

 . ن والممول أعدهاي الت) المثال مبادئ التعادل
 

في  2005-2004في الفترة  ةر البيئياثآلل اتقييم لشركة زنكواكسسكوت ويلسون ى أجرفي حالة التعدين ، 
 ورشعدد من شملت على السكان المحليين وتوفير سبل العيش ، والدراسة ركزت حيث الجبلي مشروع 

عيش المحلية في سياق تحليل موجز للبيانات نوعي يصف سبل القسم ويتضمن التقرير النهائي . العمل محلية
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عمليات المنجم إلى  يطورهاويمضي التقرير لوضع قائمة للتخفيف من اإلجراءات التي يمكن أن . اإلقليمية
 .اآلثار االجتماعيةتتعاطى مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  :مشروع الجبلي 7.5
التي تقوم  المحدودة) اليمن( الصلبشركة جبل عملت ، و)5.2.1انظر القسم (الجبلي  تقدما طيبا مشروع  دمتق
المربع (التأخير إلى  ىأدإال أن ذلك . لحفاظ على عالقات جيدة مع القبائل المجاورةا علىمشروع ، التطوير ب

5.2 .( 
 

  :واقتراحات مالحظات 7.6
يجب على و. ل المحليةلعالقات مع أفراد القبائلحساسة تطبيق منهجية مثل اليمن ريفي عمل في بلد اليتطلب 

 . تفاهم مع قادة المجتمعات المحلية وإيجاد طريقة إلشراكهم في المشروع أن يصلوا إلىالمستثمرين 
 

ألجنبي المشروع مساعدة قيمة ل –ويكفسنسان أشركة  الشريك المحلي – قدم  ليمشروع الجبفي حالة 
كبار أدرك عمل في بيئات أخرى ، والفي أيضا تجربة ولدى هذه الشركة . شركة زنكواكس -المشترك 

 . الموظفين ضرورة توخي الحذر في الحفاظ على العالقات القبلية
 

قد يؤدي الجهل و. الحالة األمنية في اليمن تفسيرا كامال دون الرجوع إلى التقاليد القبلية للبالد ال يمكن تفسير
ؤدي إلى فشل يضاع خطيرة ، أو أن الى او أو نيةفي اليمن دون قصد  المعقدة لعالقات االجتماعيةبا

 . المشروع
 

مماثلة فهناك مجتمعات  ؛اليمنب خاصةعلى أساس االنتماءات القبلية ظاهرة المبنية البنية االجتماعية ال تشكل 
شبه الجزيرة العربية وتمتد من لبنان وسوريا في الشمال وعلى الحدود الجنوبية لالتحاد على طول  تنتشر

 تأخر مشروع الجبلي:  5.2المربع 

للموارد  ZINCOXلشركة   2008سنوي لعام التقرير نصف المقتطفات من 
تأمين الموظفين الرئيسيين لعمليات اإلنتاج على مدى األشهر ببدأنا  قدمشروع الجبلي في اليمن بشكل مطرد ويسير 

 ويجري حاليا تجهيز،  المعالجةمعظم معدات كما تم طلب األربعة الماضية ، على الرغم من ضيق سوق العمل ، 
خالف نشوب ب ط بسباحبأصبنا باإلومع ذلك ، فقد . عمليات التعدين قبل نهاية هذا العامحيث ستبدأ أسطول التعدين 

. ق يالطر الذي يقوم بتنفيذ المقاولبين و إلى المنجم طريق ال فيهاالقبائل التي تملك األراضي التي يمر  إحدىبين 
شارك و،  ه المشكلةللمساعدة في حل هذتبذل مساعيها  يةالحكومة اليمنوتقوم . طريقالوأسفر ذلك عن وقف أعمال 

في و. مسائل القبلية ، ونأمل أن تتم تسوية المسائل في المستقبل القريبمؤخرا مفاوض من ذوي الخبرة في المعنا 
 . بناء الطرق ةذلك استأنفت أنشطهذه األثناء 

أن نحن نعتقد اآلن  العمل في الطريقلتعطل ويعد استكمال الطريق معلم مهم للداللة على نمو المشروع، ونتيجة 
بذل مستمر في أن فريق المشروع من رغم على ال 2010من عام  الربع األولللمشروع سيرحل إلى  النهائي إلنجازا

  . التعطيلجهود للتخفيف من هذا ال
 

للموارد  ZINCOXلشركة   2008سنوي لعام التقرير نصف المقتطفات من : المصدر 
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التركيبات االجتماعية فإن هذه وباإلضافة إلى هذه . يةعلى الحدود الهند األقصىرق الشإلى الروسي ، و
 . أيضا عن طريق اللغة واللهجة االنتماءات تتميز

 
البالد ، وفي بعض المناطق ال تزال  يفمن منطقة إلى منطقة محددة الالقبائل مصالح تختلف بطبيعة الحال  و

شمال  -منطقة صعدة  علىوهذا ينطبق بصفة خاصة . أي قادم إليهمعلى أو حتى حقيقي  مفترضتهديد هناك 
من أجل الحد من المخاطر و. 30F31)تشاتام هاوسالمقدمة من قبل رقة الوانظر على سبيل المثال ( البالد، غرب
مناطق  ينتمي إلىالبحث عن شريك محلي بالمستثمرين القادمين نصح يُ ، هذه التهديدات تسببهاالتي 

 . الترخيص
 

عادة مضغ هو  في التعامل معه ةبوالخارج صعالقادمون من ن ولمستثمراآلخر الذي يجد االثقافي مظهر وال
ال ولقات لآلثار الثقافية الهامة االشركات األجنبية ال تفهم في كثير من األحيان ف. بعد الظهرما القات في فترة 

 . لعمال المحليين وفقا لذلكتجاه اتوقعاتهم يقومون بتكييف 
 

في كثير من أنحاء ف ،للمرأةالعمل فرص نقص نسبي في  يدركوا أن هناكالمستثمرين أن ينبغي على خيرا، وأ
العاملة ، وعلى الرغم من أن المرأة لالرجل ما هو عليه بالنسبةلتعليم أقل بكثير مللمرأة افرص  تكونالبالد 

إال أن ) ، والهيئة العامة لالستثمار هيئة المساحة الجيولوجيةمكتبة مثل (الهيئات في العديد من تتواجد 
 . البلدبشكل عام في قتصاد لالإمكاناتها الكاملة ليست متاحة 

 
 ةالمساعدإلى تقديم  ه-من جزءعلى األقل أو  -في اليمن ياستثمارأي برنامج  هدفيينبغي أن  وفي الختام ،

إلى دخول العمل وفرص إليجاد سيلة لناس في المناطق القبلية لتطوير مشاريعهم الخاصة ، مما يوفر لهم ول
 .االقتصاد الحقيقي

  
  :شروط االستثمار. 8
 

: مستثمرال اتخاذ قرار 8.1
 

في حالة معظم المعادن  -مواتية لتطوير الرواسب المعدنية الفرصة اليمن لالستفادة من الجيولوجيا تعتمد 
ات التعدين األجنبية التي ليست لها إلى حد كبير على جذب شرك -المعادن الصناعية فرص وبعض  الفلزية 

إمكانية  -الدوليواسعة االنتشار على المستوى بسبب عملياتها  -ها ديخبرة سابقة في العمل في اليمن ول
أهمية كبرى وهذا يشكل . االستثمار في التنقيب عن المعادن وعمليات التعدين في العديد من البلدان األخرى

 كلما اتخاذ قرارات االستثمار ، واتخاذ اإلجراءات ، من خاللها طريقة التي يتم فهم المن أجل لحكومة ل بالنسبة
عوامل لموجز تقييم تقديم القسم إلى هذا ويهدف . متطلبات المستثمرينل لالستجابةكان ذلك ممكنا ومعقوال 

ركات التعدين لبالد التي قد تؤثر على القرارات التي تتخذها شل يةدنوالمع ةالجيولوجيالعوامل أخرى غير 
 . من عدمه االستثمار في اليمن بخصوصاألجنبية 

 

                                                           

31  Hill, Ginny, Yemen: Fear of Failure, Chatham House Briefing Paper, www.chathamhouse.org.uk, 
November 2008. 

http://www.chathamhouse.org.uk/�
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:  ما يأتي نهاموعوامل بعض التقييم بالمستثمرون سيقوم  ،عموما
 

 . استقرار النظام السياسي ، والسالمة واألمن
 . لالستثمار يمكن االعتماد عليه وجاذبلتعدين لقانون وجود  •
 . مستقر ماليوجود نظام  •
 . موثوقة ومقبولة ةيتشريعة بيئوجود  •
 ؟ ةناجح تكانهل ، ومن قام بها التعدين السابقة – ةنشطأ •
 . شبكات التسويق والتوزيع •
 . ، وغيرهااه ، وتوزيع الطاقة ، والموانئالطرق ، والمي البنية التحتية - •
ويفضل من لديهم الخبرة في مجال التعدين الماهرة وغير الماهرة على حد سواء  -األيد العاملة  •

 . ايأساسشرطا  تليس هاكنلو
 

شركات متخصصة في بيئات هناك أن  ال ننسىبغض النظر عن العوامل المذكورة أعاله ، ينبغي أن 
من وجهة نظر ولذلك ، . محددة العمل في بيئات سياسية أو اقتصاديةفي خبرة  الديه أخرىومعينة، جيولوجية 

هذه بمثل  يكونوا على علمهذا القطاع أن ل الترويجن الموظفين المسؤولين ع على ينبغي، الستثمارل الترويج
 . الشركات

 
  :العوامل السياسية 8.1.1
مع تصور انعدام (أسباب أمنية  منها ،االستثمارب التفكيرالمخاطر السياسية عند عوامل ن تقييم يالمستثمرعلى 

إلى أسباب تعود  ومنها، ) لقراراتعلى اتخاذ ا اسلبالتي تؤثر  قطع الطريقأو  ةإلرهابيألعمال ااألمن نتيجة ل
 . وبالتالي تكلفة االستثمار زيد من تكلفة رأس المال ت مثل هذه المخاطرحقيقة أن 

 
لعالقات مع السكان الشك في امستوى  فتشملالتي تؤثر على المستثمرين األخرى المحلية الجوانب أما 

هذه الجوانب تناول وقد تم . معات المحلية والتقليديةالمحليين وبين الحكومة المركزية أو المحلية ، وقادة المجت
 . القسم السابعاالجتماعية في 

 
وأيضا توعية  تها،ومواجههذه المخاطر المحتملة عوامل باالعتراف المركزية للحكومة بالنسبة من المهم و

تقدم في هذه ال يتطلبو. مالستثمار في أراضيهالفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من ابالسكان المحليين 
فرض حلول من ذلك ألن  ،البلدفي إطار لتقاليد السكان المحليين ولذا يجب ان تحل داخليا فهم عميق  المناطق

المساعدات الخارجية الى الحكومة يمكن أن تحقق أن الخارج يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ، على الرغم من 
 . وتؤتي أكلها مكاسب

 
 

  :لماليةاتشريعية والبيئة ال 8.1.2
االستثمار في بلد  ىودجل هاكجزء من تقييمعدد من الضمانات األساسية للحصول على شركات التعدين تسعى 

الحكومة اليمنية حاليا على تنقيح وتعكف . في الفقرات التاليةهذه الضمانات  صفو يتم، وهعدممن  ما
دولية بين الشرق األوسط وشمال تشريعات التعدين التي أعدت بمساعدة من مؤسسة التمويل الومراجعة 

التعدين قانون سوف يحل محل و ،قانون التعدين الجديد موافقة البرلمانوينتظر . IFC’s PEP-MENAإفريقيا 
. وفقا ألفضل الممارسات الدوليةوحد كبير في إلى القطاع  لوائح هذاذلك إلى تحديث وتوحيد سيؤدي ، والقائم



 66 

في تشريعات التعدين إليها من الخصائص العامة التي يسعى المستثمرون النقاط الواردة أدناه عددا وتظهر 
 . بلد ألي

 
في للدولة  املكالمعادن في باطن األرض تعد  ،كما هو الحال في معظم البلدان :حقوق التعدينل ةمنالوثيقة اآل

الترخيص منحه ن دوبلتنقيب عن المعادن أو المنتجات في افي قطاع التعدين  مستثمرال يسمح ألي اليمن، و
محددة في الألنشطة الوثيقة التي تسمح له بمزاولة المستثمر ويمثل الترخيص بالنسبة ل. النافذبموجب القانون 

 . حياة المشروعمن مدة أية لحظة 
 

معني المستثمر المحتمل فسيكون تعطي القدر المالئم من األمن ، النافذة ن يانوالقومن أجل التأكد من أن 
 :  ، منهامحددةالا قضايالض عبب
 
 إال ألسباب محددة بشكل واضح  ،أو إلغاؤه تعليقهال يجوز فالترخيص، أنه بمجرد منح لقانون يضمن اهل . أ

 تطبيق معايير موضوعية؟ وتستدعيمنصوص عليها في القانون ، 
  

وع؟ وسيكون هل ينص القانون على ضمانات معقولة لضمان استمرارية العمليات طوال فترة تنفيذ المشر. ب
أن لمستثمر يريد ان يتأكد من منفصل فاتعدين ترخيص تتطلب ذلك إذا . منح الحق في المنجممعني بلمستثمر ا

الحصول سيكون له الحق القانوني في  ةالتجاريالرواسب الذي يحدد ) التنقيب أو االستكشافترخيص صاحب 
عن حق  ونأن المستثمرين سوف يبحث هذا الحق غير مشروط ، إالقد ال يكون و. تعدينعلى ترخيص ال

معايير موضوعية، األمر الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اذا لزم االمر من خالل آلية لتسوية ببط ترمقانوني 
 . متفق عليه المنازعات

 
ملك الحق الحصري إلجراء النشاط التعديني يي ذوحده الهو أن صاحب الترخيص لقانون يضمن اهل ) ج(

 ؟ في المنطقة المرخصة الترخيصالتي أذن به 
 

 : هذا السؤالالمستثمر سأل يكثيرا ما  ذلك وعالوة على
 
المناطق في ، عنهالتنازل ل، والحد األدنى من النفقات  ةالترخيص الطبيعيبتمديد مدة قانون اليسمح هل ) د(

 العوامل تمنعحينما ن مبالغ كبيرة من المال لتحديد الرواسب المعدنية ، ولكالمستكشف  أنفق فيها التي 
بخالف ذلك ، أو  ةاقتصادي وتجعله بال جدوىتقدم الفوري لالستغالل الالراهنة السياسية والفنية واالقتصادية 

 ؟ )سمى أحيانا االحتفاظ بحق الترخيصوي(ن صاحب الترخيص مغير مقبول يصبح االستغالل 
 

مختلفة من حياة المراحل التجديد الترخيص في موضوعية حقوق المستثمرين لاللمعايير أن تحدد اكما ينبغي 
 . المشروع

 
تنفق مبالغ كبيرة على التنقيب عن المعادن ، ما لم تكن أن ي شركة تعدين ال ينبغي أل :المالي المقبولالنظام 
تنمية عندما يتم  -سمح للشركة يسوف المالي النظام بأن  التجارية –الرواسب  تفي حال انها حدد -مقتنعة 

مة في تقرير هاوهناك نوعان من العوامل ال ،ائد على االستثمارولعلمناسبا معدال ما تعتبره بأن تربح  –جم المن
 : اختبار القبول معين وافق علىنظام ما إذا كان 

لديها مقومات لشروط مقدمة من جانب بلدان أخرى مقارنتها منافسة عند  ةضوعرالمالشروط هل )أ( 
 ؟ مشابهة جيولوجية 
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تحول  موال التي تدفع مقدما الاألأو غيرها من  المرتفعة العوائد تجعل مبني بطريقة  المالينظام الل ه) ب(
مشاريع التعدين بالمرتبطة  ةرتفعلماتكاليف االستثمار  استعادتاكتشافات هامشية ، أو تؤخر دون تطوير 

 الكبيرة؟ 
 

المالي  الناتجكون قادر على حساب يأن  التعدينفي مجال المستثمر على يجب  :استقرار النظام المالي
للحصول ن وسعى المستثمريوسوف . ظل مستقريوهذا يعني أن النظام المالي في البالد س. للمشروعالمحتمل 

معدالت الزيد تأن ال لن يكون هناك أي ضرائب أو رسوم جديدة و بأنهضمانات فعالة من الحكومة على 
إلى حد كبير التكاليف واألرباح  تقديراتغير تأن  امن شأنهالتي مشروع ، ال أثناء مدة تنفيذالحالية  يةبيالضر

 . األصلي لالستثمارالتي على ضوئها تم اتخاذ القرار 
 

الحق  مالمستثمرون في قطاع التعدين أن يكون لهيتوقع  :إلى الوطنبه النقد األجنبي والعودة باالحتفاظ حق 
العمالت األجنبية لتطوير ب، إلى جانب األموال المقترضة  منجمالالعائدات من بيع منتجات ب االحتفاظفي 

للحصول على كما سيسعى المستثمرون . مالمنجم ، في حسابات مصرفية في الخارج تخضع لسيطرته
العمالت األجنبية ،  إلىالعملة المحلية بفي تحويل األرباح المحققة  همقيود على حقلعدم فرض أية  ضمانات

ن قبل ون الدوليوالمقرضيضعه شرطا مسبقا  التسهيالتهذه وقد تكون . ح إلى الخارجوتحويل هذه األربا
والسبب في ذلك . كون شرطا لرأس المال المستثمر أيضات، وربما منجمي الرأسمالية ألتكلفة للم القروض يتقد

جانب المقرضين والمساهمين في الشركة ، والموردين األذلك هو أن مقدمي رؤوس األموال ، بما في 
 . بالعملة الصعبة وفي الوقت المناسب سيطالبون بالسداد لمعدات والخدمات ل
 

منتجات  إمكانية تسويقعلى  توقيع اتفاقشركات التعدين تطلب تقد  :نجم بحريةالممنتجات حق التصرف في 
منتجات  عي، ذلك ألن االشتراطات لبمناسبا ومالئمالشركة ا بالشكل الذي تراه بحرية للتصدير أو المنجم
في كثير من  قبوالال تلقى التي تسيطر عليها الدولة الجهات إلى الحكومة أو لتسويقها من خالل المنجم 

 .لمستثمرينمن قبل ااألحيان 
 

وهذا . المعدنية التي بحوزتهاحقوق الالحق في التنازل عن أن يكون لها  اتشركالتتوقع  :الحق في التنازل
مشروع  استثمار بعضا منها في، أو  المملوكةمن الفوائد  % 100 إلىيصل يعني الحق في التنازل عن ما 

بحرية  في أسهم شركة التعدين حق التصرفالحصول على أيضا  ومن المهم . ال يقع ضمن المشروعمشترك 
 . النافذةن الشركات وانيقبموجب 

 
ال تكون واضحة في بداية تكاليف مشاريع التعدين قد أن حق التنازل بسبب للحصول على شركات التسعى 

وجد الحق في  ماحيثو. ال يمكن دائما التنبؤ بها اتتغيرممرحلة االستكشاف وألن الشركات نفسها تخضع ل
يجعل  اإلجراءواحد أو أكثر ، وهذا مع شريك لمشروع اشركة الفرصة لتقاسم مخاطر يكون للالتنازل 

 . فه بدال من التخلي عنهوالوصول إلى تحقيق أهدا ارتمرقادرا على االسمشروع ال
 

في أي مرحلة من مراحل يتم أخذ القضايا البيئية بعين االعتبار بشكل دائم  :االستقرار في اإلدارة البيئية
في كثير من من المتطلبات القانونية لعمليات التعدين قائمة جد شبكة ال تومع ذلك ، . تطوير مشروع التعدين

حدوث  لمنعقانونية أحكام وسيكون هناك . من ظروف احتكار الدولةالبلدان النامية والبلدان الخارجة 
بين االتفاق عليها بين الحكومة و بحيث يتم ، خاصة بكل مشروع على حدة هاأو الحد من األضرار البيئية

إلدارة البيئة كجزء من خطة تطوير المنجم ، فإنها ستحتاج  ةمقترحخطة المستثمر يقدم عندما و. المستثمرين
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، لمستثمرلحدود االلتزامات البيئية يجب توضيح في حالة ما إذا تمت الموافقة على الخطة  هلتأكد من أنإلى ا
 . طوال فترة تنفيذ المشروع

 
معايير ظهور  بسببالحكومة في تغيير الشروط التي فرضت على صاحب الترخيص  ترغبفي حال أن 

لم تكن تشير إلى وجود مخاطر ومتاحة  تصبحأدة جديعلمية بيانات أن هناك أو  ، مثال،أكثر صرامة دولية
 . وضيقةفي ظروف محددة  لكن هذا الحق وب ينبغي االعترافف ،في الحسبان من قبل

 
أساسية بأنها  المناسبةإجراءات تسوية المنازعات  التعدينفي مجال يعتبر معظم المستثمرين  :التحكيم الدولي

 . بالنسبة لمعظم الشركاتولي عني التحكيم الديهذا و ،ستثمار كبيري األ
 

األكثر طريقة الب مالحصول على الحرية في إدارة عملياتهإلى ن والمستثمر يسعى :حرية التشغيل التجاري
 .محضة تستند إلى معايير تجارية ، ودون تدخل الحكومة في اتخاذ القرارات التي تكون تجاريةمالءمة التي 

 
في البلد الذي السابقة التعدين  ةنشطعلى علم بأالتعدين في مجال  مرونيكون المستثس :التعدين السابقة أنشطة

التعدين  اتالمشاريع الناجحة لشرك، حيث سيشعر المستثمرون بالثقة عند علمهم بفيه االستثمارب سيقومون 
ؤدي إلى يالقادمين الجدد مما قد تساؤالت في عقول الثير فستفاشلة ، من جهة أخرى ، المشاريع أما ال، السابقة

من المهم للغاية لذلك و. محليةومسائل  زي إخفاق المشروع ألسبابعُ السيما إذا كان  ،التخوف من االستثمار
 . وأسباب فشلها المشاريع حاجالتي تساعد على نلقطاع للظروف هذا االقائمين على الترويج ليدرك أن 

 
بسبب  المشروع تأخر أن على الرغم من( اإيجابي اخبرنجاح تمويل مشروع الجبلي يعد ، وفي هذا السياق

وشركة  كانتكسبين  شركة  ةتفاقياالالتوقيع على كما أن  ،)ةسلبيظاهرة والقبائل المحلية  المقاولخالف بين ال
 . أيضا جدا اإيجابي يُعد مؤشرا فالي

 
 منطقةبهتمة نطاق أو التعدين الحرفي المعلومات للشركات المأن توفر أنشطة التعدين محدود اليمكن كما 

القليل هناك ، ولكن في الماضي البعيدحدثت تعدين  ةنشطأعلى دالئل ليمن، هناك وبالنسبة ل. المحتملةالتعدين 
هذا ال يشكل و. على نطاق محدود المعادن النفيسةتعدين أو حديث حرفي الدالئل على أنه كان هناك تعدين من 

 .لثقافة التعدين في البالدوجود إلى انه ال مر وافد مستثألي  ذلك سيعطي إشارة بالضرورة عائقا ، لكن
  

: البنية التحتية والخدمات 8.1.3
الحصول على الطاقة والمياه والخدمات األخرى بدرجات متفاوتة في مختلف مراحل دورة التعدين يتطلب 
 . التعدين

 
على المعادن خام  استخراجيف تجدر اإلشارة إلى أن مشاريع التعدين لن يكتب لها النجاح إال إذا كانت تكال

لتوفير معدل العائد الذي يطلبه المستثمر  يكفيمدى عمر المشروع أقل من القيمة السوقية للمنتجات إلى حد 
خفض يعد عامل ومن ثم ). والتي تتأثر أيضا من تصورات المخاطر(في االعتبار جميع التكاليف تؤخذ  عندما

 . المهمةامل وعال من لمياه والنقل التحتية مثل الكهرباء وا يةتكلفة البن
 

سيؤثر على  فإن ذلك، إذا كانت الخدمات التي تحتاجها شركة التعدين غير متوافرة أو باهظة الثمن، قابلوبالم
. ةمؤهلوخبرة أيد عاملة ذات  هاتوافر ومن الخدمات الواجب. ياالستثماروجدوى المشروع استمرارية 

على . واإلدارية وغيرها من المهاراتالفنية  د المهاراتروستكان عليها أن تإذا شركة لل امكلف ويصبح التعدين
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توافر المزيد من إال أن ذوي الخبرة،  هاحد أدنى من كبار موظفيإيجاد الرغب في تجنبية األشركة الالرغم من 
كان هناك  ، سواء حسن من أداء العملتتكاليف وال أن تخفف من رجح الم منالموظفين المحليين المؤهلين ، 

 . أم ال لشركة توظيف السكان المحليينتفرض على ا ةقانونيأحكام 
 

في بل الممكنة لتحسين هذه العوامل والخدمات والموظفين المؤهلين والسالتحتية توافر البنية هناك إشارة ل
 . مكان آخر من هذا التقرير

 
: األعمال التجارية في اليمنممارسة  8.2

لبنك الدولي  مصدرا مفيدا للمعلومات عن تكلفة القيام التابع ل "عمال التجاريةممارسة األ"يمثل تصنيف 
31Fمابأعمال تجارية في بلد 

، من المفيد ومع ذلك. التصنيف بالتفصيل اتحليل هذإلى هذا التقرير يهدف  وال. 32
" اسوأ" إال إن  2009في عام  دولة 181مجموع من  98في المرتبة تصنف أنه في حين أن اليمن  ةالحظم

 :اآلتيةفي الفئات الفرعية لبلد هي ل اتالتصنيف
 

 181الرتبة من أصل  ...سهولة
 172  القرضالحصول على 

 126 حماية المستثمرين
العبء اإلداري وعدد بويتصل هذا (دفع الضرائب 

 )دفعهاالدفعات التي يتعين 
138 

بما في تكاليف االستيراد (التجارة عبر الحدود 
 )والتصدير

126 

 
ذ تنفيبدء األعمال التجارية ، والتعامل مع تصاريح البناء و مثلجوانب أخرى وعلى الرغم من ذلك، هناك 

 . بالبلدان األخرى في المنطقةإذا ما قورنت نسبيا ، وخاصة  ةجيدسمعة اليمن سجلت  ،العقود
 

ومن أجل التأمين السياسي  الستثمار في اليمن إلى الحصول علىالذي يرغب في امستثمر التعدين ربما يسعى 
عضو في مجموعة البنك  ي، وه (MIGA) األطراف ةمتعددضمان االستثمارات ذلك قد يلجأ إلى وكالة 

يبدو أن الوكالة و ،على اليمن ه الوكالةطبقيمكن أن تي ذمن المفيد فهم مستوى المخاطر ال هولذلك فإن. الدولي
32Fئتمانات التصديرالالبلجيكية وكالة ال وهي ONDD التي تتبعهتقييم المخاطر أسلوب ستخدم ت

وفي ما يأتي  ،33
  :ستنتاجاتاال يتم مناقشات

 
  :تقييم المخاطر 8.2.1

 
على المدى القصير ، لصفقات التصدير بالنسبة المخاطر السياسية في اليمن متدنية  تعد  ONDDبالنسبة لـ 

ثالثة  مرتبة للتصنيف المكون منفي اقل  ضع اليمنوت. المتوسط والطويل على المدىلكنها عالية نسبيا 
 3(متوسط من النوع الب ولحرمخاطر ا تعداالستثمارات المباشرة وعند النظر في . لمخاطر التجاريةل مراتب

 مخاطرأما  ،)7من  5(الحكومة مرتفعة نسبيا اإلجراءات ، في حين أن خطر نزع الملكية و) 7من أصل 

                                                           

32  www.doingbusiness.org 
33  www.ondd.be 

http://www.doingbusiness.org/�
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 إشارةهذه البيانات تقدم عموما ، و. 7.1في الشكل  ةلتصنيفات موضحهذه ا). 7من  6(على األفهي  نقلال
 . التعامل معهاسيتم التي المناطق المستثمرين وعن تصورات العلى 

 
 اليمنفي  تقييم المخاطر :8.1 الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

بعيدة عن القع مواالإلى  للطرق المؤديةاألمن العام مهتمين بومن الواضح أن العديد من المستثمرين المحتملين 
 مناقشة نع والتصورات الناتجةمعالجة المفاهيم  يةلحكومة اليمنلولذلك ، من المهم بالنسبة . المدن الرئيسية

 ).السادس القسمانظر (تقييم المخاطر أعاله ، وكذلك الحكم في المناطق القبلية 
 

تلك إال أن مار في اليمن ، عن االستث تعدلقد الى أنه على الرغم من أن بعض الشركات  اإلشارةتجدر 
غير أن المستثمرين األجانب . ظروف االستثمار العامة ةيجابية نسبيالمتواجدة على الساحة لها تصورات إ

الشركة  وظفتعلى سبيل المثال ، يبدو أنه إذا . الجمارك) ربماو(العمل  قانونبشأن مخاوفهم  أبدواوالمحليين 
أن  إال. يتركوا الشركةحتى بعد أن بموظفيها لعناية تلك الشركة ا منالمتوقع ف لديهاالعاملين من  اعدد

ومن . للحد من عدد العاملين بدوام كاملك بشكل مؤقت وذللتوظيف من الباطن أو لالشركات لديها سياسات 
الشركة حملت المحكمة ثم ومن أنشطة غير قانونية ، خدمتهم بسبب مزاولة إنهاء تم األمثلة األخرى موظفين 

رغب في حماية تأن اليمن أيضا تماما وجدير بالثناء  المعلومومن . بمثل هذه األنشطة تسمحنها ألسؤولية الم
 فإن ذلك سيمثل زيادة الشفافية المطورة مع القيام بذلك في إطار تشريعات العمل في حالة  مع ذلك،و. هاعمال

 . األفرادحافزا للمستثمرين لتوظيف المزيد من 
 
  :المنافع  تدفق ع لقطاع المعادن والنمو المتوق. 9

في شكل عوائد توليد اإليرادات التعدين مصدرا للنمو االقتصادي في اليمن ، وتوفير فرص العمل ، ويمثل 
ويحدد هذا . في السوق المحلية ةوبالمطلالرسوم الجمركية والضرائب ، وعائدات النقد األجنبي والمواد الخام 

المعدنية وشروط للتوقعات على أساس التحليل السابق  والمنافعع المعادن توقعاتنا للنمو في قطا القسم
 ناالستثمار والتي تستند على افتراض أن األوضاع االقتصادية واألمنية من أجل تنمية التعدين داخل اليمن ل

 . لقطاعهذا افي تنمية التنفيذ التدابير الالزمة لدعم ستستمر في ومن المفترض أيضا أن الحكومة . تتدهور
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قادمة في توقعات النمو في قطاع المعادن ، والفوائد االقتصادية المباشرة على مدى خمس سنوات نعرض هنا 
قطاع المعادن لفوائد النمو كما يتم مناقشة  ). 9.1القسم (قادمة سنة  15 إلى 10 لفترة التكهناتأيضا ، واألفق

رب البلدان األخرى التي شهدت نمو قطاع اإلى تج أساس بشكل، عن طريق اإلشارة على نطاق أوسع 
وأنشطة التعدين واستغالل من جهة الحرفي والصغير التعدين التمييز بين أيضا من خالل المعادن ، و

 ). 9.2 القسم(من جهة أخرى  ةصناعيال لألغراضالمحاجر والمناجم 
 

: نمو قطاع المعادن  توقعات 9.1
 

:  2015 - 2010 لألعوام توقعات 9.1.1
القسم (الحالية في هذا القطاع  ةنشطاألو )الثاني والثالث كما في القسمين(قاعدة الموارد المعدنية إلى  نظرالبو

 ). 9.1(جدول كما هو في ال )2015  –2010(لنمو لفترة خمس سنوات ليمكن وضع سيناريو ) الرابع
 

) 2015-2010 ( دناالمعقطاع نمو سيناريو  9.1الجدول 
حجم التداول  الستثمارات الجديدةا التنمية الحالية

 السنوي
قيمة المبيعات  

 ةالسنوي
الحصة السنوية 

 للتصدير
العائدات السنوية من 

 1الضرائب

بدء زنك الجبلي 
 2009في عام 

/ طن  70،000  
أكسيد من سنة 

 % 80(الزنك 
 )الزنك يحتوي على

دوالر مليون  56
أمريكي  

طن / دوالر  1000(
 )الزنكمن 

دوالر ليون م 1-2 100%
في السنوات  أمريكي
 األولى

تم تنميته رقة اذهب الح 
مع نهاية الفترة 

أوقية  200،000
 سنويا من الذهب

دوالر مليون  180
 900( أمريكي

 دوالر أمريكي
 )لألوقية

دوالر مليون  5-10 100%
 أمريكي

تحسن اإلنتاجية 
في المحاجر 
القائمة خالل 

 الفترة

مليون  30-20 غير متوفر 
 الر أمريكيدو

دوالر مليون  2-3 10-20%
 أمريكي

واحد أو محجر فتح  
من كبيرة بكميات أكثر 

الرخام  ورانيت جال
حجار األلتصدير 

 المكعبة كبيرة الحجم

 خالل الفترة

دوالر مليون  3-2 %75  غير متوفر
 أمريكي

توفرغير م غير متوفر غير متوفر غير متوفر نمو طفيف في حجم وتنوع برامج التنقيب  

والرسوم الجمركية والضرائب ، إال أن اإلعفاءات الضريبية ، واإلعفاءات من  اإلتاواتحصيلة اإليرادات على أساس تقوم  .1
 .للمنجمالرسوم وبدالت االستثمار قد يؤدي إلى انخفاض اإليرادات المتأتية من الرسوم والضرائب في السنوات األولى 
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. افتراضات معقولةتم استخدام بطبيعة الحال ، ولكن  هو افتراضي 9.1السيناريو الذي يظهر في الجدول 
يرا عن المستويات الحالية لتصل إلى نحو بكنموا نمو تدن ساووفقا لهذا السيناريو ، فإن قيمة مبيعات المع

ت اإليراداعلى تأثير كما أن ال. مليون دوالر سنويا بحلول نهاية الفترة مع تأثير ملحوظ على الصادرات 300
هو التأكد أحد المصادر الرئيسية لعدم ومن . منخفض أساس، وإن كان ذلك انطالقا من  أيضا كبيرسيكون 

 تقلكلما ، األوضاعوكلما طال أمد هذه . حالة الكساد في أسواق السلع المعدنية واألزمة المالية العالمية
 . 9.1االستثمارات الجديدة المبينة في الجدول  ية تحققاحتمال

 : 2015  -2010 دناالمعقطاع نمو سيناريو قوم عليها يبعض االفتراضات األساسية التي وهذه 

تمويل تم ، و 2009في أواخر عام   منجم زنك الجبليفي من المقرر أن يبدأ العمل  :منجم زنك الجبلي 
ا ال ، لكنه 2008عما كان في ذروته في عام  اأسعار الزنك كثيروانخفضت . هو مخطط لهشروع كما ملا

هو أكسيد الزنك  هتصديرالذي تم المنتج  و. لتقييم جدوى المشروع األسعار التي استخدمتتزال ضمن نطاق 
 ). 8.4والقسم . 4.2.1للمزيد من التفاصيل انظر القسم (الزنك معدن من %  80 احتوائه على مع كزالمر

كاملة والشروع في بيانات إلنشاء سب للرواعملية الحفر حاليا ب كانتكس  شركة تقوم :المتوقع رقةاذهب الح
 كانتكس فمن الممكن جدا أن تسعى شركةسعر الذهب ال تزال قوية توقعات ألن و. ومعالجة المنجمتصميم 

وتهدف الشركة إلثبات وجود . شريك الدخول مع، سواء من تلقاء نفسها أو من خالل هاللمحافظة على برنامج
قابل للتعدين بطريقة الحفرة المفتوحة مع  (1.65g/t Au)منخفضة الدرجة الالرواسب ذات من  ةكبير كمية

الموقع على الكيميائية  مستخرجة عن طريق المعالجةماليين أوقية  3إلى  2نحو بالذهب  مكونات
(www.كانتكس.ca) . مصهر ال اواتإت ٪ من صافي 1وقعتها بواقع  يةبموجب اتفاق كانتكسوتعمل شركة

 . الضرائباإلعفاء من باإلضافة إلى 

أداءه جر على نطاق واسع في اليمن ولكن امحينتشر قطاع ال :المحاجر القائمة   -األحجارقطاع محاجر  
: ضعيف نظرا لهذه األسباب

. والصين الهندمن موردي قوية في السوق المحلية سعرية منافسة ) أ(
. لمشترينإلى اثم ومن جر إلى المصنع ارتفاع تكاليف النقل من المح) ب(
ويجب أن . ماهرة ، وضعف التسويقعاملة غير يد أوبالتالي ضعف المعدات ، و رأس المالانخفاض ) ج(

دى إلى تحسين اإلنتاجية ، سيؤ، مما المعوقاتعلى معالجة بعض هذه  2015-2010تركز الجهود في الفترة ت
تصل إلى  ةقيمببناء ويقدر إنتاج أحجار ال. فرص جديدة للتصديرفتح بعض السوق المحلية و السيطرةوإعادة 

هذا على مدى خمس سنوات ، وبصورة رئيسية من يمكن أن يتضاعف  و. مليون دوالر أمريكي 15-10نحو 
 . المزيد من السوق المحلية السيطرة علىخالل 

واحدة أو أكثر من وجود إلى  العرضالتقييم في هذا يشير  :ةالجديد اتاالستثمار  -األحجارقطاع محاجر 
الترافرتين  بلوكاتوالجرانيت والرخام والحجر الجيري مثل تجارية تتواجد بكميات الرواسب المعدنية التي 

أما . الستثمار وشيكاايكون سفي ضوء الدعم الموجه لبناء السوق ، ووأنه  ،للتصديرالكبيرة المناسبة 
 2-1 بـ يقدر آخرمبلغا مليون دوالر أمريكي و 2نفاق مبلغ إيتطلب فعلى نطاق واسع  الجرانيت  استخراج

مليون  30-20هذه العمليات حوالي يمكن أن تولد  و. حديثمعالجة مصنع إلنشاء مليون دوالر أمريكي 

http://www.cantex.ca/�
http://www.cantex.ca/�
http://www.cantex.ca/�
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حجار األ إنتاجاألردن، على سبيل المثال ، انتقل من ف. ، ومعظمها للتصديرالمبيعات مندوالر أمريكي 
 بلغتمبيعات الصادرات إلى  أمريكيمليون دوالر  نما يزيد قليال عبقيمتها البعد قدرت  مالمكعبة كبيرة الحج

 . مليون دوالر في غضون بضع سنوات 30نحو 

نفذ برامج االستكشاف على مدى يهناك العديد من أصحاب حقوق التنقيب في اليمن، وكثير منهم  :االستكشاف
د المتواصل في هذا الوقت الغموض بسبب كساد أسواق التوقعات لهذا الجهويشوب . عدد من السنوات

أن العديد من شركات التنقيب تشير إلى حتماالت قوية وكذلك هناك استكشاف االالمعادن ، وتقليص ميزانيات 
تتحول قليلة سوف الستكشاف االفرص أن سيناريو النمو يتوقع هذا السبب لو. الصغيرة لن تستمر في العمل

 . 2015بحلول عام للمناجم ر يإلى تطو

 
  :2030 - 2016 لألعوامتوقعات ال 9.1.2

 لفترة قطاع التعدين سيناريو نموب التنبؤيمكن سيناريو النمو سابق الذكر قاعدة الموارد المعدنية وإلى  نظربالو
: وكما يأتي 2015ما بعد 

فالي شركة ما يتبين من قرار من الطراز العالمي ، كالمتوقع هذا المعدن يعتبر : سوار المتوقعمنطقة  نيكل• 
Vale  وبالتالي كسب حصة في رأس المال في  كانتكسشركة لتمويل مزيد من التقييم من قبل  2008في عام

. منجم إلىوتطويره  منطقة سوارللتحقق من جدوى ولكن االمر قد يستغرق عدة سنوات . الموقع المحتمل
عالوة على ذلك ، فإن . را من الركود العالمي الراهنالنيكل والنحاس والكوبالت األكثر تضرمعادن وتعد 

 نقلتحديات  لوجستية وو فنيةتحديات سيشكل التكنولوجيا المتطورة باستخدام تطوير واسعة النطاق العملية 
.  مليون دوالر أمريكي من المبيعات سنويا 500-250حوالي توليد ويتوقع . كبيرة

 
 
الذهب مماثلة لتلك التي وجدت على تمعدن عدة أنواع من ؤدي ظهور يتوقع أن ي :ضافيةاإلالذهب توقعات • 

الدرع العربي وغيرها من األحزمة لتعدين الذهب في جميع أنحاء العالم ، فضال عن التقدم الذي أحرز بالفعل 
ناجم عدد من مفي النهاية إلى تنمية  كانتكس في ذلك موقع الحريقة التابع لشركة ، بما الرواسبلتقييم عدد من 

، وبالتالي الحاليالكساد العالمي  ظل عالوة على ذلك ، فإن أسعار الذهب أظهرت مرونة في. الذهب في اليمن
الذهب متوسطة من أو ثالثة مناجم ويمكن التكهن بمنجمين . في استكشاف الذهباستمرار الرغبة حفاظ على 

 .المبيعات سنويامليون دوالر أمريكي من  100-50حوالي يمكن أن تولد التي الحجم 

 التصريح ألوانهعدد من رواسب خام الحديد ، ولكن من السابق ل يجري حاليا التحري :خام الحديدتوقعات • 
أي استغالل و. الحديد الخام في اليمنمن تجارية فيها كميات مناجم األمر هناك في نهاية قد يكون  هبكل ثقة بأن

مرافق الكبيرة والوصول إلى السلع وسائل نقل على  حصولالعلى بناء أو  عتمدلمناجم في المستقبل سيل
 . نهاية الفترةالنهاية مع اقتراب في ستتوفر  األوضاع يمكن للمرء أن يتكهن بأن مثل هذه و. الموانئ

مثل (فقط بعض منها و،  ةهدفمستبعض المعادن الصناعية التم مؤخرا تحديد  :المعادن الصناعيةتوقعات • 
يتم ويبدو من المحتمل أن . التحريقيد ) خفافالحجر و سكورياواال،  يوم، التتال اعيالصنالحجر الجيري 
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تعدينها يمكن الرواسب ثبت أن لكي ت التحرياتهذه  باالمكان استمرار إذا كانتطوير المناجم الفترة المتوقعة 
 . فات المطلوبة من قبل المستخدمينلمواصمطابق لمنتج  سويقتو

فهم هم ال 2015الطبيعي في اليمن بعد عام  لقطاع الحجرمفتاح النمو المستمر إن  :األحجارقطاع محاجر • 
خصوصا الجرانيت والرخام والحجر الجيري ،  -مدى مالءمة أهم الرواسب المعدنية من عمق والتحقق األ

ق وموثوق لتلبية متطلبات سوكافية على نطاق  هاحفريتم أن  لىع  -بناءكأحجار والترافرتين تستخدم 
مختارة الختبار مدى  تجريبية، وخاصة برامج  2015-2010الجهود المبذولة في الفترة وستقدم . التصدير

من و. النمو على المدى الطويلمن  هدليال على مدى ما يمكن تحقيق من الرواسب،استغالل اإلمكانات العالية 
مليون دوالر أمريكي سنويا من هذا  50-25نحو إلى اليمن  تصل قيمة مبيعات حيث المبدأ ، يمكن التكهن بأن

 . القطاع

معدنية التي  إلى الوصول توقعات ةأعمال االستكشاف المستمر تؤديس المدى الطويل ،على  :ستكشاف اال• 
ومن المفترض أن برامج االستكشاف العالمية . في نهاية المطافاآلخر بعض ال تسويق يمكن تقييمها و

من  اتالنجاحالمزيد من الرتفاع والهبوط ، كما حدث في الماضي ، ولكن من حاالت ا اةعانفي الم ستستمر
حافزا ضروريا لجذب شركات أخرى سيمثل في اليمن المناجم وتطويرها شركات التعدين في ايجاد قبل 

 . للتنقيب عن المعادن في اليمن

 
: لنمو قطاع المعادن الواسعةفوائد ال 9.2

ومن . اآلثار والمخاطر المرتبطة بها وكذا  ،مختلفةو ةعديدبطرق ادن فوائد النمو في قطاع المعتتضح سوف 
تركيز وبالتالي  -الفوائد واآلثار ن أنواع وذلك أل هوأساليبللتعدين  ةمختلفال األحجامالمهم التمييز بين 

 . سيتم تنفيذهتختلف وفقا لنوع التعدين التي ف وس دن –اتنمية قطاع المعلاستراتيجيات الحكومة 

:  ثالثة أنواع من التعدينسهيل األمر يمكن التمييز بين ولت
التعدين الحرفي  • 
النطاق   محدودالتعدين • 
 الصناعي التعدين • 

التعدين بينما يعرف نفس األنشطة ، محدود النطاق بالتعدين والحرفي التعدين تعريف يتم في بعض الحاالت ، 
بسيطة ، عادة ما تكون في القطاع غير معدات أدوات وم باستخدااستغالل أنه في حاالت أخرى على الحرفي 
 . خارج اإلطار القانوني والتنظيمي أي الرسمي 

 
: التعدين الحرفي 9.2.1

على أنه شكال من أشكال التعدين باستخدام معدات وأدوات بدائية مع االعتماد التعدين الحرفي  يعرفعادة ما 
 أحيانابسيطة ولكنها خطيرة استخدام وسائل الخامات وورة الحجاالستخراج الشديد على الجهود اليدوية 
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 بدائيةاألحجار ال مقالععلى هذا التعريف أساسا ينطبق في سياق اليمن ، و. بيعقابلة لل للحصول على المعادن
33Fالرمل والطين واألحجار الكريمة التي تنتشر في جميع أنحاء البالداستخراج و

34 . 

 خمسة عماليسمح بعمل موقع بأنه ، الذي يعرف التعدين الحرفي الجديد  يمشروع قانون التعدين اليمنإن 
ضيق الى حد ذلك نهج إن صارم إال ثابت و هيبدو أنس،  باستخدام المعدات، وحيث ال يسمح  ىأقصكحد 

ي  لتعدين الحرفلالممارسات القانونية ب  -بقدر اإلمكان -ينبغي االحتفاظ . مثل هذه األنشطةللتعامل مع تشريع ل
وينبغي تقديم كل ). لمعادن ذات القيمة العاليةعلى االغرباء " اندفاع"وخصوصا لتفادي (للمجتمعات المحلية 

عن طريق استخدام آلية مناسبة لحجم لديهم التشجيع لتلك المجتمعات من أجل تحسين ممارسات التعدين 
الصارم التفريق يمكن أن يؤدي الة في هذه الحو. تستخدم الميكنةصغيرة الحجم مناجم عملياتها حتى تصبح 

 . نتائج عكسيةمحدود النطاق إلى بين حقوق التعدين الحرفي والتعدين 

يمثل مصدرا  حيثالتعدين الحرفي جانب هام من جوانب سبل العيش في الريف يمثل في كثير من الحاالت ، 
دراسات إلى أن ضعف البنية بعض الوقد خلص . للدخل النقدي للسكان المحليين بين زرع وحصاد المحاصيل

في كثير من و. ةلوسهب التحتية يمنع الوصول إلى السكان المحليين من نقل المنتجات الزراعية إلى األسواق
 النقديالدخل هذا . تسويقالسهلة المنتجات هذه المجتمعات إلى التعدين الحرفي لتوفير مزيد من تلجأ األحيان 

 .ي تحسين البيئة المعيشية الخاصة بهماالستثمار ف منسكان الريف  يمكنقد 

، إما عن طريق إبقاء  ةشديدال اتالضطرابسببا في المشاكل واالتعدين الحرفي يكون ومع ذلك، يمكن أن 
 يهجرونالسكان المحليين  يجعل مفاجئ" اندفاع"األطفال خارج المدارس ألغراض العمل أو من خالل خلق 

، في حين معظم األرباحاالندفاع من المرجح أن تتالشى نتهي ذلك يعندما و. لهجرةل ونتشجعيمزارعهم أو 
 . تبقى وتدومأن األضرار البيئية واالجتماعية 

هذه اآلثار إلقاء  منو. اآلثار البيئية المترتبة على التعدين الحرفي مصدر قلق كبير للكثير من المراقبينتمثل 
غير سليم من من جدران السدود التي يكون بناءها التهديدات األنهار ، وإلى  مباشرةالنفايات والنفايات السائلة 

تعتبر وفي بعض البلدان ، . (تآكل والتلف ، وتدمير المناظر الطبيعيةالو والتصحرالنهرية ، واألضرار 
مثل الزئبق والسيانيد وترسب المخلفات أو  ةلخطرالملوثات غير المنظمة مصدرا لعمليات التعدين الحرفي 

 .) المائية الموارد تسربها إلى 

ستخدام آخر ، وذلك بسبب تدمير السطح ي األلحة التعدين الحرفي وراءه أراضي غير صاترك يوغالبا ما 
وثمة نقص في الوعي ، باإلضافة إلى عدم وجود معلومات عن ). 8.1الشكل (وعدم وجود تأهيل األرض 

في بعض . يير ، وكلها تسهم في هذه المشاكلللحد من اآلثار وعدم وجود حوافز واضحة للتغالممكنة وسائل ال

                                                           

يتم استخراج المعادن في العديد من أجزاء العالم عن طريق التعدين الحرفي، حيث يساعد هذا على توفير فرص عمل وفيرة وبناء   34
مليون من الناس مباشرة  13يعتقد أن التعدين الحرفي والتعدين محدود النطاق يسمح بإشراك  2001لشهر نوفمبر   MMSDعلى تقرير 
مليون نسمة على مستوى العالم، ومن الواضح أن  قطاعا كبيرا من أنشطة هذا النوع من  100إلى  80ويؤثر في حياة  في األنشطة

التعدين رديء جدا فيتم استغالل الرواسب الهامشية في أوضاع قاسية وغابا ما تكون خطيرة، ولهذه الممارسات آثار سلبية كبيرة على 
. لتي ستجنيها البلدالبيئة، أكثر من الفوائد الكلية ا
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مع الحاالت ، تم تقديم توصيات للحد من التعدين الحرفي للمجتمعات المحلية ، والجمع بين التعدين الحرفي 
ضع قيمة أكبر التي تهذا يعتمد على المجتمعات المحلية و. تشجيع التنمية الزراعيةلنطاق أوسع  التعدين على

 .عمل بنشاط من أجل استصالح األراضي لالستعماالت المختلفةال، وبالتالي  على استخدام األراضي

لمجتمعات المحلية ، الفنية مفيدة لالدعم والمساعدة منطقة يكون فيها  يلحجر الطبيعي هل ةالمحاجر الحرفي
 له فوائد يكونمثل هذا النهج على مستوى القبائل قد و. بأكملها األحجار الطبيعية  فضال عن سلسلة التوريد
 .في ظل مجتمع مثل اليمن

الضغوط االجتماعية الناشئة عن تدفق عمال المناجم وما يرتبط بها بلتعدين الحرفي تتعلق لضافية واآلثار اإل
لسنوات عديدة و. المتاجرة بالمواهبمن صناعات الخدمات ، بما فيها اإلمدادات الغذائية وإنما أيضا على 

 بأهمية فاعترباالن والمانح بدألتعدين الحرفي ، ولكن في اآلونة األخيرة ا أنشطةكانت هناك ضغوط لمنع 
 .كمصدر من مصادر الدخل أنشطة التعدين الحرفي

مثال على أضرار يسببها التعدين الحرفي الذي ال يخضع للرقابة: 9.2الشكل   
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: المناجم الصغيرة 9.2.2
لرواسب بالتعدين المنظم ل يرتبطعادة ما   -لتعدين الحرفيختلف عن االذي ي  –محدودالتعدين على نطاق 

لخامات والمعادن التي ل منتظم تطلب درجة معينة من المعدات الميكانيكية لضمان استخراجيي ذالمعدنية ال
 معالجة التي تنتجعن طريق هذه الوسائل ، باإلضافة إلى مرافق تعدينها إال إذا  تكون غبر متاحةغالبا ما 

يمكن أن يكون محدود الحرفي والتعدين على نطاق التعدين الخط الفاصل بين و. قابلة للبيع عدنيةمنتجات م
 . مانوعا مرنا 

 
أو الشركات المحلية أن تشارك من العمليات تستطيع المجتمعات نوع هي  محدودالتعدين على نطاق عمليات 

التي تتطلب مستويات عالية من االستثمار  من الحجم أو النوعيةالرواسب  قد ال تكونبصورة مباشرة ، ولكن 
 . تكون موضع اهتمام شركات التعدين الدولية ال، وبالتالي  متخصصة في عمليات تعدين

 
إال أن . األحجارعلى قطاع  ةقتصرم هاأن محدودالتعدين على نطاق أنشطة تبدو ليمن ، لفي السياق الحالي و

التعدين  -اليوم  باستخدام تعريف حيث يطلق عليها -تعدين المعادن لديها ثقافة  ،من الناحية التاريخية، اليمن
فقد تم . السنين ولكن يمكن العثور على أمثلة مرعلى تالشت يبدو أن هذه الثقافة قد و. محدودعلى نطاق 

خالل الذهب  ستخراجال أعمال كبيرةعلى دالئل هناك ، و)6مربع رقم ( الجبلي في  ةحرفيالعثور على أعمال 
 .ملكة سبأ حكمة فتر

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
الفنية المهارات  إكسابيمكن أن تساعد في أنشطة التعدين على نطاق محدود بشكل سليم ف إذا أجريتو

 مفهوم رفعلالقتصاد المحلي من خالل كمرشد هذه األنشطة عمل تكما سالمحليين  األعمال لمنظميواإلدارية 
يع هذا التطور ، قد يكون من المفيد إعادة النظر في اإلطار من أجل تشجو. التعدين الحرفي إلى مستوى أعلى

 تطلبتسوف . المحليين القانوني لتشجيع المشاريع الصغيرة التي تديرها المجتمعات المحلية أو رجال األعمال
إجراء بحوث  معا ووضع خطط األعمال و ،"االحتياطي"المساعدة في تحديد  قدرا كبيرا من هذه المشاريع

وإدارة  و ،المناسببالحجم امتالك وتشغيل وصيانة المعدات واآلليات وحصول على التمويل الوالسوق 
قدمها ت، يمكن أن  يةإرشادفي شكل خدمات التي تأتي هذه المساعدة ، و. اآلثار البيئية واالجتماعيةوستغالل اال

ساعدات الخارجية لتطوير نفسها سوف تستفيد من الم حيث هي المعدنية هيئة المساحة الجيولوجية والثروات
 .المهارات المطلوبة

 
 

 الجبلي أعمال  9.1المربع 

ي ذلين نسبيا الال  oxidized المؤكسدعمال استغلت خام األهذه و. سنة 2،500 إلى) الجبلي(الصلب في جبل  ةل الحرفياعمتعود األ 
التعدين التي تحت وكان يتم . فضة في القرن العاشر الميالدي إلنتاج اإلسالمياحد من أكبر المناجم في العالم كان وو .فضةا بالكان غني

وهناك عدد كبير من الحفر . موجودة تحت االرض مترا150و  10تمتد ما بين  سربا 30قد قدر أن و. اتفتحعن طريق الاألرض و
خام قد تم الطن من  400،000  -300،000 أن  تاريخيا كما يعتقد .في المنطقة موجودة مترا 25 ها إلىبعضيصل عمق المفتوحة ، 
  .  Agاحتوى على  طن 50  -30رصاص وعلى ال احتوى طن 10،000-7،000، أي ما مجموعه  التنقيب عنه

 

هيئة المساحة مشروع تطوير صناعة التعدين في الجمهورية اليمنية ، و االستشاريةلخدمات لتقرير مقدم من سانت باربرا : المصدر 
 2008 ،إدارة التقييم ترويج، المعدنية ة والثرواتالجيولوجي
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المجتمعات المحلية أو المؤسسات قادرة على ينبغي أن تكون ، نطاق ال محدودللتعدين كجزء من أي إصالح 
تطلب استثمارات كبيرة ، ربما يأكبر  سبواموقع راكتشاف تم ذا إترخيص منطقة حصة في أي بفاظ تحاال

زعماء  التي تشركلية اآلينبغي تشجيع را للطابع القبلي المجتمع اليمني ، نظو. مستثمرين دوليينقبل من 
ثقافة التعدين أن ريد لأُ إذا ف. المرحلة األولى للتعدين على نطاق محدودبداية في  القبائل في مناطق التنقيب

ة التفاعل بين المجتمعات المحليمن حسن فإن ذلك سي، مرة أخرى على نطاق واسعالى البالد تدخل 
 . إليهم والمستثمرين القادمين

 
والجهود  النشاطمن حيث ينبغي توجيه الكثير ، التعدين على نطاق محدودمن  اهمم اجانب األحجارمقالع تمثل 

منطقة وخير مثال على ذلك هو . صالح هذا القطاعأجل  من إليهالتي تبذلها المؤسسات المحلية والدولية 
اكثر  إلى محاجرالحرفي الصغير محاجر الحجر الجيري ر التعدين تم تطويفي مصر ، حيث جالال محاجر 

في و ،من الناحية الفنيةماهرة تنظيما تديرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والتي أصبحت اآلن 
هذه المواد وهذه أصبحت ذلك، ونتيجة ل. التدريب والدعم من قبل المؤسسات المحلية تلقيهاالتسويق بعد  مجال
، مع %1000بمقدار ظائف زاد عدد الوو ،في السوق الدولية المناطق وأكثرها شهرةطقة من أهم المن

 . سنوات 5 خالل حجم النشاطمن % 2000
 

تطوير كذا في المجتمعات المحلية ومحدود النطاق أنشطة التعدين من المناسب وضع برنامج لتشجيع لذا 
 . المعدنية ئة المساحة الجيولوجية والثرواتهيالخدمات  ذهه ميقدعلى تقوم بت يةخدمات إرشاد

 
  :التعدين  الصناعي 9.3

وموارد س مال أواسعة النطاق ، وعادة ما تحتاج إلى ر يةتعدينعلى أنه أنشطة الصناعي يقصد بالتعدين 
واحدة من أهم وأبرز ويعد توفير فرص العمل . كبيرة ، وغالبا ما تتطلب مدخالت من المستثمرين الدوليين

اإلنشاء ومن ثم وظائف بدوام مرحلة في توفر فرص عمل فالمناجم الصناعية  ،التعدينهذا النوع من ائد فو
، الوظائف بدوام كاملحجم  أضعاف ةخمسإلى  ةما بين أربعاإلنشاء مرحلة تساوي وطائف . بعد ذلككامل 

فإن هناك شركة التعدين ، توفرها التي المباشرة  الوظائفباإلضافة إلى . شهرا 12ستمر ألكثر من تال إال إنها 
المعدات وقطع الغيار يتم توفيرها من أجل تزويد المناجم ب) لاعمأوما يرتبط بها من (عدد من الصناعات 

 اموجزنعرض   9.3في المربع  ، ووغيرها من المتطلباتالشحن ، واالتصاالت ، والطعام والنقل وخدمات 
 .مشروع الجبليلفوائد المتوقعة من ل
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 الجبليرواسب تنمية  الناتجة عنالفوائد :  9.3المربع 
 

: التوظيف
و من المحتمل  ،، غالبيتهم العظمى من اليمنيين اشخص 370ف حوالي يا توظموالمرافق المتصلة بهعالجة المومصنع  سينتج عن المنجم 

 ). الحديدة والصليفمثل نقل المواد من والى في مجاالت (من قبل المقاولين آخر مواطن  100توظيف 
 

: يينتدريب الموظفين اليمن
بعد أربع  يناليمني من من الموظفين %  95ما يزيد على بحيث يكون ،  الصلبفي جبل ادر ليمننة الكسيتم وضع السياسات والبرامج التدريبية 

مثل المحاسبين  ةإداريمهارات وتشمل  الصلب،جبل  ستكون مطلوبة فيمجموعة واسعة من المهارات وهناك . اإلنتاجسنوات من بدء 
،  والكهربائيين نالميكانيكييالعمالة الماهرة مثل والمدنيين و نانيكييالميكالتعدين وخبراء المعادن و والمهندسين مهندسي والجيولوجيين و

 ةهراالماأليد العاملة  وكلما توفرت. مصنع وعمال غير مهرة ومشرفين ةالثقيلة والسائقين على الطرق السريع األرضحفر  معدات ومشغلين
مناطق من  استقدامها متيمحليا سالخبرات والمهارات المناسبة  لم تتوفر إذا، ولكن  منها  ةسيتم االستفاد الصلبمحيط جبل في والخبرة المناسبة 

 .أخرى في اليمن
تقديم المساهمات على ستغالل اتفاقية االوفقا ألحكام  الصلبجبل وافقت شركة باإلضافة إلى الميزانية المخصصة للتدريب داخل الشركة، و

 . الجيولوجية هيئة المساحةبرنامج تدريب وتطوير في إلقامة السنوية 
 

 :نقل التكنولوجيا
اليمن ، في  ةالزنك في الجبلي جديد الستخراجتكنولوجيا المعالجة وتعد . نطاق للمعادن يجري تنفيذها في اليمنواسع الال يوجد حاليا أي تعدين 
كل من تكنولوجيا التعدين ير لكبنقل سيكون هناك ولذلك . في صناعات النحاس والنيكل في أماكن أخرى استخدمتعلى الرغم من أنها قد 

 . والمعالجة
 استخدامهاالتكنولوجيا التي من المرجح فإن اقتصادية بطريقة  استخراجهيمكن والجبلي في موقع فضة ظهر معدن الوعالوة على ذلك ، إذا 

في المستخدمة المهارات والتكنولوجيا  منها استغاللستستفيد عملية الذهب ، ومن محتملة كميات كبيرة اليمن لديها ف ،نطبق أيضا على الذهبست
 .الجبليمشروع 

 
: الصناعة والخدمات

. والخدمات الهندسية تالمقاوالمن الجبلي قدرا كبيرا من المدخالت المحلية مشروع المرافق المتصلة به في و مصنع المعالجة إنشاءسيتطلب 
خالل فترة و. أعمال الهندسة المدنيةللقيام بتم التعاقد مع الشركات المحلية سيإال أنه المتخصصة والتجهيزات يتم استيراد بعض المعدات  بينماو

وبالمثل ، سيتم . مليون دوالر 30 عنما يزيد ب في اليمن التي سيتم استخدامهاالسلع والخدمات قيمة قدر ت، لإلنشاء المخصصةشهرا وحدها  12
 .ةمحليال من السوق، المنجم خالل مدة تنفيذهكثير من لوازم ال ءشرا

 . مليون دوالر 30ب المعالجة التعدين ومصنع ستقدر قيمة أسطول  مدة تنفيذ المنجمفي نهاية 
 

 :المحليللمجتمع  الفوائد االقتصادية واالجتماعية
ة البيئة في اليمن التي حددتها الهيئة العامة لحماي لإلرشادات والتعليماتوفقا للمشروع دراسة الجدوى كجزء من  ةر البيئياثتم إعداد دراسة لآل

اجتماعي تحليل تتضمن هذه الدراسة كما . على البيئة المحليةالجبلي مشروع لعدم وجود تأثيرات سلبية الدراسة  توبين. والبنك الدولي
ن عرة بصورة مباشرة وغير مباش الناجمةان فرص العمل بالقول  وتوجز. المجتمع المحليالمجتمع على تنمية الناتج من تأثير لواقتصادي 

 . المنجم والمنطقة المحيطة بها مدة تنفيذتتجاوز  مد، وإدخال تحسينات على البنية التحتية سيكون لها فوائد طويلة األالمنجم
 

  :تطوير البنية التحتية
. مأربحافظة بمصنعاء  اإلسفلتي ذي الجودة الجيدة الذي يربطالطريق كم من  16 على بعدفي منطقة جبلية التضاريس الجبلي يقع مشروع 

إلى قبائل البدو المحليين عن طريق تحسين  مدهذا سيجلب فوائد طويلة األو. موقع المنجمإلى طريق جديد وستقوم شركة جبل الصلب بإنشاء 
 . الوصول إلى قراهم

 
في وقت  تمولكن ، إذا . الديزلسيعمل المنجم عن طريق مولدات الطاقة التي تعمل بذلك بالجبلي، ومنطقة كهربائية في الطاقة للشبكة ال توجد 

 . مهممستهلك  الصلبجبل ستكون شركة غاز لنقل الغاز من حقول الغاز بالقرب من مأرب الى صنعاء ،  أنابيبما في المستقبل تشييد خط 
 

، وذلك بالتعاون جةيعتمد عليه لتزويد مصنع المعال للمياه محلي دوالر أمريكي لتحديد مصدر 300،000ما يزيد على  زنكواكسأنفقت شركة 
جبل وستنفق شركة . إلى الغرب من المنجم الخانقللمياه في وادي  اكبير امصدرتم تحديد وقد . مع فريق من الهيئة الوطنية للموارد المائية

طاقة كون هناك سي هيعني أن وهذا، ألغراض المنجمقدرا متواضعا من المياه ال يستخدم إال المياه بحيث  تكريرمبالغ كبيرة إلعادة  الصلب
 .أيا من ذلك وجد اليوميال و. مياه صالحة للشرب للمجتمع المحلي لتوفيركفي تنتاجية فائضة إ
 

 ،،، تبعي
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 )تتمة( الجبليرواسب تنمية  الناتجة عنالفوائد :  9.3المربع 
 

: اإليرادات الضريبية
وتقدر . سنوات 7لمدة قانون االستثمار إعفاءات ضريبية  منحها يكبيرة في منطقة ريفية نائية شركة استثمارية  الصلبجبل بما أن شركة 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن . مليون دوالر 58بمبلغ ) بيالضريخصم اإلعفاء بعد ( مدة تنفيذ المنجمااليرادات الضريبية للشركة على مدى 
من العاملين في جبل تقريبا تخصم ماليين دوالر  10الحكومة سوف تستفيد من الضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي التي تبلغ حوالي 

 . مدة تنفيذ المنجمعلى مدى الصلب 
 

  :اإلتاوات
 . المنجم مدة تنفيذ خاللمليون دوالر  15بمبلغ يصل إلى حوالي  الصلبجبل شركة التي تدفعها  %)2(مصهر الصافي   تقدر نسبة  عائدات

 
: العمالت األجنبية 

ألن و. الدوالر ، كما هو الحال مع معظم مبيعات المعادن في جميع أنحاء العالم بعملةوبيعه الصلب من جبل  هجإنتابعد سيتم تصدير الزنك 
 . من النقد األجنبي للبالد ةمنتظم سيولةيمني ، سيوفر المشروع اللایر ستكون بالالكثير من التكاليف 

 
كسيد في األطن من  75،000سيتم تصدير ما يقرب من حيث  بحر األحمرموانئ ال احدالزنك المنتج في الجبلي من خالل كافة سيتم تصدير 

 . الميناء ةشطإلى أنصادرات اليمن غير النفطية وإلى  ةكبيروهذا يشكل إضافة السنة ، 
 

  :المحتملة اتاالستكشاف
مزيد من للاألموال  بتخصيصكة الشروستقوم . هامتد إلى جنوب البالد وشرقتفي الجبلي الموجودة الموارد الصلب أن جبل تعتقد شركة 
يرادات إدى إلى تحسن سيؤسنة أو أكثر ، مما  16إلى  12 لمدة تتراوح ما بينمنجم الإطالة عمر إلى تمديد تعدين وقد يؤدي . االستكشافات

 . الضرائب وعائدات من النقد األجنبيمن الحكومة 
 

 :ةمضاعفالر اثاآل
، مثل المنطقة المحيطة محدودنشاط اقتصادي ما فيها قتصاد أن تطوير عمليات التعدين في منطقة من قبل خبراء االالمعلومة جيدا من األمور 

إذا كانت قيمة األثر المضاعف هو ثالثة أضعاف التكلفة الرأسمالية لتنمية . ةمضاعفو ةاقتصادية واجتماعية كبيرآثار الجبلي ، تنتج بمشروع 
 . على االقتصاد اليمنيأمريكي مليون دوالر  225ر من أكث سيساوي ذلكفي حالة الجبلي ف،  المنجم

 
: ر صناعة التعدين واالستثمار األجنبييتطو

. نطاق في اليمنالكبير على مستقبل اإلمكانات غير المستغلة التعدين واسع التأثير الالجبلي هو رواسب لعل أكبر فائدة اليمن الناشئة عن تنمية 
 و. كثافة رأس المال والشركات التي تعتمد على سهولة الحصول على التمويل للخطرووفة بالمخاطر االستكشاف والتعدين بطبيعتها محفو

الجبلي للعالم أن الحكومة اليمنية مشروع وسوف يثبت . يتطلب جذب هذا التمويل سياسة مالية عادلة وداعمة التي تشجع المستثمرين األجانب
 . تنويع بعيدا عن االعتماد على انتاج النفط والغازجادة في تطوير صناعة التعدين وقدرتها على ال

يعد مشروع ،  قابلوبالم. شر بسرعةستنتفي صناعة التعدين ، وأنباء نجاح هذا المشروع كس عالميا اوو زنك انجلو امريكان تشتهر شركتا و
المشروع ومما ال شك فيه أن تنمية . مستخدمة في المعالجةال والتكنولوجيا المبتكرة لطبيعته المعدنية المعقدة نظرا العمالقة ع يراالمشمن الجبلي 

 أوائلصناعة النفط في غرار ما حدث ل علىاليمن  لالستثمار فيتشجع غيرها من الشركات األجنبية سجذابة الستغالل الا يةتحت مظلة اتفاق
 .الثمانينيات

 
 .وتم الحصول عليه من الهيئة هيئة المساحة،لى المحدودة إ) اليمن( الصلبجبل ته شركة مقتطفات من تقرير قدم: المصدر 
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 .العالممن  ىخرأكن امأناعي في الصبعض األمثلة التاريخية من فوائد التعدين وفي المربع التالي نجد 
 

أمثلة على فوائد التعدين  9.4المربع 
مالي : مناجم الذهب في ساديوال وياتيال 

مقاوال بشكل غير مباشر كانت الغالبية العظمى منهم من المواطنين  2737شخصا بشكل مباشر و 1381، تم توظيف  2007في عام • 
 : مة مالي المدفوعات إلى حكو 2007• 
 

 المنجم  
المجموع ياتيال ساديوال العملة بالدوالر األمريكي 

 20,500 16,000 4,500األرباح 
 65,892 40,253 25,639الضرائب على الشركات 

 28,578 12,519 16,059اإلتاوات 
 9,550 4,881 4,669الضرائب والرسوم األخرى 

 38,170 10,395 27,775ضريبة القيمة المضافة 
 12,471 2,946 9,525ضرائب واشتراكات الموظفين 

 175,161 86,994 88,167المجموع 
 

.  لدى الشركة خطة متطورة لتدريب الموظفين المحليين• 
).  www.anglogold.comانظر (باإلضافة إلى ذلك، تساهم شركة التعدين في التنمية االجتماعية في مناطق التعدين • 

ركينا فاسو منجم بورا للذهب في بو
.  والمنجم مغلق حاليا. كان هذا المنجم حفرة مفتوحة، ثم منجم للذهب تحت االرض يقع غرب واغادوغو ، العاصمة• 
.  شخص دعما مباشرا 3،000أكثر من ) عامال400حوالي (دعم العاملون في المنجم  1995وفي عام • 
.  شخص يعيشون في المنطقة باالعتماد على المنجم 11،000• 
 .، نظرا للرواتب المرتفعة التي تقاضاها العمال في المنجم 9أو  8أشار التقييم لفوائد المنجم إلى أثر مضاعف نحو  •

بتسوانا   منجم النيكل في سيليبي فيكوي -
موظفا  4،500حوالي  • 
.  من سكان المنطقة  40،000بنيت البلدة لخدمة المنجم وتدعم الصناعة اآلن حوالى • 
.  البنية التحتية الجيدة بسبب المنجم تم تطوير• 
.  بما أن المنجم يقترب اآلن من نهاية المدة، هناك برنامج لتنويع االقتصاد والحفاظ على العمالة• 
 

منجم ذهب أوبواسي في غانا  
برامج تدريب داخلية مكثفة • 
الصحة والصرف الصحي  • 
إنشاء وتأثيث مستشفى حكومي  -
.  وهناك عيادة استشارات خارجية أيضا. سرير حديث مع ثمانية أطباء وأخصائي واحد 170حتوي على تشغل الشركة مستشفى ي -
تمتد الرعاية الطبية إلى المجتمعات المحلية في منطقة أوبواسي وما حولها   -
تقديم التمويل لتنظيف الشوارع   -

)  بما فيها إنارة الشوارع(التنمية الحضرية • 
ف  مشاريع كهرباء الري• 
)  الطرق والجسور(إعادة تأهيل البنية التحتية • 
 إمدادات المياه في المناطق الريفية• 
 

مناجم النحاس ، زامبيا  
.  نشأت مجموعة متنوعة من الصناعات في المنطقة المجاورة للمناجم• 
.  تدريب عدد كبير من العمال والمدراء• 
.  تم تطوير البنية التحتية• 
.  مثال لتدخل الدولة في إدارة هذه الصناعة تراجع الصناعة هو• 
 

الكاميرون   ألوكام -
مصهر لأللمنيوم  • 
.  توفر مصدرا رخيصا للطاقة: استخدم الموارد المحلية • 
.  Edéaوجود الثروة واضح في مدينة • 
 تحريك االقتصاد المحلي• 
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بل ، فحسبرسوم والص العمل فر ريففي تو ال تتمثلوتجدر اإلشارة إلى أن الفوائد التي تعود على الحكومة 
تدفع شركة . غيرهم من المستفيدينودخل الموظفين و امن شركة التعدين نفسه يةبيعائدات الضرال وأيضا

. التي يتقاضونهان ضرائب الدخل على الرواتب والموظفويدفع ، التي تجنيهاالتعدين الضرائب على األرباح 
 مثل ضرائب المركباتوباإلضافة إلى ذلك ، سوف تدفع شركة التعدين تلك الضرائب غير المباشرة 

 . وغيرها من الضرائبقار عالالمحلية وضرائب  المدفوعة للسلطةوالضرائب 

وصفها تم ، التي لي الجبمشروع وهي ستحق هذه التسمية تفي اليمن سوى عملية ال يوجد في الوقت الراهن و
من المرجح ومليون دوالر أمريكي  200 تتجاوزاالستثمارات الالزمة لتطوير هذا المشروع و. في وقت سابق

يتسنى للشركة  ولكي. قطاع النفطإذا ما استثنينا طاع الموارد أكبر استثمار في اليمن في قهو  هذا المبلغأن 
ومن الجوانب . يلضريبا منح اإلعفاءجمع التمويل الالزم كان من الضروري في هذه الحالة بالنسبة للحكومة 

تقصير وأدى . أيضا د التمويلاسدمن الشركة من استرداد االستثمار األولي بسرعة أكبر و تمكنتاألخرى ، 
تثبت أنها وجهة أن اليمن تستطيع إذا و. بشكل فعال ل من المخاطر السياسية والماليةيقلإلى التلسداد فترة ا

حاجة لمثل هذه اإلعفاءات الضريبية ، وهذا من شأنه أن فلن يكون ، منخفضةطر اخاستثمارية ذات نسبة م
 . سنوات األولىفي الزائدة شكل ضرائب على البالد القتصاد  العائداتيؤدي إلى زيادة سرعة 

   
 

 :المقترحةالدعم  ات وإجراءاتبرنامج اإلصالح. 10
دن التنمية المعما أريد الدعم التي ستكون ضرورية اذا وإجراءات  اتاألخير برنامج اإلصالحالقسم هذا يقدم 

ف إلى وينصب التركيز على اإلجراءات ذات األولوية التي تهد. السابق أن تتحقق القسمالمحتملة المحددة في 
كما . يسية التي تدير هذا القطاعتعزيز اإلطار التنظيمي لتنمية المعادن وبناء القدرات في المؤسسات الرئ

وصى بإجراء دراسات لتقييم إمكانية تطوير البنية التحتية التي ستكون داعمة للتعدين وغيرها من األنشطة ي
 . في الوقت الحاضر محدودةالتحتية اإلنتاجية في مناطق من البالد حيث البنية 

 
الحاجة إلى مواصلة تعزيز اإلطار التنظيمي وبناء قدرات األطراف المعنية قوية من حددت المالحظات ال• 

في  نجد اإلجراءات المقترحةلتحقيق هذا الهدف و. المؤسسات المشاركة في تنظيم قطاع التعدين في اليمن
 . 10.1القسم 

 
 بشكلان يحدث ذلك  ومن أجلستثمار األجنبي والمحلي على حد سواء ، المعادن جذب االالتنمية في تطلب ت• 

المعادن في اليمن أماكن ظهور هيئة المساحة بتطوير معرفة ل المتواصلمستمر ، هناك حاجة إلى الدعم 
نجد لتحقيق هذا الهدف و. فعال لصناعة التعدين لترويجها كنقطة انطالق ل التجاريإمكانية االستغالل و

 . 10.2في القسم  ات المقترحةاإلجراء
 

بناء وغيرها من أحجار المحاجر ال يزال صغيرا باستثناء في اليمن محدود التعدين على نطاق بما أن حجم • 
 يينالبرامج المناسبة ، لوضع األساس لمشاركة اليمنب هادعمما تم ، إذا  مقومات للنمومواد البناء ، ولكن هناك 

  10.3في القسم  نجد اإلجراءات المقترحةلتحقيق هذا الهدف و. يةعة التعدينفي هذا القطاع الفرعي للصنا
 

من أشكال التعليم أحد  هاالتنظيمية عن طريق التدريب وغير تطوير المهارات في المؤسساتيمثل • 
لتحقيق هذا و. بذل جهود متضافرة إلى حتاجيالمتطلبات األساسية التي تشمل جميع مجاالت إدارة القطاع و

 . 10.4 في القسم نجد اإلجراءات المقترحةهدف ال
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األكثر نشاطا من صناعة التعدين في اليمن في الوقت الحالي ولكنها  معالجة األحجار الجزءويعد استخراج • 
نجد لتحقيق هذا الهدف و. تجاريوالعمل على المستوى ال إذا ما أريد لها المنافسة تواجه العديد من التحديات 

 . 10.5 في القسم ترحةاإلجراءات المق
 

صناعة التنمية ليدا على إمكانات يقتمل واعال من أكبرتوفر البنية التحتية يعد بعد مناطق التعدين عن مناطق • 
للتخفيف من هذا  اإلستراتيجيةالحاجة إلى االستثمارات وقد حددت اإلطراف المعنية . التعدين فى اليمن

 . 10.6في القسم  ات المقترحةنجد اإلجراءلتحقيق هذا الهدف و. العائق
 

   :تنظيميةالاإلطار التنظيمي وبناء القدرات للمؤسسات  10.1
في  التعدينصناعة ببناء القدرات إلى تحسين ، وتحديث المؤسسات المعنية يشير في سياق هذه التوصيات ، 

وضع هياكل إدارية قادرة هي من البرنامج المقترح لالستثمار الجزء الرئيسي لهذا العامة هداف واأل. اليمن
 : على 

 
  .تنظيم هذا القطاع• 
 .تشجيع القطاع • 
.  تقديم الخدمات لهذا القطاع• 
 

هذه وستبني . لها، وتحسين التنظيم المؤسسي  هيئة المساحة اتبذل المزيد من الجهود لبناء قدروالمطلوب 
-PEP الشرق األوسط وشمال إفريقياع مشروعلى األعمال التي تم القيام بها بمساعدة من عملها األنشطة 
MENA  ،وإعداد للهيئةالمؤسسي  النظامإلى توحيد وتبسيط  ت، التي هدفصندوق التنمية المؤسسية و ،
 . التعامل مع المستثمرين الدوليين قادرة علىتكون لاليمنية الهيئات 

 
: تنظيم القطاع 10.1.1

من خالل  يقدم الدعمالبنك الدولي فإن للتعدين  ةجديد الئحةباإلضافة إلى صياغة سياسة وطنية للتعدين و
 الرقابةلسجل العقاري لعمليات التعدين وتطوير نظام لالدراسة األساسية  صندوق التنمية المؤسسية ، و

 . للهيئةلهيكل التنظيمي لأي تعديل في هذه العناصر الهامة وسيتم إدراج . والتقييم
 

لقطاع والتقييم الرقابة  نظام وتصمم لتستوعب هيئة المساحةلمساعدة  عقد خدمات استشاريةتم التوقيع على 
تطبيق نظام على المحافظات والمديريات المركزية وعلى المستوى  هاتدريب موظفيلتتمكن من التعدين و

هذه الخدمات تأخذ وسوف . في الشهور القليلة المقبلةيبدأ العمل باالتفاقية ، ومن المقرر أن  الرقابة
الشرق األوسط وشمال لبرنامج كريس مورغان وتيتان شركة به  امتالعمل الذي قبعين االعتبار ارية االستش
 . التواليللهيئة على اإلداري واإلجرائي التخطيط المؤسسي والبناء على  PEP-MENA إفريقيا

 
:  ما يأتيهذا المشروع سيقدم وباختصار، 

 هاإجراءاتوير التقارنماذج ، وإعداد  ةمؤسسيتشخيصية دراسة • 
 والتقييم حول الرقابة " تدريب المدربين"برامج إعداد وتقديم • 

السجل العقاري لعمليات التعدين األدوات الالزمة لتسجيل وتنظيم تراخيص التعدين وتدريب وسيقدم مشروع 
 . المحوسب عقاريالسجل الاستخدام على  المختصين
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أخرى  هيئة المساحة وهيئاتضافة إلى ألطراف المعنية باإلاقطاعا عريضا من  إشراكتنوي هذه المشاريع و
 . وزارة البيئةالتخطيط والمحلية ، وزارة  اإلدارةمثل وزارة 

 
 تنظيم القطاع

البنك  – صندوق التنمية المؤسسيةقيد اإلعداد بمساعدة  والتقييم الرقابةنظام   .1
الدولي 

البنك  – المؤسسية صندوق التنميةقيد اإلعداد بمساعدة  السجل العقاري  .2
الدولي 

النتائج التي توصل إليها المشروع رقم  منباستخدام جزء   ةلهيئة التنظيمياهيكل   .3
لهيئة اهيكل ، تنفيذ إعادة تنظيم   CMALتقرير  و) 1(

 . ةالتنظيمي
 

 
 تشجيع القطاع  10.1.2

ري أن نفهم وجهة نظر من الضروفإنه بلد ، أي  يقطاع التعدين فبللنهوض  إستراتيجيةمن أجل وضع 
: أن يتناولها وهيلقطاع التعدين  أو مكونات يجب على من يروج ثالثة عناصر وهناك. المستثمر المحتمل

 الجيولوجيا ) 1(
 البيئة القانونية والتنظيمية ) 2(
 . والموارد البشرية) 3(

 :  النحو اآلتيعلى  لإلستراتيجيةاألهداف الرئيسية ستكون  وبالتالي
 

  .انتباه المستثمرين المحتملينولفت ليمن في استثمار لالالوضع الحالي ز إبرا• 
تشريعية الجديد للتعدين  البيئة بال فالتعري• 
تعميم المعلومات الجيولوجية والمعدنية  • 
 . في اليمنمعدنية تراخيص  الحصول علىتشجيع المستثمرين على • 
 

بتمويل من مجموعة  - 7145061 رقم عقد –الحالي روع مشال من قبل هذا الجهد كما أن هناك إسهام في 
ولكن عند النظر في . في اليمن ترويج الستثمار التعدينال اتاستشار:  GEUS غيوس وتنفذهالبنك الدولي 

أو في أي مكان لمكتب الترويج في الهيئة المحدد  ترويجياللدور ا األمد ينبغي أيضا أن يؤخذ ةطويلالجوانب 
الهدف هو الترويج ولكن ، إذا كان . توصية أولية بهذا الشأنالمحدودة  CMAوقد قدمت . اراالعتببعين آخر 

 وضع برنامج ذلك ينبغيترويجية واضحة وبعد  إستراتيجية وضعفالبد من قطاع التعدين في اليمن النشط ل
 . قيد التنفيذترويجي محدد 

 
على ( للوحدةوهذا يتوقف على االستقالل المطلوب  ،بالهيئةالترويج ) خلية(لوحدة  ةمختلف ةهيكليهناك نماذج 

على استصدار قرار يحدد من يتوقف  ، و) اليمنفي الستثمار للترويج للعامة للهيئة اسبيل المثال بالنسبة 
 . بياناتالقاعدة المكتبة و التعدين إدارة في مسؤولة ال الجهة

 
 لقطاعالترويج ل

الترويج لهيكل التنظيمي إلدارة ا دراسةة ترويجية ، بما في ذلك وضع استراتيجي االستراتيجية الترويجية  .4
منها أجزاء  استكملت. ف المستثمريناستهدوا مد، واألهداف طويلة األ الهيئةضمن 

 .GEUS غيوس الدانمركيةمن خالل الصندوق بمساعدة 
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  :توفير الخدمات لقطاع 10.1.3
الخدمات  تقدمبرات والحفر لقطاع التعدين، ويمكن أن حاليا خدمات المختالجيولوجية قدم هيئة المساحة ت

هذه من خاللها قرار بشأن الطريقة التي تقدم اتخاذ وثمة حاجة إلى . الجيولوجية والجيوفيزيائية للمستثمرين
 بدمجحفر وخدمات الخصة الخدمات الجيوفيزيائية وبخص  CMA التي أعدته ويوصي التقرير. الخدمات

. ةمعقول التوصية ههذتعد في ضوء الخبرات الموجودة في جميع أنحاء العالم ، و. نصنعاء وعدبالمختبرات 
يتم بحيث  ،أوال" تجارية"تصبح الخدمات يجب أن ف ،ومع ذلك ، فإن الطريق إلى مثل هذه الحالة ليست سهلة

 . في القطاع الخاصإلنزالها طريقة إيجاد ثم ومن وكأنها عملية تجارية ، التعامل معها 
 

التي رب في أماكن أخرى من أنه غالبا ما يكون من الصعب العثور على االستثمارات اأظهرت التج وقد
التي تقوم بها هيئة مليات الحفر عانت عفي الجزائر ، ف. ةتنافسي ةالتعدين تجاريخدمات دعم  جعل تتطلب

ثقيل ال نظام إداري وممارسات الشراء في المعدات ، وعدم المرونة قدم من  )ORGM(المعادن الجزائرية 
أية ميزة في لحفر ل ةالقطاع الخاص الدوليولم تجد شركات . تحقيق نتائج عالية الجودةعلى شجع فرق الحفر ي

التنقيب عن قطاع رأس المال من ب تم تزويد هذا القطاعبعد عدد من السنوات ، و. الحصول على األصول
البنك الدولي أو االتحاد (مويل الجهات المانحة بلدان أخرى على تواعتمدت . الوضعتحسن بذلك النفط و

 . لتمويل حمالت االستكشاف الجيوفيزيائي) األوروبي
ينبغي إجراء دراسة لألسواق ، والتدريب ومتطلبات  و. التعدين تجاريايجب أن يصبح قطاع خدمات دعم 

 . الصناعة الدولية على نحو ماإشراك و إمكانية  الهيئةبناء القدرات في 
 

هذه تم وت .حفرال إدارةو ءالجيوفيزياإدارة المختبرات ، وإلمكانات  ةمفصلمراجعة مل المهام األولية وتش
 :  على النحو اآلتيمحددة ، وستكون األهداف الرئيسية المجاالت الالمراجعات على يد خبراء في 

 
مستفيدة أو التي يمكن أن الالمعيار على أفضل الممارسات الدولية ، وتحديد األسواق : اتإدارة المختبر• 

أن  الحكومةعلى  ي ينبغيذحجم ونوع المختبرات الواقتراح مختبر الشهادة وفحص المختبرات ،  تستفيد من
 . دعمها والميزانيات واألسواقت
 

تحديد أنواع البرامج التي ينبغي أن . المعرفة داخل اإلدارةمستويات  تحديد المهارات و: إدارة الجيوفيزياء • 
ذلك ، وضع  تؤكد علىإذا كانت األهداف و. الخاص للقطاعين العام والخدمات تقديم ارة القيام بما في ذلك إلدل

 دولي متعهدأن يقوم به  على(من البلد األجزاء المطلوبة هدف يست ائيجيوفيزي المسح الجوينطاق عمل 
 . 10.2انظر القسم : التابع للهيئة إدارة الجيوفيزياءبالتعاون مع 

 
، وتحديد األسواق التي يمكن أن تكون قادرة على تقديم الحاليةالحفر مهارات ومعدات مراجعة : دارة الحفرإ• 

يتمثل في السعي إلى  األمدطويل األمد إلى متوسط  هدفوضع خطة التسويق ، مع ). إن وجدت(خدمة فعالة 
 . االستثمار الخاص

 
 

 تقديم الخدمات
. يخارجال الحاجة التصديقدراسة فصلة لمرافق المختبرات ، وتحديد األسواق ، إجراء دراسة مات إدارة المختبر   .5

 .دراسة الوضع التجاري
المسح وتحديد أهداف ونطاق ، القدراتمراجعة اإلدارة، وتحديد االحتياجات التدريبية وبناء  إدارة الجيوفيزياء  .6

 لحديثالجوي ا الجيوفيزيائية
الحاجة و دراسة  التدريب ، وتحديد األسواقوإمكانيات ن مرافق إجراء دراسة مفصلة ع إدارة الحفر  .7

 .دراسة الوضع التجاري. يخارجال التصديق
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: قطاع المعادنالترويج للدعم الفنية البرامج  10.2
تستثمر في تحسين فهم البرامج التي في سياق هذا التقرير هي تلك  قطاع المعادنالترويج للدعم الفنية البرامج 

لبرامج السابقة التي نفذت لاستمرار  ستكون البرامج وبشكل جزئيفي الواقع و. في اليمنالتمعدن ا وجيولوجيال
 . األلمانية BGRبالتعاون مع 

 
  1:100،000مقياس على رسم الخرائط الجيولوجية • 
ألغراض التعدين   يجوال ئيالجيوفيزياالمسح • 
 رية المحتملةدراسات محددة عن المعادن وفقا ألولوياتها التجا• 
 

تستفيد الهيئة سأن  المعلومومن . 1:100،000على مقياس  الجيولوجية الخرائط إنتاجبرنامج الهيئة واصل ت
يمكن تكليف قنيات رسم الخرائط وإذا لزم األمر تمراجعة وينبغي . ةالجيولوجيرسم الخرائط خبير من خبرة 

 علىلمساعدة واخرائط الرسم لالحديثة الطرق حول فرق لنقل المعارف الخبير دولي أو شركة للعمل مع 
 . 1:100،000 على مقياس الخرائطاستكمال سلسلة 

 
العمل المحدد أعاله إنجاز بعد و. الحالية لممارسةا طرقالدعم لتحسين فهم  الحاليالجيوفيزيائية فريق  يحتاج

البيانات الحالية من  ويراجع،  بناء القدراتوالتدريب  احتياجات جيوفيزيائياالستشاري الحدد ي، ينبغي أن 
تنفيذه ي يمكن ذحديث الجوي حدد أهداف ونطاق لبرنامج جيوفيزيائي وي، عند االقتضاء ،  ةالتاريخي المسوح

 . اإلدارةمع التعاون ببعد ذلك 
 

أهمية  تمثلل وجود مجموعة واسعة من المعادن ، وخاصة المعادن الصناعية التي يسجبت قامت الهيئة
دراسات محددة من أجل توفير و الهيئةعلى نطاق البلد للبيانات المتاحة في مراجعة ينبغي إجراء  و. تجارية

ما إذا يمكن استغالل المعادن ، واألسواق المتاحة داخل أو خارج اليمن ، وإمكانية زيادة  لتقريربيانات محددة 
الشركات الصغيرة قبل مل لتنفيذها من لعلأولية خطط عبارة عن كون النتائج تقد و. القيمة المضافة في اليمن

واألسواق  الرواسبإذا كان حجم  هذا والمتوسطة المحلية أو لعرضها على المستثمرين األجانب المحتملين ،
 . ر ذلكتبر

 
 لدعم الفنيابرامج 

فيذ برنامج لرسم إعداد نطاق العمل وتنورسم الخرائط تها على لمساعد الهيئةتحديد احتياجات  رسم الخرائط الجيولوجية   .8
 الخرائط الجيولوجية

 برنامجالتنفيذ  البرنامج الجديد ونطاق وتحديد  الجيوفيزيائيةمراجعة إضافية اإلدارة ي جوال ئيالجيوفيزياالمسح   .9
 لمعادن ذات األهمية التجاريةلمحددة إجراء دراسة  دراسات محددة عن المعادن  .10

 
  :محدود النطاققطاع التعدين  10.3
آلية ممكنة إلشراك السكان المحليين بشكل أكبر في االقتصاد التعدين محدود النطاق تشجيع قطاع  يعتبر

ضر تاريخ حافي الوقت ال اليمنة في الطبيعي األحجارقطاع لو. وتوفير الوظائف والدخل إلى المناطق القبلية
الجير حجر بعض إنتاج وبصرف النظر عن . األحجار إنتاجعمليات في ، ومحدود  في التحجير على نطاق

إمكانية تطوير هذا عتمد تسوف  و. محدودة ثقافة التعدين في اليمنفاألحجار الكريمة ، تعدين ومحدودية 
 . يهذا جزء من أي برنامج مستقبلال بد أن يكون  الثقافة المحلية ، وواقع القطاع أيضا على فهم 

 
.  عدين محدود النطاقالتلتقييم وتطوير قطاع  ةمرحليقد تم اقتراح منهجية و
 



 87 

استنادا إلى المراجع والتقارير الموجودة في  التعدين محدود النطاققطاع تحديد إمكانات بالمهمة األولى تتمثل 
لمعادن التي تم تحديدها في استعراض موجز لخالل من و. الهيئة على تجربة موظفيواعتمادا  الهيئةمكتبة 

 : ما يأتي المحتملة األهدافيمكن أن تشمل اليمن ، 
 

الذهب  • 
األحجار الكريمة  • 
الثقيلة  رمال ال/ التانتالوم • 
  األساسيةالمعادن • 
  وغيرهاالجبس والفلسبار ، الفلورسبار  المعادن الصناعية --• 
الحجر الجيري إلنتاج الجير  • 
  بناءال حجارأ• 
 

فمن . زعماء القبائل لتطوير البرنامج لعمل معا ية هينهجمال تكونبعد تحديد األهداف المحتملة ، عندئذ 
في مناطق لتنفيذها ، ربما ثالث وأربع  التجريبيةالمرجح ان يكون من الممكن اختيار عدد قليل من الخطط 

وهناك قسم  ،من المشاريع عدد كبيرمشموال فإنه يمكن تحديد  بناءال حجارقطاع أ إذا كانو. مختلفة من اليمن
 . 10.5القسم  نضمنجده خاص عن هذا الجانب 

 
محدود النطاق قطاع التعدين 

قطاع التعدين  اتتحديد إمكاني   .11
محدود النطاق 

مناطق  دللتعدين المحدود ، تحدي البيانات الموجودة تحديد السلع التي يمكن أن تخضعبناء على 
  بناء على الطلب في السوق ، اهتمام خاص بتحديد الحجر الطبيعي المستهدفذات أولوية

تحديد المشاريع التجريبية رامج التجريبية الب  .12
 

من قبل  لتوجيهوا. للمشاركة في البرنامج المناطق المختارة فيعدد محدود من السكان المحليين  وسيتم اختيار
 ). أدناهالهيئة موظفي تدريب انظر مناقشة (بالغة  أهميةالكادر الفني اليمني سيكون له 

 
سيشمل المشروع التجريبي  تحديد المناطق التي ستدخل ضمنوبمجرد  لذلك البرنامج يضم ثالثة أعمدة ،

 :  البرنامج ثالثة مكونات
 

مشاركة السكان المحليين  • 
المشروع على المستوى المحلي   تنمية• 
الهيئة / الحكومة مستوى دعم • 
 
 .نورد هذه المكونات مع توضيح تفاعلها في الفقرات التاليةو

 
  :المحليينمشاركة السكان  10.3.1

أنشطة نشاط من أي  وامتالكتشجيع السكان المحليين على المشاركة هي أن أحد األهداف الرئيسية بما 
في أي برنامج إشراك زعماء وشيوخ القبائل ، سيكون من المهم في المراحل األولى  التعدين محدود النطاق

 . من المناقشات
 

مستوى سيبدأ من ال، فإن العمل المحاجرمثل وجد فيها أعمال التي يمناطق الار بعض يختاإذا كان من الممكن 
قد يكون من الممكن اختيار بعض العناصر الشابة للتدريب على  وعلى األقل فهم األعمال لساسي األ
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الخلفية الثقافية للسكان على علم باحد على األقل من أعضاء الفريق أن يكون وينبغي  و. ةمطلوبالالمهارات 
، السكانب ولهم عالقة ينيمنيجميع المتحاورين مواطنين يكون أن  المرجحالمراحل األولى من  فيو. المحليين

 . إشراك خبراء أجانب في مرحلة مبكرة جدا قد يؤدي إلى نتائج عكسيةأما 
 

أن هداف واأل ونفهميالتأكد من أن السكان المحليين األطراف المعنية  مشاركة.  13
لمشاريع ل تقبل لديهم 

 

  :تنمية المشاريع 10.3.2
 

:  المهام الرئيسية لتطوير المشاريع ما يلي من 
 

تحديد الموارد المحتملة  • 
تحديد السوق  • 
الى درجة ممكنة  المحلي  االنتفاع ها، بما في)بسيطة( تعدين خطة وضع• 
األعمال  وضع تأكد من ال• 
تحديد االحتياجات التدريبية للمجتمع المحلي  • 
:  ع باالشتراك مع المجتمع المحلي ، لضمان ما يلي وضع المشرو• 
األعلى الممكن من حجم الموارد   الحدلتنمية في االعتبار تأخذ ا -
 والحد منهااآلثار البيئية إدارة  -

 محتمل  مشروعأو  أكبر موارد تم تحديدإذا  ضمان حصول المجتمع المحلي على حصة• 
 

 تجريبيةالبرامج الالزمة لتنفيذ المهام التنفيذ  برنامجتطوير ال.   14
 

: الهيئة/ مستوى دعم الحكومة  10.3.3
ع والدعم المستمر من خالل إنشاء وتطوير المشرأثناء محلية المساعدة اللمبادرات لالدعم الحكومي يشمل 

 . مكاتب الخدمات اإلرشادية المحلية في المناطق الرئيسية
 

،  للهيئةالمكاتب اإلقليمية في مكاتب الخدمات اإلرشادية  وضع ي من المنطقمن أول وهلة أنه وإن كان يبدو 
 تطغى عليهاتكون في متناول الجميع ، دون أن  لكيينبغي أن تكون قريبة بما فيه الكفاية لمناطق التعدين 

.  المفرطةالمركزية ال
 : مثل قادرة على تقديم الدعم في مجاالت رئيسية مكاتب الخدمات اإلرشادية ينبغي أن تكون 

 
الجيولوجيا  • 
التعدين  • 
 المالية والمحاسبة قضايا التسويق واإلدارة و• 
ينبغي  لذاكل وقت ، وفي كل هذه الخدمات متاحة على الفور  أن تصبحسيكون من غير الواقعي أن نتوقع و

 . كل منطقةبتحديد االحتياجات الخاصة  بغرضإجراء دراسة جدوى 
:  التدريب ما يلي سيشمل لهذا الدعم و بشكل خاصلتدريب أيضا االهيئة  وموظف وسيحتاج
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 يةاالقتصادا الجيولوجي• 
تسويق ،  ال• 
)  بما في ذلك المعدات( التعدين على نطاق محدود ممارسات• 
  تهتقييم األثر البيئي وإدار• 
.  اإلدارة والمحاسبة• 
 

الهيئة  تدريب موظفيالتدريب .    15
 لصناعةلخدمات الدعم ترسيخ  الخدمات اإلرشادية.  16

 
أدناه البرنامج المقترح لدعم قطاع التعدين محدود النطاق  1.10يبين الجدول 

موجز برنامج لتنمية التعدين على نطاق صغير   10.1الجدول   
 
 

قطاع التعدين محدود النطاق موجز برنامج لتنمية 
رقم 

المهمة 
مالحظات النطاق الهدف الوصف 

 ةإمكاني تحديد 1
التعدين محدود 

النطاق 

تحديد إمكانية تطوير هذا 
 القطاع

من البيانات الموجودة تحديد السلع التي يمكن أن 
 وتحديد مناطق األولوية للتعدين تخضع

مع  ونمحلي استشاريون
 خبير دولي

 تحديد عدد قليل من المشاريعبرامج تجريبية  2
التجريبية 

ديد أفضل  ولي لألسواق ، تحمن الفهم األو مما سبق
فى جميع انحاء  انتشارهم، لضمان المبتدئةالمشاريع 

 البالد

مع  ونمحلي استشاريون
 خبير دولي

األطراف  إشراك 3
المعنية 

التأكد من أن السكان المحليين 
أن لديهم هداف واأل ونفهمي

 لمشاريعل تقبل 

 تجمععقد اجتماعات مع الزعماء المحليين وفرق 
. الهيئة وكادر فني من محليين مرشدين اجتماعيين

شرح فوائد تطوير الصناعة التي يمكن أن يكون 
إنشاء فريق و يهابعض السيطرة عل للسكان المحليين

 إلنجاحمن السكان المحليين الذين سيعملون 
المحليين ، فضال  الشيوخوقد يشمل ذلك . مشاريعال

عن الشباب الذين سيتم تدريبهم على العمل في 
 نمية في المستقبل الت وإدارةالمشاريع 

 خبراء محليون

تحديد جميع المهام الالزمة  برنامج تطوير ال.  4
 تجريبيةالبرامج اللتنفيذ 

وضع خطة  ،تحديد السوق  ،تحديد الموارد المحتملة
درجة  المحلي إلى االنتفاع ها، بما في)بسيطة(تعدين 
تحديد االحتياجات  ،األعمالوضع تأكد من ،الممكنة 

:  لضمان ما يلي  ،لمجتمع المحلي التدريبية ل
األعلى الممكن من  الحدلتنمية في االعتبار تأخذ ا -

حجم الموارد  
 اآلثار البيئية التخفيف من  -

 ونمحلي استشاريونالهيئة و
 مع خبير دولي

هذه شمل يوللهيئة، شاملتكميلي برنامج تدريب الهيئة  تدريب موظفيالتدريب .  5
يولوجي ،  المواضيع االقتصاد الج

تسويق ،  ال• 
بما في ذلك ( التعدين على نطاق محدود ممارسات• 

)  المعدات
  تهتقييم األثر البيئي وإدار• 
 .اإلدارة والمحاسبة• 

برامج في اليمن وفي 
الخارج 

، إنشاء تحديد االحتياجات المحلية لدعم هذه الصناعة لصناعةلخدمات الدعم ترسيخ  الخدمات اإلرشادية.  6
تب خدمات إرشادية تتلقى الدعم من الحكومة مكا

المركزية 

المكاتب المحلية إلثبات 
 فعالية
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: التدريب 10.4
في  الفنيةالعديد من برامج المساعدة فشلت  و .جزءا هاما من أي برنامج لالستثمار والتنمية دائما التدريبيعد 

 ". التنمية المهنية"ر التدريب المستمر أو تقديم إمكاناتها الكاملة بسبب عدم كفاية المتابعة وعدم توفي
 
يحتفظ كبار ويجب أن . المجال للناس على كافة مستويات أي مؤسسة ماالبرامج التدريبية  تفسحمن المهم أن و

أحدث  أما ذوي المراتب الصغرى من الموظفين فينبغي أن يكتسبواالقطاع  الحديثة عن بالمعلومات الموظفين
اليمني من ذوي المهارات الكادر هذه البرامج دورا هاما في توفير كما ينبغي أن تؤدي . في مجالهم المهارات

ستحاول تلبية هذه التي فيما يلي الخطوط العريضة و. الالزمة للتفاعل مع الخبراء الدوليين أو المستثمرين
 .المتطلبات

 
لحالية واالحتياجات المستقبلية وفقا تحليل لالحتياجات التدريبية لفهم نقاط القوة اهي ولى األخطوة الكون تس

 . لمستويات المسؤولية
 

التدريب 
تحليل االحتياجات .  17

 التدريبية
 متحليل االحتياجات التدريبية للموظفين وفقا لدوره

 يةتحديد برامج تدريبهيئة المساحة،  فيالمتوخى 
األمد وطويلة  األمدمناسبة قصيرة 

 
 
 

: االقتصادية والماليةو يةدارإلا لتدريب على المهاراتا 10.4.1
. إدارة األعمال مهارات دن ، ومهارات العرض ، وربمااالمعاقتصاديات وتشمل المهارات اإلدارية فهم 

 : إلى تحقيق ما يأتيهدف هذا التدريب وي
 

الستكشاف وتطوير آفاق محددة المعدنية ،  لتقديم فهم أعمق للحالة االقتصادية • 
معادن ،  تحسين فهم أسواق ال• 
وبالتالي فهم مفاهيم االستثمار ، والتدفق (  فاق التعدينآلتطوير المهارات في مجال النمذجة االقتصادية • 

،  ) النقدي ، وصافي القيمة الحالية ، والعائد على االستثمار
)  الترويج( األطراف المعنيةالقطاع للمستثمرين وغيرهم من  إبرازتحسين القدرة والثقة في • 
 . حسين إدارة الموظفينت• 
 
لعالقات ل المهارات الالزمةالمختارين بعض الموظفين  إكسابفي سياق اليمن ، قد يكون من المفيد أيضا و

 . العامة والسياسية للتواصل الفعال مع زعماء القبائل المحلية
 

عادن والترويج حول اقتصاديات المفي اليمن  النقاشيةالحلقات على الموصى به برنامج التدريب  يشتمل
عدد من وسيتم اختيار . البيئيةواالجتماعية  اإلدارة ، وربما) الفلزات والمعادن الصناعية ، والحجارة(للمعادن 

 . لحضور دورات في الخارجالموظفين 
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  :الفنيةالتدريب على المهارات  10.4.2
هذه  ومن. واكبة التطورات األخيرةعدد من المجاالت لمفي مهاراتهم تحديث في سيستفيد كادر هيئة المساحة 

 :  ما يأتيالمجاالت 
 

رسم في من خالل العمل مع جيولوجيين من ذوي الخبرة  االقيام بهمن األفضل : ممارسة رسم الخرائط • 
الخرائط  

تقدما ملموسا في السنوات األخيرة   ةساليب الجوياألاستخدام  أحرز: الجيوفيزياء • 
جة  النمذ/ التقييم البيئي • 
)  وغيرها  Surpac  ،Vulcanاستخدام البرمجيات مثل (النماذج الجيولوجية • 
 ) ArcGIS  ،Mapinfo( وغيرهاقواعد البيانات • 
 

الحتياجات التدريبية وبرامج لمساعدة لتفصيلي تقييم على بناء القدرات الموصى به وبرنامج التدريب يشتمل 
.  اتهمالموظفين الفنيين اليمنيين في تطوير مهار

 
 التدريب

في متعمقة دورات لموظفي هيئة المساحة في اليمن و دورة تمهيدية دناالمعاقتصاديات . 18
لبعض الموظفين  الخارج

في متعمقة دورات لموظفي هيئة المساحة في اليمن و دورة تمهيديةقوانين المعادن . 19
لبعض الموظفين  الخارج

تحديد ووضع الترتيبات للتدريب ، جات التدريبيةبعد تحليل االحتياالمهارات الفنية  20
للموظفين الفنيين في هيئة المساحة في مختلف  في اليمن والخارج

التخصصات 
اإلدارة للموظفين المسؤولين عن الترويج لهذا القطاع ، ونخبة من مهارات العرض . 21

  العليا
ولمراجعة  ةممكن رواسبللموظفين المسؤولين عن اإلبالغ عن األسواق . 22

 الترويجوموظفي  المشغلينالتقارير المقدمة من 
قاعدة البيانات وتقنية . 23

المعلومات 
المعلومات بما في ذلك قواعد تقنية تدريب متخصص في قطاع 

 االنترنت مواقع  صيانةوالبيانات على 
 
 
 

: قطاع الحجر الطبيعي  10.5
 

وهذا من شأنه أن يركز على التدريب . الخاص به دراتبرنامج لبناء الق الحجر الطبيعي على قطاع  يؤكد
 . على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمعات المحلية والجمعيات العاملة في هذا القطاع

  
الهدف هو تقديم الدعم مباشرة إلى المجتمعات المحلية ، سيكون من المهم في البداية التعرف على أن حيث و

من ثم تصميم والتجريبية مشاريع الالحقا تحديد وسيتم . للنجاحية كبيرة لاحتما افيهالسلع والمناطق التي 
 . في إطار ذلكتدريب ال
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وسوف تؤخذ . دعم البرامجالمشاركة في وفي السوق المنتجين بصورة فعالة في نشر معرفة  جمعياتوتفيد 
قد  ينجمعيتيتم إنشاء فترض أن الم منألغراض هذا التقرير ، والجهود القائمة في اليمن في االعتبار ، ولكن 

 . على التوالي المكعبة كبيرة الحجمحجار األلقطاع أحجار البناء وقطاع 
 

 
 والجمعيات العاملة في قطاع لمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمعات المحليةلالتدريب وبرنامج لبناء القدرات  

 األحجار الطبيعية

24 
نات الموجودة تحديد السلع التي يمكن أن تكون قابلة لالستغالل من البياتحديد إمكانية الحفر 

مناطق ذات أولوية ، استنادا (، وتحديد المناطق األحجار الطبيعيةالمحاجر 
).  11انظر أيضا رقم (إلى الطلب في األسواق 

 

25 
 المواقعضمن ) المعالجةالكسارات ومصانع (التجريبية  تحديد المشاريع البرامج التجريبية

وكذلك من معرفة من الخلفيات  24نتائج رقم  بناء على جديدة الأو  القائمة
. االجتماعية والبيئية للمناطق

26 
دعم جمعيات األحجار 

 الطبيعية
 ينجمعيتدعم إنشاء جمعيات جديدة لمنتجي األحجار الطبيعية ويمكن إنشاء 

 . لتواليعلى ا المكعبة كبيرة الحجمحجار األلقطاع أحجار البناء وقطاع 
 
 

27 

 البحث والتقييم على أساليبلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتدريب التدريب 
. والتسويق واإلدارة والمعالجةجر ، وأساليب ومعدات المحاجر المحل

المشاريع الصغيرة مهارات  ترسيخوالهدف من هذا المشروع هو 
بلية للقطاع ، والمتوسطة داخل المجتمع التي يمكن استخدامها للتنمية المستق

).  والدوليةالمحلية واإلقليمية (لسوق والمنهجية المهنية ل
تدريب المجتمعات  28

المحلية 
المحاجر في التعامل مع الريفية  ةتعليمية للمجتمعات الحرفيتدريبية وبرامج 

. إدارتهاو
 
 

  :البنية التحتية 10.6
صناعة التنمية ليدا على إمكانات يقتمل واعال ن أكبرمتوفر البنية التحتية يعد بعد مناطق التعدين عن مناطق 

الحاجة إلى االستثمارات وقد حددت اإلطراف المعنية . كما لوحظ في القسم السادس التعدين فى اليمن
 للتخفيف من هذا العائق اإلستراتيجية

ة المساحة هيئخالل من  يةحكومة اليمنالالخطط الطموحة التي اقترحتها في تم النظر في هذا الصدد و
34Fالجيولوجية والثروات المعدنية

ي ذ، الالقسمين الرابع والخامسهذا االقتراح في  تمت اإلشارة إلىوقد .  35
. مشروع خط سكة الحديد من صنعاء إلى الميناء الساحلي ، وكذلك تطوير مدينة صناعية جديدةطرح مسألة 

ستغالل الموارد الطبيعية ، وتقنيات األمن الالحديثة  اتيلالعمفني لتدريس كما يتضمن المشروع بناء مركز 
 . والسالمة في المناجم من أجل تحسين مستوى فنيي التعدين في اليمن

                                                           

  2008هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، مشروع تطوير الصناعة المعدنية في الجمهورية اليمنية، إدارة الترويج والتقييم،   35
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عدد من  لحلواللسكك الحديدية لنقل المعادن والسلع األخرى ويجب أن توفر ا. جدوى المشروعلم يتم تقييم 
إال في مجدية اقتصاديا ال تكون النطاق ا على هذالسكك الحديدية من هذا الحجم وف. الظروف االقتصادية

دن االمعمن كبيرة وثابتة  وتوريدات إمداداتال بد من وجود ، كقاعدة عامة ،  لذلك، ونظرا حاالت نادرة جدا
مدى مالءمة هذا االقتراح إلى مزيد من البحث ولذلك يحتاج في هذه المرحلة و. على مدى سنوات عديدة

هناك خطة كان إذا و. هيئة المساحة قتراحالول البنية التحتية التي تشمل تقييما حللقترح إجراء دراسة شاملة ن
 . تمهيديةدراسة جدوى فال بد أن يليها  تبين جوانب واعدةالسكك الحديدية من هذا النوع قائمة على 

 
 مشاريع البنية التحتية المقترحة

 أ
تطوير سكة الحديد 

 والموانئ
ير الصناعة المعدنية في الجمهورية مشروع تطو دراسة شاملة لمقترح

هيئة المساحة الجيولوجية والثروات اليمنية، إدارة الترويج والتقييم، 
 2008، المعدنية

 ب
تطوير سكة الحديد 

 والموانئ
مشروع تطوير الصناعة المعدنية في  دراسة جدوى تمهيدية لمقترح

الجيولوجية  هيئة المساحةالجمهورية اليمنية، إدارة الترويج والتقييم، 
إلى نتائج ) أ(هذا في حالة توصل الخطوة ( 2008، والثروات المعدنية

 )إيجابية
 
 


