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ناقشت الندوة مفهوم و مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية و التي تهدف 

ة في إلي تحقيق اإلستخدام األمثل لموارد المياه المتاحة من أجل تحقيق عدال

التوزيع و كفاءة إقتصادية و إستدامة بيئية من شأنها إحداث اإلستقرار و 

تفادي النزاعات بين قطاعات المتنافسين في إستخدام تلك الموارد. كما شهدت  

فعاليات الندوة مداخالت بناءة من كل من ممثل الزراع، اليونسيف، هيئة المياه 

و وزارة الزراعة الوالئية باإلضافة للنقاش المستفيض من الحضور، حيث 

أمن الجميع علي ما جاءت به الندوة من مفاهيم و مبادئ إلدارة الموارد المائية 

بصورة تكاملية كما نادوا بضرورة اإلهتمام بتمنية وادي نياال و حوض البقارة 

اللذان يمثالن شريان الحياة بالوالية باإلضافة إلي تفعيل القوانين و التشريعات 

التي تحد من اإلستهالك الجائر و التلوث. كما أوصوا أيضًا بأن توجه بحوث 

طالب الماجستير إلي حل المشاكل المتعلقة بإدارة المياه بالوالية و تكوين 

جسم من المختصين لتحديد المواضيع البحثية كما إلتزم طالب الماجستير 

بتنظيم سلسلة من الندوات العلمية في المستقبل القريب. هذا و قد تمت تغطية 

 كاملة لفعاليات الندوة من قبل تلفزيون و إذاعة الوالية و إذاعة السالم.

نظم طالب الدفعة العاشرة ماجستتتيتر 

إدارة المياه )معهد إدارة المياه و الري 

 )مجموعة نتيتاال  - جامعة الجزيرة  -

مكتب مشروع التمتيتاه و بالتعاون مع 

إصحاح البيئة، منظمة كير السويسرية 

منظمة الرؤيتا التعتالتمتيتة و العالمية، 

 لميةً  عالوكالة األمريكية لإلغاثة، ندوةً 

بعنوان   : )االدارة المتكاملة  للمتوارد 

قدمهتا بتروفستيتر مشتارك   المائية  

قتاعتة أبوعبيدة بابكر أحمد، و ذلتك بت

حمدو بحاضرة والية جنتوب دارفتور 

مدينة نياال، صبيحة الخمبس المتوافتق 

م، حضترهتا عتدد 5102سبتمبر  01

غفير من الشركاء الممثلين للمنظمتات 

العاملة بالوالية و الجهات ذات الصلتة  

و لفيتف متن طتالب التجتامتعتات و 

 الثانويات بنياال.  

 الندوة  العلمية  حول 

 

 دارة المتكاملة للموارد المائية اإل

 جاوب  من الحضور  بالناوة 
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م5102ديسمبر  –التنبؤ بالمناخ للموسم سبتمبر            

و علي المستوي القطري فقد شارك في المممدمتمدي 
مممممملمم م لمملمم  ممما م مملممةمم  ا ر مماد  ممم ممو مم مم  
الشئوا ا دساد    وزارة الموارد المائ   و الري و 
اللهرباء با  اف  ألربع  ما الخبراء السمودادم ما 
الذ ا  عملوا بمدظممماإ ليملم ممم م  االم ماو ا  مقماد  
بدك التمدممم م  األفمر مقمي الممملمتمش ا يملم مممي لشمر  

 أفر ق ا لرعا   الط ول (.

و علي المستوي ال دي فقد تم فمي المبمدء ممدمايشم  
-دتائج التةق   ما مدتجاإ تدبؤ المموسمم ممار 

 –م  و مدتجاإ تدبؤ الموسمم  مودم مو 5102ما و 
م ةتمي دمهما م  المعمقمد األو  مما 5102أغسط  
م  و ذلمك عملمي  مؤ المتمقمار مر 5102أغسط  

القطر   و معدالإ األمطار الةمقم مقم  االمممقماسم ( 
ة ث ألبتإ دتائج ل م ما التدبؤ ا تطاب  جم مدام. 
و في لطار التدبؤ للموسم مو وع المممدمتمدي فمقمد 

جاءإ أهم الدتائج و المتمي تمم عملم مهما وفما  لمامم  
 ما الة ور  علي الدةوالتالي :

 تويع هطو  أمطار بمعدالإ فمو  و تمقمتمرش مما 
 المعد  الطب عي للمداط  ا ستوائ   الجدوب   لما 

 تويع هطو  أمطار بمعدالإ أددي و تمقمتمرش مما 
 المعد  الطب عي للمداط  ا ستوائ   الشمال  .   

و ف ما  متمعملم  بما سمقماطماإ المممتمويمعم  مما دمتمائمج 
م و مما 5102د سمممبمر  -التدبؤ للمموسمم سمبمتمممبمر

 ممدممبممهممي عممممملممق ممما تممةمموطمماإ  فممقممد تممم تمملممو مما 
مممجممممموعمماإ عممممم  تممممملمم  الممقممطمماعمماإ المممممخممتمملمم مم  
اا ر مماد  الممزراعمم    األممما الممهممذائممي  الممممموارد 

  اللروة المةم موادم م   ا عم م ...(   المائ    ال ة 
.   لتةد د و مدايش  تلك ا سقاطاإ و المتمةموطماإ

و فمم ممممما  ممتممعمملمم  بممالممممموارد المممممائمم مم  بممالسمموداا فممممما 
المتويع لدخ اض في ممعمدالإ جمر ماا دمهمر المدم م  
األزر  دوا المعد  الطب عي ب مدممما  متمويمع لرتم ماع 
في معدالإ دهر الد   األب ض مما  تطلش ا دارة 

عملمي    و التشه   األمل  لمجموع  الخزاداإ القائم 
 دهر الد   و روافده بالب د.  

 

 

تعتمبمر األممطمار همي المممةمرك األسماسمي لم دشمطم  
الة ات   و التي  أتي علي رأسها الزراعم  و المرعمي 
اللذاا  مل ا العدا ر األساس   لتوفر الهمذاء. لمذا 
فإا التدبؤ بمعدالإ األمطار المممتمويمع ةمدولمهما فمي 
ممواسممم الممعممام الممممخممتمملم مم   شملمم  أمممرام ممهممممام تممةمسممبممام 
 تخاذ التمةموطماإ الم زمم  لمدرء إللمار ا سمقماطماإ 
السالب  في ةاالإ ال   اا أو الج اف علي سبم م  
الملا .    و بمدماءام عملمي مما ذلمر فمقمد در  ممرلمز 

( المتمابمع ICPACالتدبؤ بالمممدما     و تمطمبم مقماتمق ا
لممق ممقمماد بممالممتممعمماوا مممع مممدممظممممم  ا ر مماد الممعممالممممم مم       

م 0991( و بممعممض الشممرلمماء مممدممذ الممعممام WMOا 
علي  تدظ م سلسل  ما المممدمتمد ماإ بمهمرض المتمدمبمؤ 
الموسمي بالممدما  بمممدمطمقم  المقمرا األفمر مقمي تشممم  

 ل ل  مواسم :

                                         MAM)ممممممممما ممممممممو ا  –أبممممممممر مممممممم    –مممممممممار  
 ( JJAأغسط  ا – ول و  – ود و 

د سمممممممبمممر              –دممموفمممممممبمممر   –للمممتممموبمممر   –سمممبمممتمممممممبمممر 
 (.SONDا

مق مد   (  10ممدمتمدي المتمدمبمؤ لملمممدما  ريمم ا   هذا و يمد عق
د سمممبمر   –بمدطق  القرا األفر قي للموسم سبمتمممبمر 

م بمد دم  دار السم م بمالمجمممهمور م  المممتمةمدة 5102
م 5102أغسممطمم   52-51الممتممدممزادمم مم  فممي المم ممتممرة 

االجد ر بالذلمر أا همذا الممموسمم  معمتمبمر ممهمممام فمي 
التدبؤ بخ ائص األمطار بالمدطق  ا ستوائ   علي 
وجق الخ وص(  ة ث شارك في المدمتمدي المعمد مد 
ما ممللي الدو  األع اء با  قاد و ممللي بعمض 

 المدظماإ العالم   و ا يل م   ذاإ ال ل 
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 زيارة السيد/ معتز موسى عبداهلل 

 
م  المقما مأ بمأ ملمولم   5102( لسمدم  25تلمل م للمرسوم المجمممهمورم ريمم ا

عمل اإ الري ما وزارة الزراع  للأ وزاره الموارد المائ   والري والملمهمربماء  
وتد  ذام لذلك يام الس د الوز ر/ معتز موسأ عبداهلل  بز ارة لقداراإ العام  

م   وتأتي  5102/ أغسط  09للري التابع  لق في  وم األربعاء المواف  
هممذه الممز مماره  بممهممرض الممويمموف ممم ممدادمم مما عمملممأ الممقممدراإ الممبممشممر مم  والممتممقممدمم مم  
واأل و  لمدمظمومم  المري . ولماا فمي لسمتمقمبمالمق وفمد رفم مع المممسمتموم مما 
الوال    برفق  عدد ما ا دار  ا والتد  ذ ا وا ستشار ا ما المجمهماإ ذاإ 

 . ال ل 

 

 إجتماع مدراء اإلدارات :
فقد تم عقد لجتماع مع مد رم ا داراإ المخمتملم م  بمممبمادمأ ممرلمز المبمةموث 
الها درولل   بقاع  المؤتممراإ يمدممإ خم لمق تمقمار مر مموجمزة عما المممويمف 
الةالأ لقداراإ ة ث تم ا تم ما  عملمأ و مع خمارطم  طمر م  بممموجمهماإ 
مممةممددة لممتممطممو ممر دممظممم الممري ورفممع لمم مماءة لسممتممخممدام الممممم مماه لممدعممم الممتممدممممم مم  
المستدام  فأ يطاعاإ الزراع  والملمروة المةم موادم م  والمتمولم مد المممائمي  وفمي 
ا جتماع  تم تلو ا فر  عم  لو ع مقترةاإ عام  لتةس ا ب ئ  العممم  
ل اف  لمراجع  اللوائح والقواد ا وتطو ر أدواإ العم  مما ور  وممعمداإ 
ويد أعطأ س ادتق األولمو م  المقم موم لسم مم  المتمخمطم مط والمتم ممم مم لملم  

  المشروعاإ ذاإ ال ل  .

 

 :اإلجتماع الثاني لمجلس البحوث 

وفي س ما  ممتم م  تمم عمقمد ا جمتممماع  الملمادمأ لمممجملم  المبمةموث بمقماعم  
المؤتمراإ بمالمممرلمز ةم مث تمرأ  ا جمتممماع السم مد/ وز مر الممموارد المممائم م  
والري واللهرباء بة ور أع اء المممجملم  والمبماةملم ما بمالمممرلمز ةم مث تمم 

م والمذي شممم  األعممما  5101تقد م عرض تو  ةي لتقر ر األداء للعام 
م وتملمك المممخمطمط لمهما 5101ا دار   والمال   والبةوث المدجزة في المعمام 

 . م 5102في العام 
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 وةظي ا جتماع بمدايشاإ بداءة ما الة ور _ د. التجادي بش ر ممل  لمد ر جاممعم  المجمز مرة لشمار للمي  مرورة المتمرو مج لمدمتمائمج المبمةموث و مرورة
روف /سم مف المد ما ةمممد رئم م  /مد ر ه ئ  البةوث أ د تسم   المرلز وتبع تق للوز ر مباشرة . ب عادل عمر صالحلشراك الجهاإ البةل   المتشابه  د.

  ف ما أشماده  د/  دا الجهاز ال دي للموارد المائ     أشاد باألعما  البةل   التي  قوم بها المرلز وألد  رورة ا هتمام بأبةاث الم اه الجوف   وتسخ رالم
محححمحد توس عها لتشم  تخر ط الةشائ    والتسم د   والر  . السم مد/و  ICTمد رمرلز بةوث  ة اد الم اه علي  رورة تطو ر بةوث   احمد الطيب

/ مد ر شرل  التمولم مد المممائمي ألمد  مرورة  م/محمد خير الجنيدمد ر ا ع م والتدر ش   اشار ل رورة لسداد دور بداء القدراإ بالوزارة للمرلز جاويش 
 ة  مشلل  الما  تجو د العم  البةلي الةالي   

مدوالإ الدقا  وابدأ تعل ق  وتوج هات  التي اشاد ف ها بأداء المرلز ممل  في المد ر العام والباةل ا والتقدم الملمو   ويا   الوزيرويد لختتم الس د / 
 اا العم   دبهي أا  بدي علي دتائج وبةوث  هتدي بها متخذي القرار  لما دعا لعم  دعوة دوع   لمداسب  سدو   لعرض دتائج البةوث الق م 
ا وترو ج دتائجها ما يب  الباةل ا وطباعتها  لما او أ بعم  لر اد جوي ةق قأ لمدابع الد   وفروع  عبر مرلز متلام  للتدبؤ بقدر لام  م

بالترل ز ال علي في ال ترة القادم  علي الرؤم المعرف  ل ساعد في لتخاذ القرار  وطالش 
ال عف التي زلرها في ا جتماع   وفي الختام المستقبل    والعم  علأ لزال  دقاط 

 البةوث  المقترة  . جراء 111/111وجق بتوف ر مبلغ 

 الوز ر مع دائش  والي وال   الجز رة 

وجه الوزير بتوفير مبلغ ثمانمائة الف 
 يورو لمشاريع بحثية جديده
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    لدىا  وظام ال صمة

 بالمرك  

    صناوق الر اية الط ية

 للعاملين 

   محطة اإلرصاد الاوح

 بالمرك   

مما أجم  تموفم ممر المبمم مادماإ والمممعمملمومماإ المممتممعملمقمم  
بتد  ذ المشار ع وخا   مشروعماإ ة ماد الممم ماه 
تم تور د عدد خمس  عشر مةطق لر ماد ممدماخم م  
تعم  ب ورة اوتمات ل   لمجممم مع الموال ماإ   ةم مث 
ةظ إ وال   الجز رة بمةطق لر ماد وممقمرهما االا 
بمممرلمز الممبمةموث الممهما مدرولمولم مم  بمودممددممي لمقم مما  
الممعممدمما ممر المممممدمماخمم مم  ممما تممبممخممر وأمممطممار ور مما  
وغ رها  وهي تعم  علي تسج   الب اداإ وة ظهما 
في الذالرة الداخملم م  وبمعمد ذلمك  متمم تمةممم ملمهما فمي 
جهاز اللمب وتر لسهولم  المتمعمامم  ممعمهما   و مذلمر 

م تمم ربمط المممةمطمق بمالشمبملم  5102أا في المعمام 
القوم   لقت االإ بشر ةق ا ز ا ( ويد تم تزو مد 

  الباةل ا بالرابط لل  ما  ر د الدخو  .

يام مرلز المعلوماإ بالوزارة  تماش ٌا مع س اساإ لدارة المممرلمز ودمهمجمهما المراممي 
للمأ تممريمم م  األداء وتممطممو مر الممعممممم  بممإدخمما  دممظمام  ممبممط المةمم ممور وا د ممراف 
بالمرلز بواسط  الب م  فمي بمدا م  شمهمر أغسمطم   وربمطمق بمالشمبملم  المداخملم م  

 للمرلز . 

م  لتقد م خدماإ لجتماع   للعامل ا تةإ مسممي الم ئمةم  ا دار م  لملمرعما م  المطمبم م  لملمعمامملم ما وأسمرهمم بمقمطماع 5102سعإ وزارة اللهرباء في العام 
 مممام وزارة لد اللهرباء والقطاعاإ التابع  لق بالخرطوم والوال اإ المختل   ويد تمإ لجازة تلك ال ئة   في د   العام   وبدماءام عملمي ذلمك تمم ممؤخمرام 

المعمامملم ما بمدعمم ة و الموارد المائ   والري لتطب   الئة  الخدم  الطب   وفقام لمرتلزاتها التأ تعم  بها  ما  مدها تلافل   الع   التدظم ممم م  بم ما ا دار 
  ا دارة لل ددو  بدسب  ل ل  أ عاف لشترالاإ العامل ا ل اف  لتلافل   الع ي  الجهراف   ب ا مداط  السوداا جم عها .

 محطة  االصاد  الجوي بالمركز  

 صندوق  الرعاية  الطبية  للعاملين  

 إدخال  نظام  البصمة بالمركز  

   م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا
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   كورس وظم المعلومات

الاطراىية واإلستشعار 

  ن بعا

 لمسا اح ال اهثين الااد  

    السمنارالشهرح 

سا النهضة   لي  آثار

   السودان    

في أواخر أغسط  يدم  م. باةث سامأ علماا التوم  سمممدمارام تمو م مةم مام عما سمد المدمهم م  األلم موبمأ  
بهرض التدو ر وز ادة المعرفق للعامل ا بالمرلز   ولاا ذلك بقاع  بروفس ر بدوي الممدمشمد   سمرد خم لمق 

م(تداو  السمدار أهداف السد التأ تتعلم   5102فترة لدشاء السد وبدا   العم  ف ق االمقرر  للتمالق عام 
بتول د الطاي  اللهربائ   والتلل   المال   ورلز الباةث علأ  

 -دمقماط أهمممهما إللمار السمد عملمأ دو  الممم مش االسموداا 
م ر (  ة ث تم عم  دممموذ  ر ما مأ لمممدمظمومم  المدم م  
لبتداءام ما السد األل وبأ للمأ السمد المعمالمأ الممم مري وتمم 
لجممراء الممعممد ممد ممما السمم ممدممار مموهمماإ لممممم ء وتشممهمم مم  السممد 
األل وبأ وألمر همذه السم مدمار موهماإ عملمأ المزراعم  واألدمتما  

اللهربائأ لدو  الم ش وتم تةل   الدتائج وعر ها فأ السمدار   ورلمز السمممدمار عملمأ المتململم مف المذم 
أول  للمرلز لعم  دراس  إللار سد الده    علأ الممموارد المممائم م  وتشمهم م  المخمزادماإ وأ  مٌا إللماره عملمأ 
المساةاإ المرو   بال   اا الجروف   وفي المخمتمام تمخملم  السمممدمار دمقماشماإ وممداوالإ جم مدة مما يمبم  

تماش ا مع دهج الدول  فأ لد اذ البرامج ا للترود   المتعلق  بمالمجموادمش المهمدمدسم م  وغم مرهما   أعمد ممرلمز 
البةوث اله درولل   دوره تدر ب   لستهدفإ مساعدم الباةل ا بالمرلز خما م  بمتمقمدم م  دمظمم المممعملمومماإ 

م بهمرض تمدممم م  5102/سبتمبر 2أغسط  للأ  21الجهراف   وا ستشعار عا بعد وذلك فأ ال ترة ما 
(   RS( وا (GISالقدراإ   ويد تم ف ها شر  الدواع وخ ائص البردامج والخطواإ األساس   المتعلق  

ويد شارك في التدر ش بروف  اسر عبا  ود. خالد جمع  ب رو والباةث عبمد المدما مر خ مر والم مر م  
 المساعد و وةدة تقد    المعلوماإ بالمرلز .

د. خالد ب رو مدس  الدورة أو ح أهم   ي مام مملم  همذه 
الدوراإ العلم   المتطورة والخرو  مدها بمعمرفمق  بمةملم م  
 سمتمم م ممد مممدمهمما الممدار  فمأ ممجممالمق. وأشمار المأ  ممرورة 
التطب   العملأ المتوا   ومتابع  البردامج عبر المويع 
ا لترودأ وفمي المخمتمام تمم تمقمد مم الشمهماداإ لملمممتمدربم ما 
بمواسمطم  ممد مر الممممرلمز. عمملممما بماا الممممرلمز  معمممم  فممأ 
العد د ما المشار ع البةل   التأ تتطلش الدرا   الملمافم م  

 بهذه التقد اإ الجد ده.
 

 السمنار  الشهري  حول  : أثار سد النهضة  على السودان  

 GIS &RSكورس نظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد  

 أخبار و تقارير    إصدارة مركز البحوث الهيدروليكية          هايدروليكا
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فأ لطار أدشط  المممشمروع المبمةملمي  المممسمتمممر
اتسمخم ممر المم م مم مادمماإ فممي الممقما  (.يمام ممو خممرٌا 

 IWMIالسممم مممد/ زادوك أوغممموتمممو مممما مممملمممتمممش 
  بأد   أبابا و الس ده /أبي والدروف

  COMMUNICATIO OFFICER 

أغسمطم   21مم 52بز مارة لملمسموداا فمي الم متمرة 
م الهرض مدها مشارل  ال ر   المبمةملمأ  5102

المشارك في المشروع الزراعي بالقما  وممعمرفم  
مراة  العم  فأ المشروع والذي   د ذ ما يبم  
مرلز البةوث الها درل ل     ويمد بمدأإ المز مارة 
بالمرلز بودمددأ والتمأ تمم فم مهما تمقمد مم سمممدمار 

ممما يممبمم  الممزوار بممقمماعمم  المممممؤتمممممراإ بممالمممممرلممز              

د. زادوك تممدمماو  بممالشممر  أهممممم مم  األخممذ بممعمم مما 
ا عتبار لاف  الجوادش ا يت اد   والب مئم م  فمأ 
لطار الخطط والبرامج المممسمتمقمبملم م  لممما تمةمدث 
عمما لدارة المممممشممار ممع .السمم ممدة/ أدي  والممدورف 
يدمإ عر ام عا أهم   دشر المعرفم  المعملممم م  
بشل  مخت ر للاف  القطاعاإ المخمتملم م  ذاإ 
ال ل  بمشمار مع السموداا المممخمتملم م  وبمعمد ذلمك 
تمإ ز مارة ممد مدم  لسم  ممويمع تمدم م مذ المممشمروع  
لممممما زار المموفممد مشممروع الممقمما  الممزراعممأ ةمم ممث 
التقوا بالعد مد مما مممململمأ المجمهماإ المتمأ تمدعمم 
المشروع مملم  لدارة مشمروع المقما  المزراعمأ   
وةدة ترو ض دهر القا  والمروابمط الم. ....   

تجرم األا بالمرلز التةال   المعمل   
لبردامج ر د ةرل  الطمي في مدظوم  دهر 
الد   ومشروع الجز رة والتي  عدها المرلز 
سدو ا في ال ترة ما  ود و ةتي التوبر ما 
ل  عام . باةث ل م ائي / دازك عبد اهلل 
افادإ بأهم   بردامج ةرل  الطمي والتي  تم 
ف ق أخذ الع داإ ب ورة  وم   ما مةطاإ 
الر د الموزع  علي طو  الد   األزر  
وترعتأ الجز رة والمداي  ل اف  لمةطاإ 

في الخرطوم و مددي     ر د أ   إ مؤخرام 
وأ افإ لا الدراس  تتم بطر قت ا تقل د   

 Turbid meter جهاز  وةد ل  بإستخدام

الذي  متاز بالدي  المعمل   م. باةث 
ل م ائي / الط ش رةم  اهلل  أشار الي أا 
الهرض األساسي ما أخذ الع داإ السدو   
هوالعم  علي توف ر ياعدة ب اداإ لب رة عا 
ا طماء بالسوداا وذلك لخدم  الباةل ا 
والمهتم ا بالدراساإ الهددس   المتعلق  
ببةوث الم اه ل اف  للجهاإ ذاإ ال ل    
وبعد لدتهاء فترة أخذ الع داإ  تم رفع التقر ر 
السدوي الذي  ةوم لاف  الدتائج المعمل  . 

 الةقا . 

  م5102رصد حركة الطمى بالمركز للعام  

ورش  عم   بعدواا مبادرة الدشاء الس ا  األخ ر العظ م ب دد  القرادد هول دي  بالخرطوم  FAO)عقدإ تةإ رعا   مدظم  األغذ   والزراع  ا
ذلك في تداولإ المةاور االساس   لتةد د الخط  القوم   لبدا   تد  ذ الس ا  وشارك خبراء الب ئ   في الداخ  والخار   في تقد م اورا  علم   

 الس ا .ة ث جاءإ  مشارل  المرلز في الورش   مملل  في مساعد باةث ل م ائي/ دازك عبداهلل .

 مشاركة المركز في ورشة السياج األخضر

معمل الطمي 

 تسخير الفيضانات في القـاش  

                     م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا
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 زيارة السيد/ وكيل شؤون الري الي ود مدني 

 عقد لقاء جامع مع مهندسي وفني  إدارات الري

حسب النبي موسي م/   

 وكيل الوزارة 

تد  ذام لتوج هاإ رئاس  الجممهمور م   فمي شمأا مملمودماإ المري زار م / ةسمش المدمبمي  
موسي مةمد ول   الري  مبادي الوزارة  بود مددأ و أعلما بمداخملمهما لرجماع ممدمظمومم  

( المقما مي  25الري للوزارة    و  عد هذا مرجع أو  لتد  ذ المرسوم الجمهوري ريم ا 
ستعادة الو ع المؤسسي والهددسي السمابم   ةم مث  ب م يطاع الري للموارد المائ   وا 
رافقق خ   الز ارة وفد ما الرع   األو  مما المممهمدمدسم ما والمممسمتمشمار ما : ام . تما  
السر اةمد ول   ساب    م. الر ح عبد الس م وز ر ساب   د. اةمد ادم ولم م  سمابم  
د. ةسا أبو البشر( . اللذ ا أجمعموا خم   المز مارة أدمق ال بمد م  لملمري لال المري لممما 
أبدو لست اءهم ل قداا الوزارة لللوادر البشر   ومقدراتها وخبراتها المتسلسل  عمبمر عمقمود 

 ما الزماا.

الممهممرض االسمماسممي ممما الممز ممارة مسممادممدة الممولمم مم  
 ست م جم ع ملوداإ الري المتمللم  فمي ا شمراف 
وال  اد  والتشه   لمراف  الري بالمشار مع المممرو م  
 خمم   المملممقمماء عممقممد ا جممتممممماع الممجممامممع لمممممدراء 
ا داراإ بممقمماعمم  مممرلممز الممبممةمموث الممهمما ممدرولممولمم مم  
للتدو ر ةو  ل م م م  ا سمتم م همذا  ويمد تمم تملمو ما 
خمس  لجاا مسبق  ما يب   الوز ر لتسه م  ممهمممق 
ا سممتمم م بسمم ممسممق  لممممما اعمملمما ولمم مم  الممري لعممادة 
م زاد   الري المممدرجم   مممدم مام لملمممشمار مع المزراعم م  
القوم   األربعم   وأشمار  ل مرورة وجمود  ممهمدمد  
الدقط  لمباشرة مسئولم ماتمق المممتمعملمقم  بمتموز مع الممم ماه 
داخمم  الممةممقمم  وجمممممع المممممعمملمموممماإ ل ممافمم  لممتممةممد ممد 
المممممسمماةمماإ المممممزروعمم  وألممد بممأا هممذه تممعممد ممما 
أولو اإ عمودة يمطماع المري للمي و معمق السمابم    
خلص ا جتماع بعم  تقار ر تةوي بداخلها تمةمد مد 
مع داإ العم  والت اع  ا  جابمي لسمرعم  ا سمتم م 
 ل مممافممم  لممملمممتمممجمممد مممد والمممتمممةمممد مممث لممممممملمممودممماإ المممري 

 المستلم  . 

أكد املهندسون    
أنه البديل للري 

مناداة ومحوا     
وسط املهندسني 
والفنيني  باعادة 
 النشاط واهلمم   

 مكتب الوكيل 

 تغطية خاصة    إصدارة مركز البحوث الهيدروليكية          هايدروليكا
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بروفيسير مشارك  يونس قسم 

 هللا يتحدث  عن : 

نتائج استخدام  جتربة 
 االتصاالت الزكية يف حتسني

انتاجية احملاصيل يف مشروع  
  اجلزيرة

                     م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا

و ألد س ادتق علأ دجا  التمجمربم  ودمادم ب مرورة تموسم معمهما وتمةمدث عما  
 تق  م عام لدتائج التجرب   ما خ    الطر  التال    :

لقاءاإ مباشرة مع المزارع ا و مملمالممماإ تملم مودم م  االت ا  بالمزارع ا:   
 وي اساإ ةقل   للم   الم اه المستهلك

 موم. و  02المأ  1: ال ترة ب ا الر اإ تراوةإ مما ب ما  جادش  م اه الرم
لمماا هدمماك ز ممادة فممأ عممدد الر مماإ خمم   الموسممم و للمما لم مم  الم مماه 

 المستهلك أي  ما الموسم الساب .    
المعلومماإ لسمبوع ام للممزارع عما طر م  ة مث تم   لدارة أف   للةق  . 

الرسائ  الد    عبر الموبا   و تشم  ا م ا التوز مع علمأ ممستوم الةقم  
اتوز ع الدتروج ا / المسماد /  مة  المةم و (.  ممما سماهم فمأ توف مر 

 الويإ والجهد للمزارع.
% المأ   2ز ادة لدتاج م  مةم و  القممح تراوةمإ ب ما لدتاج   المةا   : 

% للذ ا اسمتخدمو همذه التقد م .   الرسمم 32%  بمتوسط     الأ 511
الب ادي ادداه  و ح الز ادة فمأ لدتاج م   مةم و  القممح لع دم  المزارع ما 

 المشارل ا فأ هذه التقد  .     

وجدددددو موسدددددوت تسدددددياواممع ومنولوجيدددددم ال   ومدددددمع  

واالوصمالع القمئ ة ع ى  صور االق مر الصنمعية بغرض 

وحسين تدارة ال يمه  ورفع تنيمجية ال حمصيل  فدي مدوروت 

الجزيرة ورحيب كبير من قيمداع ال  ل الزراعدي وبدبرا  

ال يددمه بملددسوداح ث حيدد  وقددو  ال مددرة ع ددى ووجيدد  الوعدد  

ال   دددي الفدددمدو  ل  دددوارد ال مئيدددة مدددن بددد    وو يدددن 

   اليمنولوجيم  اليى ونمدى بفم الوولة .
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   إصدارة مركز البحوث الهيدروليكية          هايدروليكا

لا طممبمم ممعمم  مممويممع المممممشممروع فممي السممهممو  
المدبسط  ب ا الدم ملم ما األزر  واألبم مض فمي 
مساة  للد ا مل وا فداا و د ف تةتم عملم م  
بأا  روم لدس اب مام بمواسمطم  ممدمظمومم  يمدمواإ 
ومدشاإ ها درولل   وفم  دمظمام فمدمي ممةملمم 
 علي أا  روي بالطلمباإ ما الد   األزر .

وف ما  لي سرد تار خي  لمتمطمور شمبملم  المري 
 بالمشروع وأهم المساةاإ المقدرة لها:

  م :  لممماا  مممروي 0900فمممي المممعمممام
بقر   ط مبم   بالطلمباإ ما الد   األزر 

 066لمرةملم   تمجمر مبم م   فمي مسماةم  
فممداا  وتمممممإ زراعمم   111 5فممداا لممم
فداا ببرلاإ التأ  تبعد ةموالمأ  5111

للم ما ط ب   لم توالإ ا  افماإ  51
بعد ذلك وتمم تمرلم مش طملمممبماإ بمالمةما  
عمممبمممداهلل وبمممرلممماإ و ود المممدمممور لمممري  

المممف فمممداا عممملمممأ  21و  211 09
 التوالي .

  م : للممتممممم  الممعممممم  0952فممي الممعممام
بممخممزاا سممدممار ةمم ممث لممادممإ المممممسمماةمماإ 

المف  50المزروع  بالقطا بالطملمممبماإ 
فداا  وفي الموسم األو  لملمري بمالمراةم  

ألممف فممداا  11بمملممهممإ مسمماةمم  الممقممطمما 
 011وفي الموسم المتمالمأ لرتم معمإ المأ 

األمف  211الف فداا  لم و لمإ للمأ 

 فداا  .

  م بممدا الممعممممم  فممي لدشمماء 0921عممام
لمممتممداد المممممدممايمم  عمملممأ مممراةمم  مممتممعممددة 

 م .0935ةتأ للتم  في 

  تمممم لدشممماء فمممرع الشممموا   0932عمممام
  5.0وبلهإ المساة  اللل م  لملمممشمروع 

 مل وا فداا .

أما عا شبل  الري فتتلوا ما يدواإ دايملم  
وأخري موزع  تبدأ بترعتي الجز رة والممدمايم  
الرئ ست ما الملمتم ما تمأخمذاا مما خمزاا سمدمار 

( وهمي 22وتدساباا شمااٌل ةتي يدطرة  كا
عبارة عا مجمع تت يي عمدمدهما  المتمرعمتماا 
ومما لمم تمتم مرع المقممدمواإ شمممااٌل وغمربمٌا لممري 
المشروع بسمعم  ت ممم ممم  لمتمرعمتمي المجمز مرة 

( 2 01( وا0 03والمداي  تقدر بةوالي ا 
 مل وا متر ملعش في ال وم علي التوالي .  

( يسممم ري 52لدارة الممري ممموزعمم  الممي ا 
وداخ  هذة األيسام توجد دقاط ري وعمددهما 

( دقط  . لما توجد لدارة عل ما فمي لم  25ا 
القرشي وودمددمأ   لمقمد  51ما أبوعشر و 

 مم  دظام تشه   الشبل  علي عمدم مر ما 
فمدم مم ما  أسمماسم م مما همممما: اطملمبمم ماإ  المممم مماه 
مداد  الم اه ( ما هذ ا المعمدم مر ما فم ممما  وا 
 ختص  بالتشهم م   أمما المتمةملمم  متمم داخم  

 القداطر اللب رة وال ه رة ةسش الةجم .

وا  ذا دظردا للأ ةماجم  المممةم مو  لملممم ماه دمجمد 
أدها فأ البدء لادإ ةسمش لةمتم ما  المممةم مو  
للمم ماه   عملمأ سمبم م  الممملما  ممةم مو  المقمطما 

( متر مملمعمش لملم مداا 111لادإ ةاجتق للم اه ا
(  موم لماا ذلممك  01فمأ الم مموم و متمم المري لمم  ا

فأ السمبمعم مدماإ  ويمد تمم لعمداد جمدو  لمةمسماش 
ا ةت اجاإ الممائم مق لملمممةما م م  بمعمد المتململم مف 
والتدو ع الزراعأ وللدق لم  تم تطمبم مقمق بم  تموزع 
بواسط  المم متم  المزراعمأ . لمذا دمجمد أا دمظمام 
الةساش الت   لأ  ةتم ماجماإ الممم ماه  مرورم 
ومهم وهو االما معمو  بق فأ لل ر ما مدماطم  

 العالم.

م  مدر يمرار بمأ ملمولم  عممملم ماإ 5101في عام 
المري لممممشممروع المجممز ممرة . والممذم بمممموجممبمق ألممقممي  
دور الهددس  الممهمدم م  المتمابمعم  لموزارة المري  أمما 

م تمممممممإ هممم ممملممملممم  وزارة المممري 5100فمممأ عمممام 
والموارد المائ   وأ بح اللادر موزعٌا بم ما وزارة 
الزراع  والري ما جادش ووزارة الممموارد المممائم م  
والمملممهممربمماء ممما الممجممادممش األخممر    وأخمم ممرٌا فممأ 

( 25وبمممالمممممممرسممموم المممجمممممممهممموري ريمممم ا 5102
أ بةإ وزارة الموارد المائ   والري واللهرباء و 

  تبع لها الرم فأ المشروع.

يعتبر مدخل الري من أهم مستلزمات 
الزراعة وتزداد أهميته  من _ منظور 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في 
مشاريع الري الكبري بحكم إنها القطاع 
األكبر إستهالكًا للمياه ،ونظرًا لهذه 
األهمية سنوضح هنا  شبكة القنوات 
والمنشآت المائية وكيفية نظام الري 

 المتبع  في مشروع الجزيرة .

 بقـلم   بروفيسير مشارك / أبوعبيده بابكر  

 سرد تاريخي حول  : 

 شبكة الري الزراعي مبشروع اجلزيرة 
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Research project:  

From Africa to Asia and Back Again: Testing Adaptation in Flood-Based Farming Systems 

                     م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا

 تم تمو   هذا المشروع البةلي ما يب  مدظم  
l   ا   اد وا تةاد األوربي فأ لماا دو  أفر ق

وإلس و   و تم تد  ذه بواسط  شرال  بةل   ب ا 
Meta  Meta-  هولددا   ومعهد ال ودسلو
 .ICRAFبهولددا و  UNESCO-IHEللم اه 

 عتبر السوداا أةد الدو  التأ أخت رإ لتد  ذ 
هذا المشروع بإشراف مباشر ما مرلز البةوث 

 اله درو لل   

م 5102لمشروع الةالي بدأ فأ أبر   ا
وس ستمر لمدة ل ث سدواإ.  ة ث عقدإ 

ما و  03-01الورش  األبتدائ   فأ ال ترة 
م فأ أل وب ا بة ور لاف  ممللي 5102

المؤسساإ البةل   المشارل  و شارك فأ 
الورش  بروفس ر/  اسر عبا   المشرف علأ 

المشروع ما الجادش السودادي. خل إ 
مداوالإ الورش  الأ تةد د 
ملوداإ المشروع البةلي الرئ س   
 واألدشط  الم اةب  وسب  التد  ذ 
ملوداإ المشروع الرئ س   تتمل  

 فأ:

/ تقو   شبل  الري ال   ي فأ 0
السوداا والتأ أدشئإ مدذ العام 

م وذلك بإشراك ل  5100
المعد  ا بأمر أدظم  الري ال   ي ما لاف  
الشرائح لالمزارع ا  المهد  ا  الباةل ا  ...ال. 
في ل اا موةد  هدف لتباد  الخبراإ ما أج  

 تطو ر هذه األدظم  في السوداا
 / لجراء بةوث تطب ق   تهدف   جاد ةلو  5

عمل   لمع  إ 
ةق ق   تواج  أدظم  

 الري ال   ي.
/ برامج بداء القدراإ 2

فأ الداخ  با  اف  
للأ البرامج التدر ب   
لتباد  الخبراإ علأ 

 المستوم القطري.
/ توف ر الدعم لبرامج 1

التدم   التي تستهدف مشروعاإ الري ال   ي 

 وسا التشر عاإ المللأ.

وما داة   أخرم تم و ع خط  عم  متلامل  
 م.5103م للأ مار  5102للعام األو  أبر   

فأ لطار لجراء البةوث التطب ق   تم أخت ار 
مشروع القا  الزراعي لدراس  لدارة الم اه علأ 

 On farm waterمستوم الةق  ا
management وذلك للخرو  بدتائج مةددة )

ف ما  تعل  بطو  يداة المسقا في مشروع 
القا   دمزج  رطوب  الترب   لم   الم اه 

 المستهلل  ومدة الري.

هذا ويد شرع ال ر   البةلي في لجراء الق اساإ 
م. 5102الةقل   مدذ بدا    ود و 

يهدف هذا المشروع البحثي لتعزعزيعز العمعزعرفعة العزعلعمعيعة وبع عا  

القدرات في مجال أنظمة الزراعة القائمة على العفعيعاعانعات معمعا 

يقود لتقليل العفعقعر لعدم العمعجعتعمعزعات العمعحعلعيعة والعتعي تعزعتعمعد 

أقتصادياتها ععلعى هعذأل امنعظعمعة،ويعزعد هعذا العمعشعروع أمعتعدادا 

لمشروع الري الفياي والذم مول  من قبل اميفاد فى العفعتعرأل  

م ( وتعم تعيعبعيعقعظ فعى نعظعام العري العفعيعاعي  1122-م1122

 .بمشروع القاش الزراعي من قبل مركز البحوث الهايدرولكية

 بقـلم باحث / أميره مكاوي  
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   إصدارة مركز البحوث الهيدروليكية          هايدروليكا

مممممممممما المؤمممممممممم  أا  مممممممممشرع مرلمممممممممز البةممممممممموث 
داراإ أخمرم  اله درول ل   بالتعاوا ممع جهماإ وا 
فمممي دراسممم  ألمممر األمطمممار الهز مممرة المممتي تهطممم  
بمعممدالإ عال مم  خممار  مممشروع الجز ممرة بمداطمم  
جب  مو   وجب  سمقدي وهم ب  المدايم  وتمؤدي 
للأ ةدوث س و  تأتي ما تلك األمالا مددفعم  
ومختري  مدظوم  المري فمي مدطقم  جدموش شمر  
المداي  وتسبش الدمار للمترع والمم ارف وتهمر  
الدمممممر الزراع مممم  بملاتممممش يممممسم الملاشمممم ي ملمممم  
ملتش اللرات مش وودعابمد وغم ره  لمما تمؤدي للمأ 
غمممر بعممض القممرم ويطممع الطممر  المؤد مم  مدهمما 
ل هممما. ولمممذلك سمممتتطر  الدراسممم  للمممأ مدظومممم   وا 
الممم ارف المدممشئ  مممع مدظوممم  القدممواإ والتممي 
هدفها األساسي هو التخلمص مما م ماه األمطمار 
وةملهمممما بع ممممدام للممممأ ممممم باتها ةممممتأ ال تلةمممم  

 األ رار بالمةا    والمداط  المأهول 

تهدف هذه الدراس  للأ معرف  األسباش الةق ق م  
لةممدوث هممذه المممشلل  المتلممررة والممتي أدإ فممي 
للمم ر ممما الممسد ا الما ممم   للممأ خممسائر ماد ممم  
جمممم ء  لبمممم رة وتممممم لخمممم ء العد ممممد ممممما القممممرم وا 

 سلادها ألمالا أللر أمدام.

هذه الدراس  تعمرف التم ر ف وأدمواع المم ارف 
العاملمممممممم  بمممممممممشروع الجز ممممممممرة بممممممممالترل ز علممممممممأ 
الممم ارف اللبمم رة والممتي تمتممد ممما ري المختممار 

وةتأ مم باتها الدهائ م . وتقمتر  الدراسم  معرفم  
الو ع الراها لشبل  الم ارف ول ماءة عملهما. 
وتعطممي هممذه الدراسمم  فلممرة عاممم  عمما المدطقمم  
المتمممألرة بالمممس و  وويوعهممما فمممي مجمممرم المممس و  
والخطط ال زمم  لةم  همذه الممشلل  ت ف مام لعمدم 
ل طدام هذه الس و  بشبل  الري بإيترا  أعما  
ةما ممممم  مداسمممممب  بعمممممد جممممممع وتةل ممممم  الب ادممممماإ 
المطلوبمم  وسمم قوم بهممذه الدراسمم  فر مم  عممم  ممما 
مرلز البةوث اله درول ل   مع مشارل  الجهماإ 
ذاإ المممممممممم ل  الوط ممممممممممدة بالمو مممممممممموع ا لدارة 
دارة عمل مماإ الممري بممالوزارة ووزارة  المممشروعاإ وا 
التخط ط العمرادي بوال   الجز مرة(  وذلمك ل لموا 
العمممم  ممممشترلام. ويمممد و مممعإ الدراسممم  خارطممم  
 9طر مم  زمد مم  مةممددة لتد  ممذ األعممما  تممستهر  

مائم  خممس   092111شهور وبتلل م  مقمدارها  
 وتسعوا ألف جد ق  

ويمممد ألممم رإ همممذه الممممشلل  فمممي اجتمممماع مجلممم  
البةمموث األو  الممذي ادعقممد برئاسمم  الممس د وز ممر 
الممموارد المائ مم  واللهربمماء بممود مممددي فممي أواخممر 
العمممممام الما مممممي ويمممممد تةمممممدث المممممس د /مةافمممممظ 
المشروع االمد ر العام سابقام( عما همذه الممشلل  
المممتي  تعمممرض لهممما الممممشروع ول مممف أدهممما تهمممدد 
الةقممممو  المزروعمممم  بالمةا مممم   والممممتي  ممممرف 
عل هممما مبمممالغ مال ممم  لبممم رة فمممي تةممم  ر األرض 

وشراء التقاوي والعمل اإ ال  ة   المختل   ومما 
لممم تممأتي الممس و  وتمم رش بقمموة مممسبب  الخممسائر 
الماد م  ال ادةمم  والخممرو  ممما الموسممم للمزارع مما 
المتممممألر ا بهممممذه الظمممماهرة  وممممما إللممممار الممممس و  
الوخ مممممم  أ ممممم ام همممممي اللمممممسوراإ المممممتي تةمممممدث 
بقدممواإ الممري وتةتمما   عممادة  مم اد  مممما  ز ممد 
مممما التلل ممم  الماد ممم  للزراعممم  المرو ممم  و ممم اع 
همممداره فمممي عمل ممماإ تمممسد د اللمممسوراإ  المممزما وا 
رجمممممماع الجممممممسور للممممممأ ةالهمممممما. ويممممممد تممممممسببإ  وا 
ال  مم اداإ واللممسوراإ الممتي تةممدث فممي ال ممروع 
والمواجممر بممسبش ز ممادة الم مماه المةملمم  ف همما للممأ 
ترة   عدد ما القرم ما موايعها األ مل   للمأ 
موايممع أخممرم ملمما  لممذلك يممرم ةلمم  عبممد الةممما 

ب ممرع اللمموة للممأ شممر  فممرع الممشوا    22ممما ك.
للمممممم. وير ممممم   51بممممممساف   002عدمممممد الل لمممممو 

الدد اد  بقسم المسلم   بالجز رة والمتي دقلمإ للمأ 
مويممع إلخممر خممار  المممشروع وبممالقرش ممما شممارع 

 مددي الخرطوم .

 دراسة : 

 أثر السينل  و مياه املصارف مبشروع اجلزيرة 

 بقـلم   الباحث  / حسن عمر بله  الحاردلو  

يتعرض مشروع الا يررة ىري     
موسم الخرير  للرا مروجرة         
مررن السرريررو  يررترر امررن مررع       
كميات ك يرة من مريراه الررح      
يكون موجرودة ىري شر ركرة           
الرقررنرروات وير دح هررأا للررا         
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                     م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا

تممدمماو  المممممخممتمم مموا  والمملممتمماش مممو مموع سممد  
الممدممهمم مم  ممما جمموادممش عممد ممدة لممادممإ أهمممممهمما 
الجوادش القادود   وا يت اد   . دوا  لعمطماء  
الجوادش الس اس   وا سترات ج   لهتماممام  مذلمر 
وتمممعمممتمممبمممر المممعممم يممماإ السممم ممماسممم ممم  والممممممم مممالمممح 
ا سترات ج   مةددام أساس ام لل  األعمما  المتمأ 
تقام علأ مجرم الد   بم ما المدو  المممتمشماطمئم  
والممتممأ تممةمملممم ا تمم ممايمم مماإ المممممائمم مم  تممعمماممم تممهمما 

 ول     لسته   الموارد المائ   المشترل  .
جاء سد الده   دت ج  للدراساإ التأ يمدممتمهما 
الوال اإ المتةدة األمر ل   ألل وب ا فأ ست داإ 
القرا الما أ   وذلمك لمرد فمعم  مما ألم موبم ما 
علأ م ر عددما ياممإ بمإدشماء السمد المعمالمأ 

ممويمعمٌا  53 وةدد الملتش  األممر ملمأ ةموالمأ 
سممتممهم   ممم ماه الممدم مم  األزر    دشماء السممدود وا 
بمإعممتمبمماره الممرافممد األو  لملممدم مم    وتممطمو ممرٌا لممهممذه 

م بمبمدماء  1005الدراس  يامإ أل وب ا فأ عام  
لملمم ممربمع   51للمأ   2سد الده   علأ بعد 

ما الةدود السمودادم م    لمادمإ ألم موبم ما تمخم مي 
(  فممي Xهممذا السممد تممةممإ مسمممممأ المممممشممروع ا

المراس إ الرسم   والةقمام تم ته مر ا سمم المأ 
سد الده   األل وبأ ة ث  مخمزا فمأ بمةم مرتمق 

ممملمم ممار مممتممر ممملممعممش و ممولممد ممما  21ةمموالممأ 
مم ممقماواط   ممممما   3111الملمهممربماء ممما  معمماد  

 سمماهممم فممأ دعممم ا يممتمم مماد األلمم مموبممأ بممتمموفمم ممره 
(  1 1للطاي    وتبلغ تلل    تمدم م مذه ةموالمي ا

مممملممم مممار دوالر بمممتمممممممو ممم  ذاتمممأ مممما المممخمممزادممم  
 األل وب   .

س اس ٌا لستطاعإ أل وب ا بما تمتللق مما لمقم    
سممم ممماسمممأ ليممملممم مممممممأ ودولمممأ أا تمممةمممقممم  لسمممبمممام 
لسممتممراتمم ممجمم ممام عمملممأ دو  ةمموض الممدمم مم  خمما مم   
ا م ر والسموداا( و ألم موبم ما وفمقمام لمعم يماتمهما 
المم زة مع الدو  الهربم م  أ مبمةمإ ال تمعمطمي 
ا تمم ممايمم مماإ المممممائمم مم  الممتممأ أبممرمممإ فممأ السممابمم  
لهتمامام   ذلر ب   تعم  وفقام لدظر    السم مادة 

الوطد م  والمتمأ غمالمبمٌا مما ت مع دو  الممم مش 
أمام س اسم  األممر الموايمع   وال تسمتمطم مع همذه 
الدو  فع  شيء  ذلر سوم التأيملمم عملمأ همذا 
المموايممع وفممقممام لمممممقممتمم مم مماإ السمم مماسمم  األلمم مموبمم مم  

 وم الةها القوم   .
دبلمومماسم مام لمعمش السموداا دورٌا فمعمااٌل فمأ همذا 
المجا  ة ث عم  علأ تقر ش وجهاإ الدظمر 
ب ا أل وب ا وم ر ويام بتقد مم عمدة ممقمتمرةماإ 
وعقد عددام ما الور   والمؤتمراإ المتمأ تمقمود 
دةمو المتمعماوا المممشمتمرك   مممما فمتمح لملمسموداا 
أفممما  جمممد مممدة فمممأ الشمممأا ا يممملممم مممممممأ وأةمممتممم  
السمموداا مممويممع مممممم ممز فممأ السمماةمم  السمم مماسمم مم  
الخارج   ل  هذه العوام  ةتمممإ عملمأ المقمادة  
الس اس  ا لسته لها تةق قام للم لة  الوطمدم م  
ودعمٌا لو مع السموداا السم ماسمأ المخمارجمأ   

 مما  قود دةو لد تا  أللر.
همدمالمك مسمائمم  سم ماسم م  مشمتمرلم  بم مما ألم موبم مما 
والسممموداا خممما ممم  ي ممما ممما المممةمممدود وأو ممماع 
المهاجر ا األل وب  ا ة ث  مقمدر أعمداد همؤالء 
بأللر ما لم لم  مم  م ما دسممم   لمذلمك تملمعمش 
أل وب ا دورٌا لب رٌا فمأ تمةمقم م  األمما السمودادمي 
فدجد أا لها يواإ ة مظ سم م فمأ أبم م مي     
لما تعم  أل وبم ما  فمأ لطمار ممدمظممم  ا تمةماد 
األفمممر مممقمممأ لمممتمممةمممقممم ممم  السممم م بممم ممما المممةممملمممومممم  
والممةممرلمماإ المممممسمملممةمم  ممما خمم   الممتمم مماوض 

 والتةاور .
وبالتالأ  ملا القو  بأا أل موبم ما تممملم  المعممم  
ا سترات جي للسوداا  لسمتمدمادٌا عملمي المةمقمائم   
السابق  وفأ لطمار المتمعماوا المممائمي المممشمتمرك 
فمم ممممممما  مممخمممص سمممد المممدمممهممم ممم  ودور السممموداا 
الوا ح فأ ذلك لذا  ساهم فأ تةق   التعماوا 
اال مممدممأ الممةممدودي وا  ممجمماد ةمملممو  لمملمملمم ممر ممما 
الق ا ا التأ ت  د شعمش  المبملمد ما مممما  مةمقم  
التعاوا ا يت ادم الةدودم الذم بدوره  مقمود  

 دةو التلام  ا يل مأ.

 
 

 إستراتيجية إلستغالل الموارد المائية :
علي الق ادة السم ماسم م  رفمع خمطم  لسمتمراتم مجم م  
 سممتممهمم   د مم ممش السمموداا ممما ممم مماه الممدمم مم  
ب ممورة تممةممقمم  الممدمممممو ا يممتمم ممادم وا سممتممقممرار 
ا جتماعأ ة ث  جش الترلم مز عملمأ المزراعم  
المرو     وو ع خط   ة اء مشروع الجز مرة 
الذم س  بح داعم ا يت اد األو    وتوس مع 
ممواعمم مما ة مماد المممم مماه خمما م  فممأ الممممدمماطمم  
المممممطممر مم  ةمم ممث تممهممطمم  لممممم مماإ لممبمم ممرة ممما 
األمطار فأ فترة مةدده و ملم  همذه الملممم ماإ 
تذهش هدرٌا دوا لسته    ذلر فعملم م  تموفم مر 
مممم ممماه الشمممرش والمممري ممممهممممممم  بمممدءٌا بمممتمممةمممقممم ممم  
ا سممتممقممرار ا جممتممممماعممأ وتممةممو مم  االدسمماا ممما 
مستهلك الأ مدتج . مما  دعل  ل جابم مام عملمأ 
الم مرد وتمةمسم ما المممعم مشم  وهمذا  مدمعملم  عملممأ 

 ا ستقرار الس اسأ واألمدأ فأ الب د .
 

معظم المعط اإ تش ر للأ أا   -دقط  أخ رة 
سممد الممدممهمم مم  سممد سمم مماسممأ بممالممدرجمم  األولممأ 
والدل   علأ ذلك أا هدالك  دراساإ تؤلمد أا 
السد  ل   بمقدوره لدتا  اللهرباء بالسع  التأ 
أشممارإ المم ممهمما ألمم مموبمم مما لممممما أدممق  ممممملمما تممولمم ممد 
المملممهممربمماء وب ممورة فممعممالمم  فممأ ةممالمم  تممخمم مم ممض  
سعم  السمد المتمخمز مدم م  لملما ربممما تملموا همدماك 
اسمممبممماش اخمممرم ممممتمممعممملمممقممم  بمممممممدمممظمممومممم  السمممدود 

 االل وب   المقترة  امام سد الده  .

 م  باحث  / عبد العزيز بليله  

 علوم سياسية   

 نظرة سياسية   -سد النهضة 
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   إصدارة مركز البحوث الهيدروليكية          هايدروليكا

اللائدمماإ جم عهمما تممستمد الة مماة ممما الممماء وهممو  
 مممروري للمممشرش واألغمممراض المدزل ممم  والزراعممم  
وتول مممممد الطايممممم  اللهربائ ممممم .و ؤلر المممممماء تمممممأل را 
ةق ق ممام وهامممام ال ملمما ت اد ممق علممأ ا طمم   فممي 
لافممم  األدمممشط  الة ات ممم  و دمممسب  لهمممذه األهم ممم  
القمم وم للممماء فممإا األمممر  تطلممش  وجممود لدارة 
مللممممأ لعدالمممم  توز عممممق و ممممبط وترشمممم د عمل مممم  
ا سممممتخدام األملمممم   وهممممذا ال  تممممأتأ لال بإ جمممماد 
 يواعد يادود   ملزم  تدظم جم ع موارد الم اه .

ويد لدتبق المستعمرفي أوائ  القمرا الما مي المي 
أهم ممم  ا دارة ال عالممم  واالسمممته   األملممم  لم ممماه 
الد   لذلك ابرمإ عدة لت اي اإ تعمدأ بإسمته   
واستخداماإ م اه الد   . لال اا ا ت اي اإ التمي 
عقمدإ فمي عهمد ا ةتم   ا مبةإ مةم  جممد  
ودمممزاع ب ممما دو   المدبمممع ودو  المممم ش   دو  
المدبممع تممرم أا هممذة االت اي مماإ غمم ر ملزممم  لهمما 
ألدهمما لادمممإ ممممسلوب  ا رادة  أمممما دو  المممم ش 
تمممممرم أا همممممذه ا ت اي ممممماإ ملزمممممم  لجم مممممع دو  
ةمموض الد ممم  وفقمما للةقممو  التأر خ ممم  الملتمممسب   
وسممممموف  تمممممم فمممممي همممممذا الجمممممزء عمممممرض ألهمممممم 
ا ت اي مماإ الممتي تدظممم م مماه ةمموض الد مم  وهممي 
لت اي مماإ سممبقإ ا ت اي مم  ا طار مم  األخمم رة ويممد 

 تمللإ هذه االت اي اإ في األتي :

  بروتلممممممو  روممممممما ب مممممما بر طاد مممممما وا  طال مممممما
 م .0190بخ وص دهر عطبرة

 لت اي   أد  أبابا ب ا بر طاد ا وأل وب ا 

بخ وص الد   األزر  وبةم مرة تمادما ودمهمر 
 م .0915السوباط 

 لت اي    ب ا الملك لدوارد السابع ملك 

الممللممممم  المتةمممممدة ود وبولمممممد ملمممممك بلج لممممما 
 م.0913

  المذلراإ المتبادل  ب ا بر طاد ا 

 م. 0952وا  طال ا 

  لت اي مممم  م مممماه الد مممم  ب مممما ممممم ر وبر طاد مممما
 م.0959

  ات اي مممم  م مممماه الد مممم  ب مممما ممممم ر والممممسوداا
م. تمم مدإ همممذه ا ت اي مم  ما مممسمأ 0929

ببدمممممد األمممممما الممممممائي المممممذي  قممممم ي بعمممممدم 
السما  بإيام  اي ممشروعاإ علمأ ةموض 
الد ممممم  لال بعمممممد الرجممممموع لمممممدولتي المممممم ش

 ام ر والسوداا(.

    م .0999مبادرة ةوض الد 

   لت اي مم  سممد الدهمم   ب مما أل وب مما والممسوداا
م  تمممم مدإ هممممذه االت اي مممم   5102وممممم ر

مبادئ اساس   تتس  مع القواعد العام  في 
مبادئ القادوا الدولي الةالمم  للتعامم  ممع 

 االدهار الدول  .( 

عل ممق  ملمما القممو  بممأا م مماه الد مم  التممزا  مةمم  
خممم ف ودمممزاع  وهمممو فمممأ المقمممام األو  خممم ف 
يمممادودي  تمةمممور ةمممو   ا ت اي ممماإ والمعاهمممداإ 
الممتي أبرمهممما الممممستعمر د ابممم  عممما دو  ةممموض 
الد مم    الممشاهد أا هدالممك سممعي جمماد ممما دو  
ةوض الد   ما أج  الو مو  المي لطاريادودمأ 
مؤسسي شام  تت   عل ق ل  دو  ةوض الد   
 تملمم  فممي لت اي مم  ا طارالتعمماودي لممدو  ةمموض 

( وهممممي أسمممما  التعمممماوا والتدم مممم  CFAالد مممم  ا
المممستدام  واسممما  الةممموار ةمممو  مممموارد ةممموض 
الد   لتةق   ا ستخدام المد ف والمعقو  لهذه 

 الدو . 

أا عدم وجود دظام يمادودي تت م  عل مق لم  دو  
الةوض ال عدي غ ماش القواعمد القادود م  الواجبم  
التطب مممم  علممممأ الد   بمممم  تطبمممم  عل ممممق مبممممادئ 

القممادوا الممدولي العرفي ويممد دودممإ هممذه المبممادي 
فممممي لت اي مممم  يممممادوا لسممممتخدام المجمممماري المائ مممم  
الدول ممممم  فمممممي األغمممممراض غممممم ر الم ة ممممم  التمممممأ 

م 0992لعتمدتها الجمع   العام  ل مم المتةدة 
 وهي ات اي   اطار م  للتعماوا ب ما دو  الةموض 
ة ث تعالج بعض الدواةمي االجرائ م  ويل م  مما 
الدواةممي المو ممموع    ومممما اهمممم المبمممادي التمممي 
ت مدتها هذه ا ت اي   مبدأ ا ستخدام المدم ف 

 والمعقو  لم اه الد    

Reasonab l e & Equ i t ab l e 
Utilization 

معلممموم أا القمممادوا الممممدولي  دظمممم التعامممم  ب مممما 
الممدو  فممي لطممار لةممترام الممس ادة فممي ةالمم  عممدم 
وجممود لت اي مماإ   وهممو ممما لمماا عل ممق الةمما  فممأ 

م . أما فأ ةالم  0992األدهار الدول   فأ عام 
وجمممود لت اي ممماإ ب ممما المممدو   تمممم ا عتمممماد علمممأ 
ا ت اي ممماإ المبرمممم  لمرجع ممم  أساسممم   لةممم  اي 
دممزاع مةتممم  الةممدوث وذلك لعممدم وجممود يواد مما 
دول   ملزم  ب ورة ياطع  لل    في الدزاعماإ 
المائ مممم  الممممتي تممممشترك أرا مممم ها وةممممدودها فممممي 
ممم ادر الم مماه الممسطة   والجوف مم   ممما مبممادئ 
العممرف وال قممق الممدول  ا أا ملمم  هممذه ا ت اي مماإ 
الخا مممم  بالو ممممع ا يل مممممي والجهرافممممي تممممشل  
للتزاممما و ي ممداعلأ ليل ممم الدولمم  المتعايممدة   وأا 
لدتقمما  المممس ادة عمما ذلممك ا يل مممم ال  مممم  مدهممما 
شمممم ئا  وأا القمممممادوا المممممدولأ  عمممممترف بإسمممممتمرار 
سممر اا م عممو  هممذه الولممائ  وفقمما لقواعممد تمموارث 
الدو    وتبعا لقلتزاماإ ذاإ الطب عم  ا يل م م  
والجهراف    المتأ للتزممإ بهما المدو  الداخلم  فمأ 
هممذه  ا ت اي مماإ . لممذا  ملمما القممو  أا لت اي مماإ  

 م اه الد   تظ  سار   الم عو  .

 قـانون  -م  باحث  / محمد مصطفي  

 إتفاقيات مياه النيل 
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تقو  المقول  الداعم  : ا  لا اةدم الدو  الد ط   العرب   رهدإ ا و  هذا  المشروع  لتلمك المشرل   الهرب م  للمي  
تدخ  في غمار التدق ش  في بلمدها  فلماا ممما لماا  اا  مارإ عم يم  فمي االوبمك بعمد سمدواإ (  ......وتةلمي 
المقول  ذاإ المخالش: اأا د   المشروع شل  عبئا علأ اج ا  ما الدخش االدار   والس اس   فمي تلمك البلمد  التمأ 

 تساوي مساةتها  خمس  دو  اورب    مجتمع    فلاا مما لاا  اا  ار وطا ب  مشروع (.

                  م  5102سبتمير   -مجلة علمية  متخصصة ربع سنوية     هايدروليكا

بممعمم ممد عمما المممممقمماردمماإ  والممدممهممج الممجممدلممي   
فلم م  مما شمك اا المزراعم  همي المعمممود 
الم ممقممري  يمتمم مماد السموداا ةمم ممث   ممممملمم   
مشروع الجز رة الرل زة  المممسمتمدامم  المتمأ 
تعتمد عل هما المزراعم  فمي المبم د . ودمجمد 
أا معظم الدو  درجمإ عملمأ اا تمعمطمأ  
يممطمماع الممزراعمم  اهممممم مم  خمما مم    ألا 
الممزراعممم  تممموفممر مممدخممم إ  لمملممملمم مممر مممما 
عممممممملممم ممماإ االدمممتممما  االخمممرم  فمممهمممي فمممي 
االسا  م در غذاء ل فراد ما جهم  و 
تمل  دواة دشط  السمتم معماش المعمممالم  مما 
الممجممهمم  االخممرم مممممما سمماهممم فممي اسممتممقممرار 
وتمم ممرة الممدممظممام االجممتممممماعممي وتممطممو ممر اداء 

 الدظام االيت ادي .
لا اهم   مشروع الجز رة تدمبمع مما لمودمق  
البر  المشروعاإ المممرو م  فمي السموداا  
مت لق لممم مزة المري االدسم مابمي   ةم مث  وا 

% مما  ة م   11 ستخدم ةوالي علأ 
السممموداا  مممما مممم ممماه المممدممم ممم   ل مممافممم  

لممخمم ممائممص  تممربممتممق الممتممأ جممعمملممإ مممدممق   
دممممعمممممممممق االهمممم مممم   وجممممش تمممموظمممم مممم ممممهمممما  

 تطملمش  الجانب االصالحى ايت اد ا ... لا 
دراس  الما ي ج دام  والتعرض للةا مر  
بممإسمملمموش ادممتممقممادي  والممدممظممر لمملمممممسممتممقممبمم   
بدظمرة  سم مطمر عملم مهما االمم     بمالمتمالمأ 

البد ما المتمخملمص مما بمرالم ما  المتم ملم مك  
والممتممدهممور الممذي  ممةممش الممتممجممربمم   وهممذا 
 تطلش  لهتمام الةلمومم   بمالمممشمروع  و 
تممةممممملممهمما لعممادة لعمممممار  بممدمم ممتممق الممتممةممتمم مم  
ومممدممشممأتممق وا ممولممق بممعممد أا  تممعممر ممإ 
لل  اع  والتلف   بالتالأ البمد مما رسمم 
خط  وا ةم  العمادة ممافمقمد مما ةمقمائم  

 أدار   وهددس   و زراع   .
عددمما  ظمهمر عملمأ مفهوم االمن  الغذائي  

السممطممح  فممي الممدممظممام الممعممالمممممي الممجممد ممد 
تةدث عا يدرة الدول  علأ توف ر المهمذاء 
الج الها الةال   ومراعماة ةموجم  االجم ما  
القادم  ما المورد الهذائي   بالتالأ  اتأ 
االست هام  ةو  مدي يدرة السوداا عملمأ 

فمي ظم  المتمدهمور تةق    االمما المهمذائمي  
دمعمم  بماالمملماا الراها في مشروع الجز رة !  

سممد المملممهممرة بمم مما ممماهممو ممموجممود وممماهممو 
مطلوش عا طر   االستم مراد  مما  دو  

العالم المدمشمطم  زراعم مام لملما  الشماهمد اا   
ذلك سوف  ورث المدولم   تمبمعم م  غمذائم م  
و مملممقمملممهمما بممالممد مموا لمملممشممرلمماإ المممممتممعممددة 
المجممدمسمم م  ولممممؤسمسمماإ  المدممظمام المعممالممممي 
الجد د  و جعلها تةإ لستعمار  س ماسمي 
وتبع    التةمد عقباها    الخ مار الملمادمي  
 ممتممجمملممأ فممي يممدرة السمموداا عمملممأ تممةممقمم مم  

االمممما المممهمممذائمممي عممما طمممر ممم  تمممجمممو مممد 
واست     مشروع الجز رة  وهذا اف   
ممما الممخمم ممار االو  الدممق   ممقممود ب ممورة 
مممممبمممماشمممممرة المممممأ اسمممممتممممقمممممرار ايمممممتمممم مممممادي  

 واجتماعي  وس ادة س اس   .
لممم ممم  مممما خممم مممار فمممي المممو مممع المممراهممما 

ظ  غ اش اال راداإ الد ط   عما وبالذاإ في 
ممموازدمم  الممدولمم   سمموم الممتمموجممق بممالمملمماممم  دممةممو 
الزراع    ومةاول   تمةمقم م  االسمتمهم   االمملم  

بممالسمموداا ورسممم سمم مماسمم    لمملممممموارد المممممائمم مم
وا ة  تةدد ف ها خططها المرئم مسم م   و 
تممو ممح اهممدافممهمما وتممةممولممهمما الريممام يممابمملمم  
للتد  ذ مع  رورة اخت ار ادجمح الموسمائم  
لتةق   تلك االهداف ولم  ذلمك ال  ماتمأ 
اال ممممما خمممم   وجممممود اطممممار يممممادممممودممممي 
وممممؤسمممسممماتمممي   يمممادر عممملمممأ ادارة همممذه  
المرةل   ب مورة ةملم ممم  .  مراعمأ فم مهما 
التةد د الوا ح للمشململم   وتمعماوا لمافم  
االطراف علأ ا جاد مقترةاإ لةلها  وال 
بد ما وجود خطط وخطط بد لق لمدمهم م  
زراع   شامل .. فما ال ملك يوتق ال ملك 
يممراره   لممذلممك سممدممظمم  فممقممراء يممرار طممالممممما  

 دعتمد علأ االخر ا  في غذائدا......

 

 علي مةمد اةمد الةا   

 العلوم الس اس    -م.باةث 

 مشروع اجلزيرة : أزمة االدارة  و إدارة االزمة  ...!!
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 بروفسير  سيف الدين حمد عبداهلل االسححم :  
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 رئيسا للجانب السوداني باللجنة الفنية الثالثية للجنة الخبراء العلمية لسد النهضة اإلثيوبي. *
 رئيسا للجانب السودانى بالهيئة ة الفنية المشتركة لمياه النيل بين السودان ومصر . *
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