
  دوات والمؤتمرات التي شاركت فيها الهيئةالن

املؤمتر العريب الدويل الثاين عشر للثروة املعدنية املنعقد يف مجهورية  فعاليات يف ت اهليئةشاركم 2012/ 29/11-27خالل الفرتة 
رئيس  –والذي حظيا برعاية كرمية من السيد املشري / عمر حسن امحد البشري  ،اخلرطوم، واملعرض التقين املصاحب له –السودان 

اجلمهورية حتت شعار االستثمار التعديين ... تنمية مستدامة وتنويع ملصادر الدخل، وقد حضرة بعض وزراء البرتول العرب ورؤساء 
ورقة عمل خالل فعالية املؤمتر اليت استمرت ثالثة ايام  33استعراض اكثر منحيث مت العديد من هيئات املساحة اجليولوجية العربية، 

قدمها عدد من الباحثني ملختلف الدول العربية  ختللها العديد من 
التداخالت واملناقشات اليت اثرت املؤمتر بنتائج وتوصيات هامة. وقد  

عة اوراق بكانت مشاركة بالدنا متميزة، حيت كانت املشاركة بار 
اشتمل  وجناح متميزلورقة القطرية اليمنية، ية وكان من ضمنها امعل

العديد من مناذج املعادن والصخور الصناعية ذات املواصفات على 
اجليدة ومناذج من أحجار البناء والزينة املختلفة األلوان واألنواع واليت 
ا اليمن (جبس، فلدسبار، جمنزيت، رمال السيليكا،  رخام،  تزخر 

ر جريي و دولوميت، ترافرتني، جرانيت، تف و إجنمربايت، حج
  بازلت). 

باإلضافة إىل عرض إستاند تروجيي حيتوي على معلومات تعريفية عن 
اهليئة وأهدافها، جيولوجية اليمن، الثروات املعدنية، الفرص 
االستثمارية املتعددة، تضمنت صور توضيحية لبعض احملاجر ومواقع 

ومت توزيع مطبوعات  بعض الرواسب املعدنية واخلرائط اجليولوجية.
حتتوي على معلومات باللغة العربية واالجنليزية عن اجليولوجيا والثروات املعدنية وأحجار البناء والزينة والقوانني  ةوأقراص كمبيوتر حديث

  . املنظمة الستغالل الثروات املعدنية مع الصور واألشكال أإليضاحية. وكما هو مبني يف الصورة



  

  

  

  

وزارة املعادن السودانية للتعاون املشرتك يف جمال  –توقيع مذكرة تفاهم مع اهليئة العامة لألحباث اجليولوجية باجلهود كللت تلك  وقد
  االحباث اجليولوجية والتدريب وتبادل اخلربات...اخل.

  
 أعمــال املــؤمتر العلمــي األول حــول التنميــة املســتدامة يف حمافظــة تعــز فعاليــات شــاركت اهليئــة يف م2012ديســمرب  18-16خــالل الفــرتة 

 والذي نظمه مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية و جامعة تعز. التحديات والفرص واملردود""

عـايري علميـة وموضـوعية متحـورت حـول القضـايا الـيت تعـاين علميـا مت اختيارهـا مب حبثـاً  75 علـى  يـامأ 3لــ ا خـالل فعاليات املؤمتر توقد ركز 
جلســـات علميـــة  9ورش علميـــة باإلضـــافة لــــ 6وباحثـــة مـــن داخـــل الـــوطن وخارجـــه وعقـــدت فيـــه  باحثـــاً  103 هاقـــدم ،تعـــزحمافظـــة منهــا 
  .وحبثية

يف هذا املؤمتر يف إطار الرتويج للثروة املعدنية  اهليئةتأيت مشاركة و 
، وذلك من اليت متتلكها اليمن  عمومًا وحمافظة تعز خصوصًا

خالل ورشة عمل "بعنوان الثروة املعدنية يف حمافظة تعز" مت فيها 
القاء الضوء على اربعة حماور احملور االول التعريف مبهام اهليئة 
وانشطتها، الثروة املعدنية يف حمافظة تعز، الفرص االستثمارية 

التعدينية 
املتاحة 
يف 
احملافظة، 
خماطر 



والتنسيق مع قيادة احملافظة واجلهات احلكومية االخرى ذات  املعلوماتاملؤمتر مثل فرصة جيدة لتبادل  كما أن غطاء الصخري.لا
  اهلداف املنشودة. والعمل على حتقيق اعمال اهليئة ، األمر الذي يؤدي إىل تطور العالقة

  
يف ندوة الصخور الصناعية ومواد البناء يف الوطن العريب الذي عقد يف مدينة  شاركت اهليئةم 2013يناير  9 -7خالل الفرتة من 

وقد مت اعداد ورقة عمل بإسم اهليئة حتت عنوان ((صناعة احلجر الطبيعي يف اليمن الوضع احلايل الفجرية (االمارات العربية املتحدة) 
  .والرؤية املسقبلية )) 
  

  

  

ــــدف شــــاركت   م9/4/2013خــــالل الفــــرتة  اهليئــــة مبعــــرض مصــــغر حيتــــوي علــــى بعــــض انــــواع العينــــات الصــــخرية واخلامــــات الصــــناعية 
ــة  التعريـــف مبـــا ختتزنـــه االرض اليمنيـــة مـــن ثـــروات معدنيـــة ومبـــا يتناســـب مـــع املنـــاهج التعليميـــة كمـــا شـــاركت اهليئـــة مبلصـــقات تعريفيـــة باهليئـ

رئــيس بأفتتــاح املعــرض االخ/ قــام   والــذي وزيــع بعــض الربوشــورات والكتيبــاتوبــاخلرائط اجليولوجيــة وانواعهــا وبعــض اعمــال اهليئــة كمــا مت ت
أول الزائــرين ملوقـع اهليئــة معـايل وزيــر الرتبيـة والتعلــيم وعــدد حيــث كـان  وزيــر الرتبيـة  والتعلــيم وعـدد مــن املسـؤولنياالخ/  مـعجملـس  الــوزراء 

    .من وكالء وزارة الرتبية ومدراء العموم وكبار الزوار
  

برعاية سامية جلالله امللك املؤمتر العريب الدويل الثالث عشر للثروة املعدنية  يف يئةاهلشاركت م 30/4/2014-28الفرتة خالل 
ة العربية املنظمحممد السادس نصره اهللا ملك اململكة املغربية وحتت شعار (الثروة املعدنيةإمكانات واعدة لتنمية مستدامة) عقدت 

بالتعاون مع وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة باململكة املغربية ووزارة البرتول والثروة املعدنية باململكة العربية  والتعدينللتنمية الصناعية 



السعودية (املؤمتر العريب الدويل الثالث عشر للثروة املعدنية واملعرض املصاحب له) بفندق كنزي فرح مبدينة مراكش باململكة املغربية 
جمموعة من وزراء الثروة املعدنية العرب ومشاركة فاعلة للمؤسسات واهليئات والشركات العربية واالجنبية ذات العالقة بقطاع  وحبضور

  التعدين واالستثمار من خالل تقدمي أوراق عمل وحبوث غطت خمتلف حماور املؤمتر.
ؤسسات واهليئات ومراكز البحوث العاملة يف خمتلف جماالت لشركات وامل لمؤمتر رؤساء وممثليل كما شارك يف املعرض التقين املصاحب

  ،اوراق علمية 3 بعرض ومناقشةوقد كانت مشاركة اهليئة  ، النشاط التعديين 
  الفرص االستثمارية يف القطاع املعدين يف اليمن .1
  حمافظة حضرموت. –امهية كربونات الكالسيوم ودورها يف الصناعات التحويلية  .2
 اجليولوجي واالستكشاف املعدين.نشاطات املسح  .3

جمموعة من عينات للمعادن والصخور الصناعية  كما متت املشاركة يف املعرض التقين املصاحب للمؤمتر، حيث ضم جناح اليمن  
   .واالنشائية النموذجية وكذا بوسرتات احتوت على معلومات وبيانات جيولوجية وتروجيية

   
  

 2017:النـــدوة الدوليـــة الدارة املخلفـــات بورقـــة عمـــل حتـــت عنـــوان تـــدوير املخلفـــات الصـــلبة النامجـــة ديســمرب املشـــاركة يف  12م
 صنعاء.-عن استغالل احجار البناء والزينة

 
 2017 :نــوفمرب، املشــاركة يف ورشـة العمــل الدوليــة بعنـوان اشــراك القطــاع اخلـاص والقطاعــات االخــرى ذات  1اكتـوبر اىل 31م

 .صنعاء- ئيةالعالقة يف االستثمارات البي
 

 2017 :اكتوبر، املشاركة يف الندوة الرتوجيية االوىل ملعدن الزيوليت يف صنعاء. 22م   
 



 2016 ــع للجامعـــات اليمنيـــة والقطـــاعني العـــام واخلـــاص والـــدور الـــوطين ملؤسســـات التعلـــيم م: املشـــاركة يف املـــؤمتر الـــوطين املوسـ
 العايل والبحث العلمي يف مواجهة العدوان واحلصار.

  


