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 بالداخل
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م 6102سبتمبر   -مجلة دورية متخصصة ربع سنوية   

االبيض   —سد بقره    
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  الدورة المتخصصة لمهندسي

 عمليات الري بالسودان

 

  الورشة القومية لحصاد المياه 



 

 

توفير الدعم العلمي  و توطين التكنولوجيا  لتنمية و تطوير 
 قطاع المياه بالسودان 

 
 

إجراء البحوث العلمية التطبيقية وبناء القدرات وتقديم 
 اإلستشارات الفنية لتلبية متطلبات قطاع المياه بالسودان .

 
 

 تنمية وتحقيق اإلستخدام  األمثل لمورد المياه بالسودان.

 الرسالة

هداف 
أ
 ال

 الرؤية المستقبلية 

 



 

 التحرير و اإلخراج 

 أ / تهاني جاد اهلل إبراهيم 

 

 التصميم 

 م / ابوبكر حممد عبد الرحيم 

 

  التصوير

 إمساعيل آدم إمساعيل

 

 االشراف العام 

 أ.م /  أبو عبيدة بابكر أمحد 

 

 برعاية

 ياسر عباس حممد / أ .د

 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــة العـــــدد

إنتقال التجارب من جيل آل خر هو عملمةميمو رمةمو مر مو 

ورواصةيو ، رهدف فى مجلةها عةي الحماماأل دهمداف 

ومعةيات خةوات برامج اللؤسسات  العةليو  وغيرهما 

من البيورات التى رسعى دوماً لإلبقاء عةى رساالرمهما 

الراميو لتحقيق رةك النشاطات ، ولعل اإلستملمرار  مو 

ونقل التجارب ، رأهمل الماموادر  المبمشمر مو لمقميماد  

اللستقبل، وهذه  أبرز سلات  اللمرازم   الملمتمةمور  

واللتقدمو لتنايذ متةمةمبمات الملمرلمةمو الملمةمةموبمو 

ورقد لها  لجهو التنايذ ، من إعداد دراسمات لمبمحمو  

عةليو ، وعلل رجارب  لحل مشازل مستعصيمو رمتم  

خاللها معالجات وو ضع الحةول الجذر و والتى رنماشم  

عبر  الورش والسلنارات اللتخصصو والخروج بتوصيمات 

ررفع للتخذي القرار ، مرز  البحو  الها درولوزيو التابع 

لوزار  اللوارد اللائيو والرى والاهرباء الاائن بودممدنمي 

، ربني عبر وشت  ليس بالقةيل آليات التدر ب ، وربنمى 

إنعقاد ورش وسلنارات متخصصمو ، وأورا  عمةملميمو 

،ورجارب عالليو ر  رةبيقها ،مساهلو منه في رةو مر 

شةاع اللوارد اللائيو باالسودان أوالً وثانياً/ لااألاً عةى 

إستلرار و خةةه وبرامجه المرامميمو دومماً لمةمتمةمو مر 

والتحد ث التقنى لتانولوجيا  اللعةومات التى رؤسس 

لثقافو رقنيو  لتواصل أجيال ، فمامى همذه اإلصمدار  

رناولنا فيها الدور  اللتخصصو للهندسي  عملمةميمات 

الري بالسودان والتى زانت نتاج روصيات خرجت بمهما 

ورشو علل ر  إنعقادها فى زمن ليس ببعميمد ،مملما 

 ؤزد دور اللرز  وسعيو الدوؤب لمحمةمحمةمو ممعموشمات 

العلل الهندسي بلعةيات عةليو للتةةبات اللرلةمو 

القادمو ورلةيك اللعةومو التى رصمب فمى مصمةمحمو 

 الوطن ورتناولها ادجيال جيل بعد جيل .......  

 المحرر

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم          

 وزارة الموارد المائية والري والكهرباء            

 مركز البحوث الهيدروليكية             



 دراسة

سمممينم  مرزممم  البحمممو  
الهيدروليايممو بممود مدنممي 
دورارمممه اللتخصمممصو فمممي 
برنممامج نمممم  اللعةوممممات 
الجغرافيو واإلستشعار عن 

اللعتماد  (G I S & RS)بعد 
فممي إعممدادها ورنممسيقها ، 
والممممتي رهممممدف لتنليممممو 
القمممدرات البمممشر و وبنممماء 

القدرات  في رةك اللجاالت  
 03، وذلك في الامتر  ممن 

م، 1306/00/  0المممي  03/  
 شلل البرنامج  محاضرات 
ماثاممو ، ورممدر بات عةممي 
أجهممم   العلمممل  ، وز مممار  
ميدانيمممممممو لةتةبيمممممممق، 
رممممممستهدف الدراسممممممو   
الجامعمممات واللؤسمممسات 

الهندسممممميو و ال راعيمممممو 
وبعمما المموزارات الحاوميممو  
ذات المممصةو بالدراسمممو ، 
وفممي نها ممو الممدور  رلنمم  
شممممممممهادات عةليممممممممو 

 لةدراسيين .

 م 6102اكتوبر   (GIS & RS )كورس نظم املعلومات اجلغرافية  واإلستشعار عن بعد 

أنهي القائلون عةمي دراسمو نوعيمو 
اللياه بلصرف ودمةر   زتابو التقر مر 
ادول للتابعممممو الدراسممممو ، ومممممن 
اللعةمموم أن العلممل الليممداني لجلممع 
العينات الخاصو باللصرف المذي رتم  
به الدراسو ، بدأت  في منتصف  وليو 

م وذلممك بعممد أن رلممت إجمماز  1306
 خةو البحث اللتعةقو باللصرف . 

و عتبر ممصرف ودمةمر ممن اللمصارف 
اللجلعو الابير  بلشروع الج  مر  إذ 
)  99 لتد من منةقو ري البسارنا ك(

ولمممتي ممممصبه  شممملال مد نمممو 
اللمممسيد أ وأفممماد القمممائلون بأممممر 

 الدراسو ..... 

بأهليممو الممصرف فممي اللممشروع للمما 
شوهد من إستخدامات في مجماالت 
مختةاممو ( زراعممو و شممرب  المم ...) 
والممتي رحتمماج الممي مواصمماات ميمماه 
سةيلو ، لذا فلمن الموروري معرفمو 
نوعيو رةمك الليماه وممدي صمالليتها 

 لتةك االستخدامات ..... 

 هذا وقد هدفت الدراسة الي :

ي أوالً   فمممم فممممو  ادثممممر  / للعر
الخصائص الايليائيو والاي  ائيو للياه 
الممصرف ال راعممي بلممشروع الج  ممر  
ومدى  عالشتها باللمدخالت ال راعيمو 

 من أسلد  ومبيدات  وغيرها . 

صممو للجلوعممو  ثانياً  / إرالممو الار
من البالثين والانيين لبنماء شدرارهم  
فممي مجممال أخمممذ العينممات وإجمممراء 

 التحاليل اللعلةيو .

ي ثالثاً  فمم / ررو ج لعلممل اللرزمم  
مجال البحو  التةبيقيو ، والتي ممن 
شمممأنها اللمممساهلو فمممي التنليمممو 
اإلجتلاعيو واإلشتصاد و بالبالد ، هذه 

) موشع 10وشد شلةت الدراسو عدد (
عةي طول اللصرف دخذ العينات من 
اللواشع ، وإضعين فمي اإلعتبمار آخمذ 

)  بإستخدام جهمازX و yادلداثيات (
(G P S)   أضافو دخذه  عينات من ،

الترع اللجاور  لال موشع من اللواشع 
، موضحين زيايو التحةيمل اللعلةمى 
والمممذى  مممشلل رحد مممد اللاونمممات 

اللتعةقممممو بالتحةيممممل الايليائممممى 
والتحةيممممل الاي  ممممائي والتحةيممممل 
البيولوجممي . وشممد أشممارت الدراسممو 
الممى اللعوشممات الممتي رعممتر  سممير 
فر مق الدراسممو ليمث . وآجممه فر ممق 

 العلل  عدت معوشات. 

و ستلر العلل فى التحةيمل للعرفمو 
صممالليو ميمماه اللممصرف لالسممتخدام 

 ال راعى و للياه الشرب

 دراسة نوعية املياه ......... مصرف ود مطر 



شارك زل ممن م. بمالمث ممجماهمد 
محلد صد ق و م. بالث هناء المتموم 
فممي زممورر رممدر ممبممي  ممخممتممص ب 
Environmental Hydrology in Arid 

 and semi-Arid Regions 

والذي عقد فمي جملمهمور مو مصمر   
العربيو بتنمي  وإشراف معهد بحمو  

الها مدرولميماميما 
في الاتر  ممن 

 ممونمميممو و  16
 8لمممممتمممممى 
أغسمممممةمممممس 

بلشارزو  1306
) مممتممدرب  08( 

من دول لمو  
 النيل اللختةاو.

وجاء المامورر المتمدر مبمي بمغمر  
ررسي  اللااهي  المعماممو لمةملميماه 
السممةممحمميممو والممجمموفمميممو و اإلدار  
اللتاامةو للوارد الملميماه، و شململ  
المماممورر عممدد مممن المملممحمماضممرات 
اللاثاو، شدمها خمبمراء فمي ممجمال 

الها درولوجي ، روملمنمت خماللمهما 
نقاشمات وعمرو  رمقمد ملميمو ممن 
اللشارزين في الاورر ، و ذزمر أن 
الاورر   ألتوى رةبميمق عمدد ممن 
البرامج اللتعةقو باللجاالت اللختةاو 

 ) GIS،WMS ،MODFLOW، مثل (

و ز ارات عةليو ولمقمةميمو لمجمهمات 
مختةاو، إضافو لة  ارات السميمالميمو 
 ده  اللعال  بجلهور و مصر العربيو.

و شد أشاد اللمشمارزمون ممن ممرزم  
البحو  المهميمدرولميماميمو بمالمامورر 
التدر بي ، وبينوا  مدى إ ستاادرمهم  
و إزتسابه  لةلعةوممو  و المبمراممج 

 القيلو أثناء الاتر  .

 م  6102 اغسطس 8_  يونيو 62مجهورية مصر    ...... دورة معهد حبوث اهلايدروليكيا 

شام البالث اللعتم  عمبمد المامر م    

باللشارزو مع فر ق ادنذار الملمبمامر 

لةايوان فى لمو  المنميمل ادزر  

م ممن نمهما مو 1306للوس  وخر ف 

م ، وذلك 1306 وليو لتي أغسةس 

باللاتب اإلشةيلي  لةنيل الشمرشمى 

)  والذى  علمل  ENTROبأد س أبابا (

)FEWS Sudanعممةممى بممرنممامممج (

اللختص بالنل جمو المهميمدرولموجميمو 

لةايوان عةى طمول المنميمل ادزر  

والنيل الرئيسى ،  وذلك بماإلعمتملماد 

عةى صور ادشلار الصناعيو وبميمانمات 

النلاذج الر اضيو باللنةمقمو ، وفمى 

خال ل هذه الاتر  علل الار ق عةى 

رشغيل زل النلازج اللختصو بمتموشمع 

الايوان بدءاً من أعمالمى المهمومبمو 

ادثيوبيو وبحير رمانما ممروراً بمالمنميمل 

ادزر  والنيل الرئيسى لتى مد منمو 

دنقال  ، وفي فتر  العلل رم  إعمداد 

التقار ر اليوميو وادسبوعيو وإرسالها 

لةلؤسسات ذات الصةو ، زلا عململ 

الار ق عمةمى رمحمد مد الملمشمازمل 

اللتعةقو بالنلماذج المهميمدرولموجميمو 

واللناخيو اللستخدممو فمى لمو  

النيل ادزر  ، هذا وشد ر  المتمدر مب 

عةى زيايو إن ال وإستخدام النلوذج 

ا للستخدم لمتمامهمن WRFاللناخى 

البيانات اللناخيو اللختةامو ،وإلمتمى 

رعد نسخو لد ثه ومشابهو لنملموذج 

ETA  اللستمخمدم فمى بمرنماممج ال

FEWS Sudan. 

 (م6102التنبؤ بالفيضان ) اإلنذار املبكر ملوسم 

 مشاركات خارجية

شممام البالممث /اللعممت  عبدالار ممم  
عبممدالاتاب بتلثيممل فر ممق العلمممل 
باللممممشروع البحممممثي ( رممممسخير 
الاياضممانات ) بحممو  نهممر القمماش 
بالمممسودان فمممي لممموور اإلجتلممماع 
الممسنوي الممذي عقممد بممدار الممسالم 

 وليمو 11_  01بتن انيا في الامتر  ممن
م . وجاء هذا اإلجتلماع بهمدف 1306

الوشوف عةي سمير العلمل فمي 
اللمممشروعات الجار مممو رحمممت 
ممةمممو ممممشار ع اللممماء ادر  

)فممي عممدد مممن WLEوالبئيممو  (
البةممدان اإلفر قيممو ومممن بينهمما 
السودان ، وشمد  رم امن روشيمت 
هذا اإلجتلاع مع إسبوع الليماه 

 (Africa Water week)اإلفر قي

 CGIAR — WLEاإلجتماع السنوي ملشاريع      



 

عقب عةةو عيد ادضمحمى  
اللبمارك ،طماف ممعميمداً م. 
لسب النبي موسي وزيمل 
وزالو المري بموزار  الملموارد 
اللائيمو والمري والمامهمربماء 
،طاف عةي جليمع ممبمانمي 
الوزالو ، مبد اً رهاني العميمد  
،برفقو م. ممحملمد عمبمد  
مسمماعممد مممد ممر الشممئممون 
اللاليو واإلدار و بوزالو المري 
وعممدد مممن مممدراء اإلدارات 
اللختةاو والعاممةميمن ،لميما 
خاللها العامةين الذ ن ربمادل 

لةجليع ليا  طميمبمو ،ورز  ممبمارك معه  عبارات التهاني العيد و متلنياً 

،ورغداً في العي  ، زملما 
شلةت اللعا د  العامةيمن 
بلرز  البمحمو  المهما مدرو 
لممموزممميمممو وزمممان فمممي 
إسممتممقممبممالممهمم  بممروفسممر 
مشارك / ابوعبيد  بمابمامر 
أللد إنابمًو عمن الملمد مر  
العام لةلمرزم  وعمدد ممن 
الممبممالممثمميممن والممعممامممةمميممن 
باللرز  ، هذا وشد شلةت 
المملممعمما ممد الممعممامممةمميمميممن 
(بادوبك) وزل عمام وأنتمم  

 بخيمر .

 كل عام وانتم خبري

 المركز

في نها و أغسةس ممن همذا العمام 
خمموع  عممدد مقممدر مممن اللتقدميممن 
للْلء الوألمائف المشاغر  للمساعدي 
البالثين  ، من  خر جمي (الهندسمو 
اللدنيو ، وهندسو اللسالو ،عةموم 
لاسوب ،وهندسو نمم  إلاترونيمو ، 
شانون ، إشتصاد ). لةعلل باللرز  لعدد 
مقممدر مممن الةممالب ،وشممد أجر ممت 
معا نات  رحد د و ،بعد إسمتياا ئهم  
شمممروط القبمممول لةخدممممو اللدنيمممو 
اللةةوبو لمدي الخمر جين ، عةلأبمأن 
التممسجيل رمم  عممن طر ممق ماوضمميو 

لجنو اإلختيار اإلرحاد مو  بمالخرطوم ، 
ليث زانمت اللعا نمات بلبماني وزار  
اللوارد اللائيو والرى والاهرباء  للد  
أسبوع ممن رمار   بدا مو اللعا نمات . 
والجممد ر بالممذزر أن اللرزمم  لممه بمماع 
طو ل، ودور رائد فمي مجمال البحمو  
التةبيقيو وبناء القدرات ليث أنه  عمد 
الذراع البحثي لةوزار  ، و ساه  في 
لل زافو اللشازل اللتعةقو بلموار د 
اللياه   ،وهو   عد مناذ جيمد لةحيما  
العلةيممو والعةليممو ، وزممذلك  نافممذ   
لاسب  الل  د من التحصيل العةلي 

واللعرفممي ، زلمما أنممه  تيمم  الاممر  
لتبممادل الخممبرات وإعممداد الدراسممات 
البحثيو ، ورةبيق  التجمارب  العةليمو 
ممممع الجهمممات ذات المممصةو،  عةمممي 
اللمممستوى  اللحةمممي  واإلشةيلمممي  

 . والدولي

 ملء الوظائف الشاغرة  باملركز 

م رمملمما انممعممقمماد اإلجممتمملمماع 1306فى أواخر أغسةس من همذا المعمام 

الممتممشمماوري الممخمما  

بسير  ادعلال الجار و 

بلشمار مع المقماش ، 

وزان ذلمك بملمامتمب 

اللد ر العام لةلرزم  ، 

رمممرأر االجمممتممملممماع 

السيد/ فرانك مملمثمل 

شمرزممو ممميممتمما ممميممتمما 

المهممولممنمد ممو بمحمموممور 

الدزتور/ أبرهام ها ةى والمبمرفسميمر/ 

 اسر عبار وأعواء فمر مق المعململ 

باللرز  . رناول خالله زافو ادنشةمو 

اللتعةقو باللشمروع وشمد رم  وضمع 

خارطو رنايذ و لملمتمابمعمو ادعملمال 

الجار و مةالباً الار ق بتاثيف الجهمد 

فى الاتر  القادممو  وذلمك لوملمان 

إزتلال العلل بصور  ممرضميمو خمالل 

 العام القادم.

 أجتماع اعمال مشاريع القاش 



 

     بناء القدرات البشرية واملؤسسية ؟

 المركز

رحتمماج اللجتلعممات للؤسممسات فاعةممو 
في القةاعيين العام والخا  ممن أجمل 
رةبيمممممو اإللتياجمممممات اإلجتلاعيمممممو 
واإلشتصاد و. و عتبر بناء القدرات الرزمي   
اإلساسمميو الممتي رممؤدي إلممي اإلررقمماء 
بخصائص اللوارد البشر و ورفع مقدرارها 
ورحسين الااماء  اإلنتاجيمو و ممستوي 

 أداء العلل .

بناء اللقدرات البشر و  تأري من خمالل 
رممأمين بممرامج ردر بيممو هادفممو وبنمماء  
ومايد  ، إضافو لتاثيف أنشةو التدر ب 
زالةقاءات العةليو وورش العلل ولةقات 
النقاش والمسلنارات ،وزمل ذلمك  مصب 
فممي فاممر  خةممق جيممل مممن العامةيممن 
اللمممؤهةين فمممي مختةمممف التخصمممصات 
القمممادر ن عةمممي رحلمممل اللمممسئوليو 
واإلسممتلرار فممي رحممسين ادداء. وبنمماء 
القدرات للنمسوبي أي مؤسمسو فمي 
ر ا ممممد ال  نتهممممي وذلممممك للوازبممممو 

 اللتغيرات .

واللؤسمممسات علومممماً رهتممم  بمممأنواع 
التدر ب اللختةاو خصوصاً التدر ب أثنماء 
الخدمو والذي رعمول عةيمه للما  حققمه 
من أهمداف وغا مات هاممو رتلثمل فمي 
نقمل الخممبرات باإلسمتااد  مممن الاامماء  
اللؤهةو اللوجود  بها ،ملا  مؤدي إلمي 
إزمممساب العمممامةين الجمممدد اللهمممارات 
الممورور و لممولان نجمماب مممستقبةه  
الوألياممي إضممافو لتع  مم  أواصممر الثقممو 
واإللمممترام اللتبمممادل بيمممن ادجيمممال 

 اللتعاشبو.إضافو لّذلك هنالك 

رممدر ب العممامةين اللحتلةيممن (ردر ممب 
الخر جين) ،وفمي همذا الجانمب اسمه  
مرز  البحو  الهيدروليايمو فمي ردر مب 
) 133اللهندسمممين الجمممدد بتمممدر ب (

مهنمممدر فمممي مختةمممف رخصمممصات 
الهندسممو بعقممد رممسعو دورات ردر بيممو 

بالتعاون من ولد  رنايذ السدود خمالل 
 م.1306م ولتي ما و 1302أغسةس 

فممي اللقابممل  ممأري اإلهتلممام ببنمماء 
اللقمممدرات اللؤسمممسيو ممممن خمممالل 
رحممسين بيئممو العلممل ((فممي رعر ممف 
للاهوم بيئو العلل  عمرف بانمه ك زافمو 
العلةيات زاالنملو والقموانين والقواعمد 

والسياسمممات والعالشمممات فمممي العلمممل 
واالثمما  اللاتممبي واإلضمماء  .....المم )). 
و ممري خممبراء فممي اإلدار  أن اإلهتلممام 
بتحسين بيئو العلمل أصمب  المد أهم  
االسممتراريجيات ومممن أهمم  متةةبممات 
العلةيو اإلدار و الناجحو والمتي رحمر  

اللؤسممسات العامممو والخاصممو عةممي 
ربنيها .وشمد رزم  البمالثون فمي شمئون 
اإلدار  عةمممي ان رع  ممم  الثقمممو بيمممن 
اللممممسئولين ومرؤسمممميه  والتواصممممل 
اإل جابي  عد من أه  االمور لخةق بيئو 
علل إ جابيو لهما اثرهما ألجوهمري فمي 

 ادداء.

خارلوك  عتبر الارد العاممل 
العنمممصر االساسمممي فمممي 
العلةيممو اإلدار ممو،ومن هنمما 
 جمممإل اإلهتلمممام بتحد مممد 
إلتياجاره ورةو مر مقدرارمه 
بلممممما  مممممؤدي لتةو مممممر 
االداء .وهممذا االمممر  حتمماج 
الي إ جماد موازنمو لعلةيمو 
بنممماء القمممدرات البمممشر و 

 واللؤسسيو .

  أ.مهــا الــــزاكي



شرف د. محملمد ألملمد سمراج وز مر 
الدولو بوزار  اللوارد الملمائميمو والمري 
والاهرباء فعةيات إفتتاب الدور  التدر بيو 
للهندسي الري بالسودان ، والتي ر  
إنعقادها بلرز  البحو  الها درولموزميمو 

/أغسمةمس/12-02في المامتمر  ممن 
م  بحوور  /الساير المهمولمنمدي 1306

لدي السودان ،والمبمروفميمسمر/  ماسمر 
عبار اللمد مر المعمام المذي خماطمب 
الجةسو اإلفتتاليو بحومور عمدد ممن 
المبممالممثميممن ومسمماعمدي الممبمالممثمميممن 
والعامةين واللتدربين بقاعمو بمروفسمر  

 اللنشد لةلؤرلرات باللرز  . 
جاءت هذه الدور  نتميمجمو لمتموصميمات 

أساسيو من الورشو التشاور و  التمي 
ر  إنعقادهما فمي فمبمرا مر الملماضمي 

م،والتي وضعت خارطو  طمر مق 1306
واضحو  التنايذ ،وزانت إلدي روصيارها 

 بناء القدرات لال اللستو ات .
الهدف ادسماسمي ممن همذ  المدور  
مممنمماششممو رممحممد ممات مشممار ممع الممري 
بممالسممودان وجممدوي إسممتممخممدامممارممهمما 
بالةر قو اللثةي ، هذا  وشمد لممميمت  
الدور  بتلمو مل ممن بمرنماممج المعمون 

) 12لممتممدر ممب ( N F P)  (الممهممولممنممدي
مشارك من اللشار ع اللرو و الامبمري 
( السوزي / لةاا / الرهد / الج  مر  ، 

إضافو للشارزين من المجماممعمات 
واللراز  البحثيو  والمجمهمات ذات 
الصةو ،. ليث خوع اللمشمارزميمن 
لبرنامج ردر بي ماثف عةي أ مدى 
خبراء في مجاالت الري  اللختةامو 

 من داخل وخارج السودان . 
البروفيسر  اسر عمبمار /الملمد مر 
العام لةلمرزم  شمال / أن بمرنماممج 

التدر ب غةي مجاالت متمعمدد   ممن 
بينها الصيانو والمتمشمغميمل ورصملميم  
القنوات و اللنشأت المهما مدرولماميمو و  
إدار  الممةمملممي، إضممافممو لممةممجمموانممب  
المملممؤسممسمميممو وإالدار ممو والمملممالمميممو 
للهندسي الغيم  ، وخمالل بمرنماممج 
التدر ب ر  عر  روضيحي 
لممتممجممارب الممدول اآلخممري 
لممةممتممبممادل والمملممعممرفممو 
 واللقارنات بين الدول . 

زلا اشار  بروفسر / ماسمر  
لسمميمماسممو وزار  المملمموارد 
اللائيو والمري والمامهمربماء 
وخةتها الواضحو في شأن 
الري  والنمر إليها بلنمممور 
عةلي  هندسي،  لولمان 
روفير اللياه داخل الحقل فمي الموشمت 
واللاان اللةةوبين بمةمر مقمو ممثمةمي 
،مشيراَ لتواصل برنامج التدر ب باللرز   
للهندسي علةيات الرى والتدر بات اآل 

 خرى . 
د/ ابراهام مهاري من هولندا مملمثمال   

لشرزو ميتا ميتا لمةمبمحمو  شمال /أن 
اللشارزين رةقوا معةومات شيله وذات 
أهليو لبرنامج الصيمانمو والمتمشمغميمل 
مؤزداَ دعله  اللتواصل لةسودان في 
مجال التةو ر والتحد ث لبنميمات المري 

 ادساسيو . 
 

أ.مساعد /أمير  عبد الرلي  اللنسمق 
لةدور  أشمارت لمةملموضموعمات المتمي 
رناولتها الدور  من خمالل المجمةمسمات 
الدراسيو اللتخصصو ، وزمان أبمرزهما 
رقيي   أنملو اإلستشمعمار عمن بمعمد 
،إضافو لةتةر  لآلثار البيئو والصمحميمو 
اللترربو عن أنملو الري والصرف، زلا 
ناششت الدور   لوزلو اللياه ودورهما 

 في إدار  مياه الري . 
وخالل التدر ب شام المدارسمون بم  مار  
ميدانيو لقنةر  ( بياو )  وذلك للعا نو 
نم  الري ورحد د لمجم  الملمشمازمل 

 وزيايو معالجتها .  
اللهندر فت  الرللن عمبمد  ،ألمد 

اللشارزين / أوضم  أن همذ  المدور  

رممنمماولممت اإلشممامماالت الممتممي رممواجممه  

مهندسي الري وشد  أسهلمت بصمور  

فعالو في التنمو مر لمول اإلسمتمخمدام 

ادمثل لةلياه ، وفي اليوم الختامي ر  

التقيي  العام من شبل الدارسيين الذ ن 

أجلعوا عةي نجاب الدور  بال جوانبهما    

ومحتو ارها  اللملمثمةمو فمي لصميمةمو 

اللعرفمو المعمةملميمو المتمي رمةمقماهما 

الدارسيين ، وشمد ممنمحموا شمهمادات 

 عةليو من شبل اللرز  . 

 الدورة املتخصصة ملهندسي عمليات الري بالسودان

 ورشة عمل



درج مرز  البحو  الهيدروليايو عةي   إشامو ورشو سمنمو مو 

شوميو لحصاد اللياه،وزان ذالك وفقاً لتوصميمات السميمد وز مر 

اللوارداللائيو والري والاهرباء ادستاذ معت  مموسمي،والمذي 

ازد عةي ضرور  عقد مناسبو سنو و شوميو رمنماشم  فميمهما 

شوا ا لصاد اللياه في البالد،ليث  رحلمل ممرزم  المبمحمو  

الهيدروليايو اللسؤليو بإعتباره الذراع البحثي لمةموزار .وفمي 

 هذا إالطار.

نم  مرز  البحو  الهيدرولايو بالتعماون ممع ولمد  رمنماميمذ 

السدود و بإستوافو وزار  التخةي  العملمرانمي و الملمرافمق 

العامو بوال و شلال زردفان ورشو العلل القومميمو المثمانميمو  

لول اإلختيار ادمثل للواشع  مشار ع لصاد اللياه بمالسمودان 

رحت رعا و السيد/ وز ر اللوارد اللائيو و الري و الامهمربماء و 

إشراف السيد/ والي وال و شلال زردفان، و ذلك في الاتمر  

م بلد نو ادبيا.  لميمث زمان إخمتميمار 1306 وليو  16  -  12

مد نو االبيا ذو جدوي ومغ ي بإعتبار وال و شلال زمردفمان 

 ألةت رعاني ولاترات طو ةو من مسألو ندر  اللياه.

 عتبر لصاد اللياهم مورد أساسي لحيا  اإلنسان و معيشتمه 

في بقاع زثير  من السودان خاصو التي ربعد من المنميمل و 

روافده. و أن اإلختيار السةي  للوشع مشار ع لصاد الملميماهم 

هو الخةو  ادولي نحو اإلستااد  من هذا اللورد اللتعماألم . 

و الذي بدوره  عتلد عةي مجلل محددات فنيو و إجتلاعيو و 

 إشتصاد و و سياسيو و أمنيو. 

مشارزاً  لثةون الخبمراء و  93هذا و شد إجتلع ما    د عن الم 

اللهندسين و أصحاب اللصةحو ( رعا  و م ارعين ) و زمذلمك 

متخذي القرار و السياسين لإلجابو عةي السؤال الملمحموري 

يع لةورشو " شار قع م موا ما هي مطلوبات اإلختيار األمثل ل

 ؟"حصاد المياهـ

و بعد مداوالت إستلرت للدت  ومين نوششت فيهما سمبمعمو 

أورا  عةليو رناولت ادبعاد اللختةاو إلختيار مواشع مشمار مع 

 لصاد اللياهم بالبالد.

مساهمة اإلدارة المتكاملـة لـلـمـوارد الورقة األولي: 

 المائية في إختيار مواقع حصاد المياهـ

 إعداد: بروفسير مشارك / أبوعبيدة بابكر أحمد

  اللاهوم و التعر ف و مامونمات اإلدار  الملمتماماممةمو

 لةلوارد اللائيو  

  رقيي  اللوارد اللتالو و اإلستخدامات 

    الخة  و اإلستراريجيات 

 . اإلدار  و الرصد و التقيي   ... إل 

األبعاد اإلقتصاديـة و اإلتـتـمـاعـيـة و الورقة الثانية: 

السياسية و التشريـعـات إلخـتـيـار مشـاريـع حصـاد 

 المياهـ

 إعداد: مهندس / إبراهيم آدم أحمد بليلة

 الجدوي اإلشتصاد و 

  البعد اإلجتلاعي و ضلان إستدامو اللنشأ 

  الدوري السياسي و التشر عي في إختميمار ممواشمع

 مشار ع لصاد اللياهم ... إل .

 تقرير

  تقرير : عبدالعزيزبليلة يوليو 62 - 62االبيض  - الورشة القومية حلصاد املياه



األبـعـاد الـةـنـيـة لالـةـيـولـوتـيـة  الورقة الـثـالـثـة: 

 الهيدروليكية ..( إلختيار مشاريع حصاد المياهـ

 إعداد : مةي الدين أحمد الحسن كبير 

 هيدرولوجيو اللنةقو 

 طبوغرافيو و جيولوجيو اللنةقو 

 ماهوم و ماونات اللوازنو اللائيو 

  أسباب التةو  (الجر ان السةحي، عمالشمو

 التربو باللاء، التدخل البشري ... إل .

العالقات الـمـسسـسـيـة فـي الورقة الرابعة: 

 إختيار مواقع حصاد المياهـ

 إعداد : د. صالح الدين يوسف عزالدين

  ،مممجمملمموعممو الشممرزمماء (المموزار ، المموال ممو

اللجتلع، اللنملات الةوعيو، اللؤسسات 

 العةليو ... إل )

 مؤشرات اإلختيار 

 اددوار التاامةيو بين الشرزاء 

   عالشو إختيار الملموشمع بمإدار  الملمنمشمأ

 مستقبالً ... إل .

 تةربة وحدة تنةيذ السدود :الورقة الخامسة: 

 إعداد: مهندس / عبدالوهاب محمد حبيب   

 اللشار ع الناجحو و أسباب نجالها 

 ناجحو و أسباب القصور -اللشار ع الغير 

 . الدرور اللستااد  ... إل 

 تةربة والية شمال كردفان  الورقة السادسة:  

 إعداد : مهندس/سعيد المهدي سعيد اسماعيل 

 االلوال اللناخيو واالمةار  لةوال و 

 التاو ن الجيةوجي لةوال و 

 االلوا  الجوفيو لةوال و 

 االنجازات بالوال و والخة  القادمو 

اإلختيار األمـثـل لـمـواقـع مشـاريـع  الورقة السابعة:

 حصاد المياهـ

أهم اإلعتبارات الةنية / اإلقتصادية و اإلتتـمـاعـيـة / 

 السياسية إلختيار مواقع مشاريع حصاد المياهـ

 إعداد : مهندس/محمد المهدي صديق

 الجدوي اإلشتصاد و 

     البعد اإلجتلاعي و ضلان إستدامو اللنشأ 

 الدوري السياسي و التشر عي في إختيار مواشع 

 . مشار ع لصاد اللياهم ... إل 

 التالية: للتوصياتتوصل المةتمعون  

رحد د مشروعات لصاد اللياهم و الغر  منها، وفمق  .1

اإلعتبارات اللجتلعيو و الانيو  و البئيو و القوانيمن و 

التشر عات التي رحقق العدالو في إستخدام اللياهم 

 و رعمي  الاائد  الاةيو منها و إستدامتها.

التأمين عةي أن ررشي  و إعتلماد ممواشمع مشمار مع  .2

 لصاد اللياهم في غير اللجاري العابر  شأن والئي.

رحد د مواشع مشار ع لصاد اللميماهمم وفمق ممعما مر  .3

محدد  من بينها خةو اللوشع من اللوانع و اإللمتم ام 

بالدراسات الانيو و اإلجتلاعيو و اإلشتصاد و و ادمنيو 

 مع اإلهتداء بادطةس اللائي.

الحد من إستغالل الناوذ في التأثير عمةمي رمحمد مد  .4

مواشع مشروعات لصاد اللياهم و ذلك بوضع اإلعتبمار  

 لةرؤ و الانيو و اإللت ام بلوجهارها. 

التنسيق اللحا  في ربادل اللعةومات و الخبمرات و  .5

التعاون التام بين الشرزاء فمي ممرالمل الملمشمروع 

 اللختةاو .

بناء القدرات البشر مو و الملمؤسمسميمو لمةمشمرزماء  .6

بالوال ات بغر  رلاينه  من رنايذ اللهام اللمنماطمو 

 به  بالاااء  اللةةوبو.

إنشاء ولد  إرحاد و لتقيي  مشار ع لصاد الملميماهم  .7

 الللولو إرحاد اً بالتنسيق مع الوال ات. 

 تقرير



 ستلر جر ان نهر القاش لوالى أربعوأشهر فى زل سنو 

مائيو إعتباراً من أواخر  ونيو ،وذلك ربعاً للوسليو ادمةار فى 

 الهوبو ادر تر و ليث منابع النهر.

 تلي  اإل راد السنوي لنهر القاش بالتذبذب من عام آلخر 

زأشل  إ راد مائي ر  رسجيةه  0) مةيون متر 023و تراوب من( 

 0213م إلى لوالي عشر  أضعاف هذا اإل راد 0910فى عام 

م.  سه  نهر القاش 1330والذى سجل فى عام  0مةيون متر

بصور  أساسيو في روفير مياه الري لةلشروع ال راعي إلى 

 جانب رغذ و اللياه الجوفيو بنسبو مقدر .

وزلا  سه   اللخ ون الجوفي لحو  نهر القاش في روفير 

مياه الشرب للد نو زسال وما لولها إلي جانب اإلسهام في 

ري اللحاصيل البستانيو والتي رترز  لول مد نو زسال. 

الشال أدناه  وض  متوس   النسب اللئو و لةسحب  

 السنوي من اللخ ون الجوفي.

 

ونمراً للوسليو جر ان نهر القاش ،فان رغذ و الحو  الجوفي 

-لنهر القاش رت  من خالل فتر  الايوان أي في الاتر   وليو

أمتار  9الى 6سبتلبر  ليث  رراع منسوب اللياه الجوفيو من

 في أعالي وأواس  الحو  الجوفي عةى التوالي.

% 03من ناليو أخرى، اوضحت بعا الدراسات أن لوالي 

من إ راد نهر القاش عند محةو الجير  عةى الحدود 

السودانيو ادر تر و  اقد ،وذلك ما بين محةتي الجير  

زة  من الحدود وهذا  01وسالم عةيا  التي رقع عةى بعد 

الااشد بسبب التبخر والتسرب و شال أ واً ج ءاً من رغذ و 

 الحو  الجوفي لنهر القاش.

 عتبر السحب اللت ا د من اللخ ون الجوفي لحو  نهر 

القاش من أبرز التحد ات التي رجابه منةقو القاش في الوشت 

الراهن ،إذ أن التقار ر الرسليو رشير إلى ز اد  عدد اآلبار 

) بلا  قارب ثال  مرات عةى مازان عةيه الحال 333أ0الحالي (

في ثلانينات القرن اللاضي. هذا السحب اللةرد أدى 

إلنخاا  منسوب اللياه الجوفيو بشال مةحوأل زلا أن بعا 

 اآلبار شد نوبت.

الشال أدناه  وض  نل  رغذ و اللياه الجوفيو في الاتر  

 م والذي  تس  بالتذبذب من عام آلخر.  1333-1303

 

جد ر بالذزر أنه وفي إطار اللشروع البحثي "رسخير 

الايوانات في لو  نهر القاش"  جري العلل عةى نلذجو 

اللياه الجوفيو زألد اللاونات الرئيسيو لهذا اللشروع وذلك 

بالتعاون مع إدار  اللياه الجوفيو والود ان بالوزار ، وزلا  جري 

العلل لالياً لدراسو اللخ ون الجوفي اللتاب ولدراسو اآلثار 

الناجلو عن بعا السينار وهات اللحتلةو ،ز  اد /نقصان 

السحب وذلك بإستخدام ألد البرمجيات اللتخصصو. رشير 

التوصيات ادوليو إلى ضرور  رقةيل السحب لري الل روعات 

%. و ذزر أن 12البستانيو لول مد نو زسال بنسبو 

اللخرجات النهائيو لهذا البحث ستسة  الووء عةى نم  

إدار  ناجعو إلدار  اللخ ون الجوفي ،وعةى ضرور  راامل 

 اددوار ورفع الوعي لال اللعنيين بتنليو لو  نهر القاش.      

 

 المشروع البحثي : تسخير الفيضانات في حوض نهر القاش 

 ( Al Kabir, 2015تقديرات متوسط السحب السنوي من الحوض الجوفي )

 م.2010-2000نمط تغذية املياه الجوفية 
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 المقدمة :

لقد شهدت العقود ادخير  ر ا د الةةب عةى رةو مر مصمادر 

اللياه السةحيو خاصو فى اللناطق البعميمد  عمن المنميمل 

والتى رقل ورنعدم فيها اللياه الجوفميمو وممنماطمق اإلنمتماج 

ال راعى والثرو  الحيوانيو وذلك بإستخدام ورةو مر رمقمانمات 

لصاد اللياه . وبالاعل فقد ربنت الدولو متلثةمو فمى وزار  

ولمد  رمنماميمذ السمدود    –اللوارد اللائيو والري والاهربماء 

مشروعات زبير  متلثةو فى مشروعات التنليو ومشروعات 

 النهوو ال راعيو ولصاد اللياه .

لقد ر  رشييد العد د من مشروعمات لصماد الملميماه فمى 

ولتى منتصف  1303مختةف وال ات السودان فى الاتر  من 

م ، زلا ر  التخةي  لدراسو ورنايذ عمدد  1306العام 

أزبر من اللشار ع خمالل المخملمس أعموام المتمالميمو 

بواسةو اإلدار  العامو لحصاد الليماه (ولمد  رمنماميمذ 

 السدود ).

 أهداف مشاريع حصاد المياه :

رهدف السياسو العامو لةلميماه واإلصمحماب المبميمئمى 

لةلساهلو فى رحسين الوضمع الصمحمى والمممروف 

اللعيشيو لةساان والنلو اإل جابى إلشمتمصماد المبمالد 

وذلك بمتموفميمر خمدممات الملميماه اآلممنمو والمامافميمو 

واللستدامو ، وزذلك إلى ذ ماد  ممعمدالت المحمصمول 

لتر لةارد/الميموم  13عةى اللياه اآلمنو فى الر ف إلى 

لتر لةارد/اليوم فى الحور. عةيه بمدأت المجمهمود  93و

وادبحا  لتةو ر اللوارد اللائيو واإلستااد  القصوى من مياه 

ادمةار والخيران وادود و واإلستااد  منها فى اإلستخدامات 

الحياريو اللختةاو فى روفير مياه الشرب لإلنسان والحيموان 

وال راعو وإلثراء الغةاء النبارى زلا أن إسمتمخمدام رمقمانمات 

لصاد اللياه  ةعب دوراً هاماً فى لملما مو المقمرى والملمدن 

والبنيات التحتيو من طمر ، سمامو لمد مد ممن السميمول 

 والايوانات زذلك الحد من الن وب لةلدن واللراز  الحور و .

عةى ضوء ادهداف اللذزور  أعاله فمإن شوميمو إسمتمغمالل 

اللوارد الةبيعيو من خالل إستخدام رقانات لصماد الملميماه 

رمل من القوا ا الهامو التى رار  ناسها عةى السودان ، 

زلا أن واشع الحال فيلا  تعةق بالايوانات المنمارمجمو 

من سيول ادمةار ورأثيرها السةبمى عمةمى لميما  

اإلنسان  ار  بعداً آخر عةى أهليو إستخدام هذه 

 التقانات.

رأرى أهليو الدراسات اإلشتصاد و ، اإلجمتملماعميمو 

والبيئيو دي مشروع أ اً زان نوعه صناعياً أو زراعميماً 

إلنتاج سةعو ما أو خدمو من ليث أنها اللحور ادول 

لتنايذ اللشروع لذلك رعد مشار ع لصاد اللياه من 

 أنجع السبل فى رحقيق مجلوعو من ادهداف .

 المردود اإلقتصادى لمشاريع حصاد المياه :
 

 شلل رنوع وراثيف ال راعو وز اد  اإلنتاج واإلنتاجيو 

فى مناطق ال راعو اللةر و المتمقمةميمد مو والمثمرو  

الحيوانيو وز اد  الدخل لةارد ومحاربو الاقر وهنالمك 

العد د من اللشار ع التى ر  رنايذها ضلن برناممج 

لصاد اللياه ليث زان لها ادثر الابميمر والملمبماشمر 

عةى ليا  اإلنسان ومساهلتها فى ز اد  الدخل  فمعمةمى 

 سبيل اللثال ال الحصر  ك

 إعداد / م. اباذر حسن بلة. حصاد املياه و حدة تنفيذ السود

 تحقيـــــق



 تحقيـــــق

 حةير أم خيرين :

رقع شر و أم خير ن بوال و سنار ،اللصدر ادساسي لمةملميماه 

لاير صغير ال اىء بنصف إلتياجات السمامان لميمث رمجمف 

مياهه مباراً بعدها ربدأ رلةو اللعانا  لجةب اللياه ليث  صل 

جنيه .ر  رصلي  لماميمر  13سعر اللتر اللاعب من اللياه ل 

نسملمو  333أ0لتوفير اللياه لمعمدد  0م 333أ23جد د بسعو 

رأر من ادبمقمار .  333أ1رأر من الوان واللاع  و 333أ03و

لمتمر / الميموم  8لتر /الميموم و  02ر  رقد ر إستهالك الارد ب 

لتراليوم/لةرأر دبقار والاواشمد  12لةرأر من لةوأن واللاع  و

% عةيه فإن الملميماه 03الةبيعيو بواسةو التبخر والرش  ب 

جمنميمه  2، زذلك ر  إعتلماد  0م333أ02اللتالو سنو اً هى 

 لةلتر اللاعب . عةيه ك

 جنيه 333أ023=  2*  02333القيلو الاةيو لبيع اللياه = 

 اإلستهالك الشهرى لإلنسان والحيوان =

 0م 023أ0=     0333*  03*  02اإلنسان =  

 0م 233أ1=  03*8*03333الوأن واللاع  = 

 0م 233أ0=           03*12*1333ادبقار = 

 0م 123أ2جلةو اإلستهالك الشهرى = 

اإلستهالك السنوى بإستخدام الاتر  ال منيمو (

ما و) عةيه فمإن   – وم فى السنو ) (نوفلبر 133

 اإلستهالك السنوى زاآلرى ك

 0م 333أ9=  133*02*0333اإلنسان ك 

 0م 333أ06=  133*8* 03333الوأن وادغنام ك 

 0م 333أ03=  133*12*1333ادبقار ك 

 0م  333أ02الجلةو =                         

التاةاو الاةيو لةحاير + منشمأت المتمنمقميمو = 

 جنيه 333أ123

جمنميمه  333أ12رااليف الصيانو والتشغيل  = 

(شامةو الصيانو الدور و+ رارب اللشغل وال  ات 

 والخاير +الوشود)

 جنيه 333أ023اإل راد السنوى لةحاير   

 جنيه 333أ002صافى اإل راد السنوى  = 

 6.2=    333أ002/   333أ123فتر  إسترجماع رأر الملمال = 

 سنو

=   333أ123/   033*   333أ002معدل اللردود اإلشمتمصمادى = 

 %0أ02

هذه دراسو مبسةو ل   راعى فيها درجو إمتالء الحاير ممن 

عدمه  من سنو دخرى زلا أن الدراسو بنيت عةمى أسمار 

إدار  ورشغيل اللرفق بصور  مثةى ملا  ولن إسمتملمرار مو 

اللرفق ورلو ةها الذارى والحصول عةى فائا  سماعمد فمى 

رلو ل مشار ع أخرى واللساهلو فى رحمسميمن المخمدممات 

 واللرافق باللنةقو .

 والية شمال كردفان : –حةير سيلي 

 ك ماشبل الحاير

زمةم  ، جماماف مميماه  13  –  02مصادر اللياه ربعد لوالمى 

اللوخات وادبار السةحيو وجااف الل روعات والمبمحمث عمن 

 سبل الرز  فى مد نو الااشر .

 ك مابعد الحاير

 اللردود اإلشتصادى ك

روفير فر  علل جد د  مثل صمنماعمو المةموب 

 وال راعو وذلك بتوفير اللياه .

اإلزتااء الذارى من الخوروات (بازنجان،باميو ، 

جرجير وغيرها من المخمومروات والمةميملمون ) 

ساهلت فى رأمين الغذاء  ورحسيمن ادوضماع 

 اللعيشيو لةساان وبالتالى ز اد  الدخل .

إختصار ال من الالزم لجةب الملميماه مملما وفمر 

الجهد وال من الذى ر  إستغالله فى الم راعمو 

والصناعو وبالتالي سماهم  فمى ز ماد  دخمل 

 الارد.

 



إررا ت إثيوبيا في اسمتمرارميمجميمتمهما 

الدائلو ليال سد المنمهمومو عمةمى 

رعر ف الملمجمتملمع المدولمي عمةمى 

اللجاعات اللتاللقو التي رمعمرضمت 

 –  0980لها (خاصو مجاعات ادعوام 

والتي ممات بسمبمبمهما شمرابمو  0982

مةيون إثيوبي) والاقر اللمدشمع المذي 

 عيشه شعبمهمان نمتميمجمو لمامتمرات 

الجااف التي ضربت أد س أبابا فمي 

 القرن اللاضي.

وعةى الرغ  من رمعمهمدات أثميموبميما 

الاثير  بأن مشمروع سمد المنمهمومو 

لألغرا  الاهربائيو فقم ، وأن ذلمك 

لن  ؤثر عةى لصمو السمودان مصمر 

اللائيو، عةى أسار أن اللمشمار مع 

الاهربائيو ال رحتاج لليماه المنميمل إال 

في وشت التخ  ن فق ، مؤزد  أنه لن 

 مماممون لممةممسممد أى أغممرا  أخممرى 

زال راعو والشمرب واالسمتمثملمارات، 

والتي رمؤدي إلمى االنمتمقما  ممن 

لصص دول اللصب ، إال أن همنماك 

رحذ رات زثير  رخوف من عدم التم ام 

اثيوبيا بهذا ادممر، ممؤزمد  أنمه ممن 

الصعب أن روع أد س أبمابما أمماممهما 

مصال  دولتي اللصمب، ورمتمنماسمى 

مصالحها، ليث إنها رعاني بمالمامعمل 

من أزمات مياه خمانمقمو، وسميمامون 

السد شر ان ليا  مر  أخرى لةقوماء 

 عةى رحد ارها..

رحد  الملمقمال السمابمق 

وزان بناس العمنموان عمن 

السينار و التعماونمي بميمن 

اثيوبيا ودولمتمي الملمصمب 

السودان ومصر،ليث زمان 

بالترزي  عةي موشع السمد 

اللااني الذي  عتبر اشمرب 

الي السودان ممن أد مس 

 أبابا. للاذا؟

 م  باحث  / عبد العزيز بليلة 
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 كتابات



   أثيوبيا دولو أفر قيو رلثل ممرزم

التد ن اللسيحي في اللنةقو 

زلا ان الغرب  نمر لها بإعتبارها 

الحةيف اللناسب بحا  التقارب 

الد نمي والسميماسمي. لمذلمك 

زسممبممت اثمميمموبمميمما الممدعمم  

السمميمماسممي والممدبممةمموممماسممي 

وعلةت عةي روألياه بماممتميماز 

في خدمو أجندرها السياسميمو 

واإلشتصاد مو فمي الملمنمةمقمو، 

ورحاول ان رثأر عةي من زمانموا 

في السابق  لثمةمون المقميماد  

والر اده خاصو فيلا  تعةق بلياه 

النيل، وهنا اشصمد مصمر المتمي 

ألةت رتحا  في النيل وردفقاره 

منذ زمن بعيد مستماميمد  ممن 

التأ يد السميماسمي المعمالملمي 

الذي رحول االن لصال  اثيوبميما، 

لذالك رحاول اغمتمنمام المامرصمو 

وسحب البساط من رحت دولمو 

 مصر.

  اآلن أثيوبميما بمعمد أن زسمبمت

السبما  السميماسمي رمحماول 

فر  رؤ متمهما فميملما  متمعمةمق 

بتقاس  مياه النيل والتي ألةمت 

رنادي بها منذ زمن طو ل محةياً 

واشةيلياً وعالملميماً امما دولمتمي 

اللصب عمةميمهم  االسمتمجمابمو 

الاور و واال رستخمدم إثميموبميما 

سالب الليماه ضمدهملما، وهمذا 

السالب فمي غما مو ادهملميمو 

بالنسبو للصر التي رعتبر اللياه 

أسممار أمممنممهمما الممقممومممي 

وإستقرارها اإلجمتملماعمي. أمما 

السممودان عممةممي الممرغمم  مممن 

الخيارات اللتالو له إال أنه فمي 

اللستقبل  حتاج إلمي الملميماه 

وبالميمات أزمبمر لملمشمار معمه 

ال راعيه التمي رملمثمل دعماممو 

اإلشممتممصمماد 

 القومي.

  إختارت أثميموبميما مموشمع السمد

بممعممنمما ممو فممائممقممو ودراسممات 

عليقوفي شمتمي الملمجماالت 

خاصو السميماسميمو واالممنميمو

(االستراريمجميمو) ووفمقماً لمهمذا 

اللوشع راون اثيوبيا في مموشمف 

رااوضي شوي إذ  ملمامنمهما أن 

رلارر ضغوط سياسيو عمةمي 

دولتي اللصب وذالك عن طر ق 

التحا  ادلادي في عملمةميمات 

إدار  ورشمغميمل المخم ان،وهمذا 

 لثل شلمو المتمهمد مد االممنمي 

لةسودان ومصر معا فاي لمالمو 

سوء العالشات بين دول لمو  

النيل الشرشي  لان الثيوبيا ان 

رتسبب في أضرار زبيمر  بمامك 

زليات زبميمر  ممن الملميماه او 

لبس اللياه في لالو الحموجمه 

 او في فترات الصيف .

  زذلك اللوشع  لان أثيوبيما ممن

فر  سياسو ادمر الواشع عةي 

دولتي اللصب وشبمول الشمروط 

ادثيوبيو في اللستقبل ،لميمث 

رعانمي اثميموبميما ممن إنمامجمار 

سااني زبير وهذا العدد الوخ  

 حتاج لتتليه إشتصاد و واسمعمو 

في شتي الملمجماالت وممنمهما 

روطيد العالشات الخارجيو إشةيلياً 

ودولياً، وهذا السد  سه  فمي 

إشامو عالشات خارجميمه خماصمو 

االشةيله ملتاز  بالنسبو دثيوبيا 

 معتلد  عةي سالب اللياه .

  هممذا المملمموشممع لممه دالالت

استراريجيه مهلو اهلهما فمي 

لالو لدو  اي طارئ اثميموبميما 

راون اللتورر ادخير ،اذ أن زمل 

معم  ادضرار رتجه في إرمجماه 

 جر ان النيل.

  ماذا عن ادطلاع الخارجيو فمي

الممنمميممل؟ مممن أزممثممر ادطمملمماع 

الخارجميمو رماثميمراً فمي سميمر 

العالشات بين دول لو  المنميمل 

االطلاع االسرائيةيو التي رلثمل 

العقبه الامؤود ،اممام المتمعماون 

البناء .خاصو ان العالشمات بميمن 

اثيوبيا واسرائيل عالشات جميمد  

وعممةمميممه  مملمماممن أن رسممتممغممل 

إسرائيل همذه المعمالشمات فمي 

رأجيج الصراعات والتوررات بميمن 

 دول اللصب وأثيوبيا.

  و لان رةورات االلمدا  عمةمى

ار  الواشع رشيمر المى بمعما 

التةلينات خاصو روشيمع اعمالن 

اللبادئ بين الدول الثمال  فمى 

 م.1302مارر 

 كتابات



شهدت دول لو  النيل رغيرات عد مد  

في السياد  اإلشةميملميمو، لميمث زمان 

التحرر من اإلستعلار واإللتالل ادوربي 

دور مه  جداً في رشايل دول لمو  

النيل. أصبحت هذه الدول مستقةو بعد 

منتصف القرن العشر ن، فملمصمر 

زانت محليو بر ةانيو من لميمث 

الواشمع إلمي أن أصمبمحمت دولمو 

مستقةو ث  ج ءاً من الجلهمور مو 

العربيو اللتحد  بعد روليدها ممع 

م، وأخيرا هي الميموم 0928سور ا 

جلهور و مصر العمربميمو. وزمذلمك 

السممودان زممان رممحممت اإلدار  

البر ةانيو الي أن نال إستمقماللمه 

م، وأثمميمموبمميمما الممدولممو 0926فممي 

اللستقةو ر  غ وها ممن جمانمب 

م، وزمانمت أر متمر ما 0906إ ةاليا 

مستعلر  إ ةاليو ليث أصبمحمت 

ج ءاً من أثيوبيا وهمي اآلن دولمو 

لر  بعد اإلناصال عمن أثميموبميما. 

وزانت رنجانيقا ورواندا وبمورونمدي 

مستعلرات أللانيو ث  أصمبمحمت 

أشالي  رحت اإلنتداب البمر مةمانمي 

والبةجياي، وشد إندمجت رنجانيقا 

م مع زنجبار لياونا دولمو 0962في

رن انيا. بهذا  لان القمول أن دول 

لو  النيل هي دول خةف لمدول 

سممةممف. بممالممتممالممي هممي وارثممو 

إلرااشيات دوليو رحا  مياه النميمل 

بين دول لوضه ليث رقموم همذه 

اإلرااشيات عةى العرف والقموانميمن 

لقد اختةف الاقه الدولمي  الدوليو.

في رحد د ألةبيمعمو المقمانمونميمو 

لمةمتمموار  الممدولمي، أي رممحمد ممد 

التاييف القانوني للسألو لةول سياد  

محل ثانيو عةى إشةي  ممعميمن، و مدور 

الخالف الاقهي لمول وجمود المتموار  

الدولي وادسس التي  قموم عمةميمهما، 

والخالف لول موضوع التوار  المدولمي 

 شتد بين الاقمهماء أزمثمر ممن بمقميمو 

مممواضمميممع الممقممانممون الممدولممي بشمماممل 

عام .ذهب أغةب فقهاء القانون الدولمي 

عةى أنه عندما رنبثق دولو جد د  فإنها 

ليست مة مو باللعاهدات التي أبرمتها 

الدولو صمالمبمو السميماد  السمابمقمو، 

بلوجب مبدأ التوار  الدولي بالتالي ال 

 لان أن راون مة مو بلعاهمد  لميمس 

وفقا لةقاعد  العامو الخماصمو  طرفا فيها

بالتوار  الدولي لمةملمعماهمدات. ولمامن 

بعا فقهاء القانون الدولي  مرى ثملمو 

إستثناءات ررد عةى المقماعمد  المعماممو 

الخاصو بعدم نقل الحقو  و اإللت اممات 

لةدولو الخةف وهي القاعد  اللشهمور  

 clean stateبقاعد  الةوب المنممميمف (

doctrine وخميمر ممثمال لمهمذه (

اللعاهدات اللعاهدات اللنشئو 

لقواعد شانونيو عامو و معاهدات 

الحدود وذهمب بمعما فمقمهماء 

القانون الدولي عمةمى راسمهم  

(اوزنيل ومازنيمر) المي اضمافمو 

مجلوعو ثالثو وهي اللعاهدات 

الحقوشيو او العينيو وهي عةمى 

الممنممقمميمما مممن المملممعمماهممدات 

الشخصيو. بهذا شس  ممؤ مدي 

هذه االستثناءات الوارد  عمةمى 

شمماعممد  الممةمموب الممنممممميممف زممل 

اللعاهمدات عمةمى شسملميمنك 

اوالها اللعاهدات الشخصميمو (

personal treaties وهممممي (

المملممعمماهممدات الممتممي رممتممعممةممق 

بالجوانب السياسميمو واالدار مو 

واالشتصاد و وهمي ممن لميمث 

طبيعتهما رمعماشمد مو. بمالمتمالمي 

مرربةو اررباطا شخصيا بأطرافها 

هذا  عمنمي اذا اخمتمامى المد 

االطراف راون الملمعماهمد  شمد 

انتهت. ثاني هذه الملمعماهمدات 

هي اللعاهدات المحمقموشميمو او 

العينيو وهي اللعاهدات المتمي 

رررب لقوشا والمتم اممات عمةمى 

االشةيم  نمامسمه همي اشمبمه 

باالراا  التبعي بالتالي ال رتأثمر 

بالتغيمرات المتمي رمةمرأ عمةمى 

السياد  االشةميملميمو وهمذه المةمائمامو 

رشلل معاهدات المحمدود واسمتمغمالل 

 االنهار والللرات اللائيو. 

 

 م  باحث  / محمد مصطفي  

 كتابات



لان نجد عدد مقدر من فقهاء المقمانمون 

الدولي  رى انه من الصعب التار  بيمن 

اللمعماهمدات المعميمنميمو والملمعماهمدات 

الشخصيو، بهذا ه   مرون عمدم وجمود 

استثناءات عةى القاعد  العماممو المتمي 

مؤدها عدم انتقال الحقو  وااللمتم اممات 

الي الدولو الخةف اي راون ذات صحياو 

 بيواء.

السسال الذي يتةلى لنا فـي هـذا  

البحث ماذا عـن مـعـاهـدات مـيـاه 

النيل هل سارية المةعول ام مضى 

 عليها الزمن وانتهت؟ 

 

لإلجابو عةى هذا السمؤال 

البد من ان نتةر  للوافق 

دول لو  النيل من همذه 

االرااشيات ومدى ارساشمهما 

مع شواعد القانون المدولمي 

الخاصو خالفو اللعاهدات. 

بالنسبو لدولتي الملمصمب 

(مصر والسودان) أن همذه 

االرااشيات رعد سار و ممن 

وجهو نمر القانون الدولمي 

وال  سممتممةمميممع طممرف ان 

 تحةل منها طبقا إلرااشميمو 

فيينا شأن التوار  الدولمي 

م مثةها مثل ارااشميمات 0918لةلعاهدات 

الحدود اللستقر  واللقبولو من جلميمع 

اطرافها عةى الرغ  من روشيعها سابقما. 

بالتالي ان جليع دول الحمو  ممةم ممو 

باالرااشيات السابقو. سيملما وأن همذه 

اللعاهدات ل  رأت بملمبمادئ شمانمونميمو 

جد د ، عةى خالف المقمواعمد المعماممو 

الحازلو لةمنمممام المقمانمونمي لمألنمهمار 

الدوليو، وإنلا أزدت فحسب الملمبمادئ 

التي سبق لةاقه والمعمرف المدولميميمن 

شبولها، زملمبمدأ االعمتمراف بمالمحمقمو  

التار خيو اللامتمسمبمو، وممبمدأ وجموب 

التعاون والتشاور واإلخةار. اما بالنسبمو 

لدول اللنبع ررى ان ارااشيات مياه النيمل 

غير مة مو لها وال اسمار لمهما دنمهما 

استعلار و. رأسيسا عةى اراء فمقمهماء 

القمانمون المدولمي السمابمق ذزمرهما و 

اللتعةقو بلبدأ التوار  الدولي ارى انمه 

الراج  من هذه االشوال ان نعلل بمهمذه 

االستثناءات الوارد  عةى القاعد  العامو 

) ممن ارماماشميمو 06بالوب  نص اللاد  (

م واالستثناءات الوارد  عةيهما 0918فيينا 

) دن بعا همذه 01) و(00هي اللاد  (

اللعاهدات رتنماول الموضمع اإلشمةميملمي 

والجغرافي لةدول اللتعاشد . وزملما همو 

معةوم، فإن هذا النموع ممن االرماماشمات 

الخاصو بالوضع اإلشةيلي والحدود إنملما 

 شال شيدا أو الت اما عةى عارق الدولمو 

وعةى إشةيلها، ال  ؤدي انتقال السيماد  

عةى اإلشةي  إلى التحةل منه. وهمو مما 

من ارااشيو فيينا بشأن  00أزدره اللاد  

التوار  الدولي في مجال الملمعماهمدات 

،  متوافقا مع ما شررره اللاد  0918لعام 

من ارااشيو فيينا لقانون اللعماهمدات  61

من أنه ال  جوز االستناد إلى  0969لعام 

التغير الجوهري في المممروف زسمبمب 

إلنهاء اللعاهد  أو االنسحاب منهما، إذا 

زانت من اللعاهدات اللنشئو لةحمدود. 

وشد أشرت محالو العدل الدولميمو، فمي 

لا  لد ث لهما، 

، فمي 0991عام 

ن اع بين الملمجمر 

وسةوفازيا، همذا 

اللبدأ، وبلوجمب 

ذلممك أشممرت أنممه 

أصبم  جم ًء ممن 

القانون المدولمي 

الممعممام الممعممرفممي 

اللة م لمجملميمع 

الممدول، وعممةممى 

هذا، فإنه ال  جوز 

لةدولو المجمد مد  

الممنمماشممئممو عممن 

زلا هو لمال دول لمو   -االستقالل 

أن رحتج بأن واشعها الجد د  لثل  -النيل 

رغيرا جوهر ا في المروف،  برر لها إنهماء 

العلل باللعاهدات اللتعةقو بالحمدود أو 

اللرربةو بها، والتي سبق أن أبمرممتمهما 

الدولو السةف.هي من اللعاهدات التي 

ال  جوز اللسار بها نتميمجمو لمةمتموار  

الدولي، أي أنها من شبيل الملمعماهمدات 

الدوليو التي ررثها الدولو المخمةمف عمن 

الدولو السةف، وال  جوز لها التحةل منها 

دي سبب ممن ادسمبماب. و أن همذه 

القواعد إنلا رةبق عمةمى عمالشمو دول 

لو  النيل بعوها ببعا فيملما  مخمص 

القيود والحقو  التي رةتم م بمهما همذه 

الدول باعتبمار أن الملمعماهمدات المتمي 

الت مت بها هي من شبيل الملمعماهمدات 

العينيو التي رنصب عمةمى أجم اء رمةمك 

الدول، والتي رجمري فمي أراضمي زمل 

منها. وليث إن هذه اللعاهدات رتمنماول 

بالتنمي  مسائل رتعةق بالتم اممات ذات 

طبيعو إشةيليو وجغرافيو، فإنها ال رمتمأثمر 

بلجرد انتقال السياد  عمةمى اإلشمةميم  

اللحلل بهذه االلتم اممات ممن المدولمو 

 اللستعلر  إلى الدولو الجد د .

 كتابات



َلاِء َماًء بَِقَدرٍ َفأَْسَانَّاُه فِمي ادَْر ِ  شال رعالىك (َوأَنَ ْلَنا ِمَن السَّ

 ).08َوإنَّا َعةَى َذَهابٍ بِِه لََقاِدُروَن)(اللؤمنونك

َلاِء َماًء َفأَْسَقْيَناُزُلموُه َوَمما  َوأَْرَسْةَنا الرِّ َاَب لََواشَِ  َفأَنَ ْلَنا ِمَن السَّ

 ).صد    العمي .)11أَنُتْ  لَُه بَِخازِنِيَن)(الحجرك

زلا ورد في زتاب   الحاي  أن مصدر اللياه المجموفميمو مماء 

من ل من  السلاء، سواء عةي هيئو أمةار أو جةيد أو ثةج وإن 

  شادر عةي أن  ذهب به متي وزيف شماء، ومما نمحمن لمه 

بخازنين ، وهذا الحال في لو  القاش المجموفمي ، رسمقم  

ادمةار في اللرراعات ادررر و ورتدفق عابر  الحدود السودانيو 

في نهر القاش ومنه رتسرب إلي اللياه الجوفيمو فمي لمو  

 القاش الجوفي، والذي هو شر ان الحيا  في اللنةقو. 

وفي السنوات ادخير  زان هناك نقص مؤثر في اللياه الجوفيو 

في منةقو لو  القاش ومد نو زسال، وهمبموط زمبميمر فمي 

مناسيب اللياه الجوفيو وجااف عدد زبير من اآلبار ، وزلا همو 

معروف أن مد نو زسال وما جاورها  عتلدون زل اإلعتلاد عةي 

مياه نهر القاش فه   نتمرونه سنو ا و ارلون بقدومه فملمنمه 

  أزةون ومنه  شربون وهذا من فول   عةيه .

وال  درك العة  إال من واجهه، وال  عرف شيلو الملماء إال ممن 

أدرزه العة ن وإن ما حد  في لو  القاش الجوفي  مدعمو 

لةقةق وإستناار أهل القاش أوالً وزل من  هملمه أممر الملميماه 

وأهل اللسئوليو وعةي رأسه  إدار  اللياه الجموفميمو، ووال مو 

 زسال لاومو وشعباً ،

رالن الخةور  في أن مشاالت اللياه الجموفميمو والمخم انمات  

الجوفيو راون  بصور  ردر مجميمو، ورمحمد  فمي زممن طمو مل 

(عشرات إلي آالف السنين ) فهناك المامثميمر ممن المخم انمات 

الجوفيو التي زانت غنيو باللياه أصبحت اآلن طمبمقمات جمافمو 

رلاماً، بل رغيرت الخصائص الجيولوجيو ، وإليا  اللشاةو فمي 

لو  القاش بادرشام لتستدرزو لج  الخةر ومما  ملمامن أن 

 رؤول إليه منةقو زسال، إذا إستلر الحال عةي ما هو عةيه.

م 1333زل التقار ر السابقو من 

م رمثمبمت أن همنمالمك 1300إلى 

رممدهممور واضمم  فممي المملممخمم ون 

الجوفي لحو  القماش و مممهمر 

في ردني مسمتموى ممنمسموب 

اللاء ادرضي في الحو ، مملما 

م لميمث  0983زان عةيه فمي 

زانت بعا اللناطق بالقرب ممن 

النهر  صل اللنسوب إلى الصامر 

   1300( من رقر ر اللياه الجوفيو 

م  ) و   تو  أن المتمغمذ مو فمي 

لمو  المقمماش رومعممف بملممرور 

ادعوام في منةقو زسمال (ممن 

 م ) .  1302رقر ر اللياه الجوفيو 

 مشكلة املياه اجلوفية يف حوض نهر القاش اجلويف

 دراسة 

 م باحث مجاهد محمد صديق /إعداد  



 نمازج لبعض اآلبار :

وملا ورد من رسومات وخرط،  تبين جةيأ لج  الملمشمامةمو 

الذي جعةها موضع دراسو ورلحيمص والمبمحمث عمن لمةمول 

مستدامو في بحث لةلاجستير من مجةس بمحمو  الملميماه 

(مرز البحو  الهيدروليايو) التابع دزاد ليو السودان لةعةوم، 

 زألد أولي دراستين ر  اللوافقو عةيها من شبل اللجةس.

 البحث بعنوان

 ) sustainable management of ground water 

resources in the gash basin, Sudan ل 

 

 أهداف البحث:
 

الهدف العام لهذا البحث هو الوصول لخةو إدار  مسمتمداممو 

لةلياه الجوفيو وللا تها من االستن اف وإ جاد أفول طر مقمو 

 لتوز ع اللياه.

 

 وبصةة خاصة تهدف الدراسة إلي :

  رحد د زملميمات آممنمو ممن الملميماه المجموفميمو

الشمرب  -الستخدامها دغرا  مختةاو (ال راعو 

استخدامات أخرى .....)، مع ادخذ في االعتبار  -

النلو السااني والتمنملميمو الملمسمتمداممو فمي 

 اللنةقو.

   ز اد  رغذ و اللياه الجوفيو بالتوصيات و المةمر

 العلةيو
 

هذا ويمكن تحقيق أهداف الدراسة بإالتابة عـلـي 

 األسئلة أدناه : 
 

  ما هو الوضع الحالي لةلياه الجوفيو في المقماش

 (اللوشع، الاليو،التغذ و، واالستخدامات)؟

  ما هو أشصى هبوط مسلوب به في ممنماسميمب

 اللياه الجوفيو في لو  القاش؟

  ما هو البرنامج اللناسب لتشمغميمل اآلبمار فمي

 لو  القاش؟

   هل اللياه الجوفيو رحتاج إلى رغذ و من مصمادر

 أخرى؟ وزيف؟؟

  زيف  اون ررشيد استخدامات اللياه المجموفميمو

 في لو  القاش لالستخدام اللستدام لةلوارد
 

 

 

 

 ت  جلع البيانات مثل ( منسوب اللياه، المتمغمذ مو لمةملميماه 

الجوفيو، صور ادشلار الصناعيو ،الخرائ  وغيرها) من التقمار مر 

السابقو آلبار مراشبو اللياه الجموفميمو أو رصمد آبمار اإلنمتماج 

واللاللمات الليدانيو والقياسات الحقمةميمو ... الم ، و متم  

التحةيل باستخدام طر  متقدمو وبأشراف خبراء في اللميماه 

الجوفيو وبناء نلوذج لةلياه المجموفميمو فمي لمو  المقماش 

واإلجابو عةي ادسئةو السابقمو والموصمول لمبمرنماممج إدار  

 مستدامو لحو  القاش الجوفي إن شاء   رعالي .         

 خارطو اآلبار الجافو بحو  القاش

مقارنو منسوب اللياه الجوفيو خالل فترري الجااف والخر ف بالبئمر 

 ) الواو الشرشيو881رش  (

مقارنو منسوب اللياه الجوفيو خالل فترري الجااف والخر ف بمالمبمئمر 

 ) السواشي الجنوبيو221رش  (

 دراسة 



 

 دراسة 

 

 ابوعبيدة بابكر احمد  /أ. مشارك  
إزتلةت و بحلد   الدراسو الخاصو بلصرف للا و ميجر الشوال من جراء السيول القادمو من أعةي هوبو اللناشل و جبل 

مو و و جبال سقدي و ر امنها من مياهم الصر ف ال راعي من شباو ري مشروع سار غرب سنار و إمتداد ود الحداد بلشروع 

الج  ر ، و التي رجتاب اللناطق الجنوبيو الشرشيو إلمتداد اللناشل ملا رسبب في غر  العد د من القري و ادراضي ال راعيو و 

فقد في ادرواب  باإلضافو لإلسقاطات البئيو و الصحيو السالبو. هذا وشد وجدت الدراسو اإلشاد  من السيد/ وز ر الري و 

 اللوارد اللائيو و الري و الاهرباء و الساد  الوزالء بالوزار  و الذ ن أمنوا عةي الورور  و اإللت ام بلقترلات الحةول. 

شام بإعداد الدراسو فر ق مشترك من بالثين بلرز  البحو  الهيدرولياو و مهندسين من شس  التصلي  باإلدار  العامو 

لةلشروعات و اإلدار  العامو لحصاد اللياهم بولد  رنايذ السدود.  زلا ر  رشايل لجنو إشرافيو رو  أصحاب اللناعو من 

الل راعين و اللواطنين و ملثةين للعتلدري جنوب الج  ر  و اللناشل باإلضافو لللثةين للشروع الج  ر  و مشروع سار غرب 

سنار و وال و الج  ر  و إدار  علةيات الري بالوزار . هذا و جاء رقر ر الدراسو في خلسو من اللجةدات شامةو التقر ر الرئيسي 

 باإلضافو إلي نتائج ماونات الدراسو ادربعو و التي  لان رةخيصها زلا  ةيك

 كتشخيص المشكلة -المكون األول 

شام فر ق الدراسو بال  ارات الليدانيو بغر  رحد د مصادر اللياه و رقيي  الوضع الراهن لةلصرف و اللنشأت اللةحقو به من  

معابر  و الوشوف عةي التدخالت البشر و من إشامو سدود ررابيو و معابر غير مةابقو لةلواصاات و خالفه ملا  تسبب في أغةب 

 ادليان عةي إعاشو سير اللياه و ردفقارها إلي اللصب.  

 كأعمال المساحة البرية  -المكون الثاني 

 بعد ال  ار  الليدانيو ر  رشايل فر ق علل لقةي و ذلك للعرفو و رقيي  اآلريك 

 رصد و معرفو التغيرات التي طرأت عةي شةاع اللصرف 

 الوشوف عةي لالو الجسور في اللواشع اللختةاو 

 مقارنو مسار اللصرف باللسار ادصل 

 رحد د مواصاات اللعابر  و رفع مواشعها الجعرافيو و التدخالت البشر و 

 .اإلنحدار الةولي لةلصرف و أمازن اإلختناشات 

 

هذا و شد بةغت القةاعات العرضيو التي غةتها اللسالو البر و لةلصرف البالغ 

شةاع ألاهر  التبا ن، زلا إرو  التبا ن في اإلنحدار  92زة  عدد  133طوله 

 س /زة ). 92 – 00الةولي (

   

 بعض التدخالت البشرية )ود يس( القصيراب( –أحد املعابر باملصرف )الدوحة  إلتقاء مصارف مزرعةالسكر )العمرية(



 كهيدرولوتية منطقة الدراسة -المكون  الثالث 

 هدف هذا اللاون إلي رقد ر الجر ان السةحي النارج من جراء ادمةار اللتوشعو التي رورب بقاع اللنةقو. أعتلد في  

هذا اللاون عةي البيانات التار خيو للعدالت ادمةار بلحةات ود مدني، زوستي و سنار و صور ادشلار اإلصةناعيو 

لةبوغرافيو اللنةقو و نوعيو التربو و الغةاء النباري التي رؤثر بدورها في معدالت الجر ان السةحي. هذا و شد صنات 

لو  ساب ج ئي راافإل الحو  الاةي لةهوبو (الشال أدناهم) رتبا ن في مساهلارها في التصر اات  02الدراسو 

 /  في آخر شةاع لةلصرف.   0م 03.0القصوي اللتوشعو (الجر ان السةحي) و التي ربةغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و التي عةي التصميمات -المكون  الرابع  ك إعتلد هذا اللاون من الدراسو عةي نتائج اللاونات السابقو 

أساسها ر  إعاد  رصلي  شةاع اللصرف و رصلي  اللعابر و إختيار مواشع مشار ع لصاد اللياهم من لاائر و ررور نثر 

 لتخايف لد  السيول و رصلي  مايوات لتوجيه اللياه داخل شياو الري و ذلك عند مواشع مختار . 

 دراسة 

  أحواض السكب الجزئية املكونة للهضبة



 

هذا و تاء ملخص الخيارات المتاحة للحماية  و التي تاءت كمقترحات حلول لمشكلة حماية مصرف الشوال 

 علي النحو التالي:

 مةيون جنيه). 10مةيون متر ماعب و بتاةاو رقد ر و  6إعاد  رصلي  اللصرف  (لار  .1

م.  0.0زة  و إررااع  1هالليو الشال و بةول  تراوب  (Flood Spreading Dykesرشييد سدود ررابيو  في ادلبار العةيا  .2

 جنيه).333أ03راةاو السد الوالد (

 جنيه).   333أ191الدولو  ( –رشييد مايا إلدخال مياه اللصرف في فرع الشوال بلنةقو القصيراب  .3

 09و ذلك بتوجيه اللياه إلى  فرع اللناشل الابير (ادللاني ) عند شنةر   28و الةةي  زيةو  21راعيل سا اون الُاجر  زيةو  .4

 عبد الغني.

إلالل زباري الحرزو الثقيةو عند زل من شر و عبود و مد نو اللناشل زأولو و شصوي (والد مةيون جنيه لال زبرى).  و  .5

 رشييد عدد من اللعابر عةى إمتداد اللصرف لسب ادولو ات.

 خاتمة:

)، لذا فإن اإلهتلام بتشغيل و صيانو Irrigation & Drainageرعتبر علةيو الصرف في اللشار ع اللرو و صنواً لعلةيو الري (

شباو الصرف رصب  أمراً ضرور اً و مةحاً خصوصاً و أن شباو الصرف ل  رحظ باإلهتلام اللةةوب بقدر ما لميت به شباو الري. 

 نأمل في أن راون هذه الدراسو بدا و فعةيو لتحقيق الحلا و من إسقاطات الصرف و رعمي  الاائد .     

 دراسة 

   

 مقطع سد ترابي واقي كبري حركة ثقيلة إعادة تصميم لقطاع املصرف

   

 مفيض مقترح بمنطقة القصيراب و أم دغينة مواقع مقترحة لحفائر تروس نثر هاللية الشكل



 حملـــــة مـن متـــــدرب

هو   في بةد زراعي مثل السودان، اللاء

اللصدر الرئيسي لةحيا  ، ملا  مجمعمةمه 

مجاال هاما لةدراسو و البحث، و ذلك من 

أجل إدار  اللوارد اللائيو اللتالو ممثمل 

ادنهمار وادممةمار، والملميماه المجموفميمو 

مثةى دغرا  الري   الستخدامها بصور 

وروليد الةاشو الاهمروممائميمو، وإممدادات 

 مياه الشرب لإلنسان و الحيوان.

 
مرز  البحو  الهيدروليايو بملمد منمو ود 

مدني،  عتبر الد اللراز  البحثيو القةيةو 

التي رعلل في مجال أبحا  اللياه فمي 

السودان. ليث رقام البحو  والدراسمات 

العةليو في مجاالت اللياه اللخمتمةمامو، 

مثلك الهيدرولوجيان التي رعنى بمدراسمو 

و رحةيل ادمةار وردفقارها في ممجماري 

اللياه، االطلاء في السدود وشنوات الري 

ورأثيراره عةى رخ  ن ورشغيل اللنشأت 

الهيدروليايو لةتحا  بشال أفول فمي 

سر ان اللياه، و البحو  الخاصو بنوعيمو 

اللياه في شمنموات المري و الملمصمارف 

بحو  اللميماه  ومحةات إمدادات اللياه ،

الجوفيو وإعاد  رغذ و االلوا ، بمحمو  

مشار ع لصاد الليماه فمي الملمنماطمق 

و رشمغميمل و   الر ايو ، بحو  رصليم 

وصمميممانممو مشممار ممع الممري ، بممحممو  

االستمشمعمار عمن بمعمد ، المبمحمو  و 

 الدراسات اللترولوجيو، وغيرها الاثير.

زخر ج من شس  الهمنمدسمو الملمدنميمو 

جامعو الخرطوم، و زلتدرب فمي ممرزم  

البحو  الهيدروليايو ،ما لات انتمبماهمي 

في البدء باللرز أ هو ان بيمئمو المعململ 

بدءا  -خاصو  لةبالثين -  مناسبو ومثاليو

من طبيعو الحدائق باللرز أ وصوال إلمى 

اللاارب واللختبرات. من اللؤزد ان هذه 

الةبيعو السالر  و الجو البحثي المعمام 

 ؤدي إلى رحسين اإلبداع واإلنمتماجميمو 

 في العلل.

زلتدرب سنحت لي الارصو لةرب  بميمن 

ما رعةلته زمةمالمب ممن نمممر مات ممع 

التةبيقات العلةيو لهذه النمر ات عمةمى 

ار  الواشع ، مؤد ا لاه  أفول لةنمر مو 

ناسها و ساعد عةى ذلك رنوع و رمعمدد 

 اللشار ع البحثيو باللرز 

ما  دعو لالنتباه ا وا همو المتمعماون المال 

محدود ممن المبمالمثميمن (صمغمارهم  و 

في التوجيه و المتمدر مب ممع   زباره )

شرب التاسير العةلي في زل خةو ، و 

راوةه  في اعةاء الملمعمرفمو فمي أي 

وشت .بالنسبو لمي همذه الملمعمرفمو و 

الخبر  سأستايد ممنمهما فمي لميمارمي 

العلةيو، وال انسى ا وا لسمن و زمرم 

 .ضيافته  اللذهل

المجمود    ما ال  ترك مجاال لالنبهارن همو

العاليو لةدراسات والتقار ر اللنشور  من 

شبل اللرز ، والةوائ  اللقيد  نمحمو همذا 

النارج، ملا  جعةمهما واضمحمو و جمةميمو 

للساعد  صناع القرار  في ارخاذ المقمرار 

اللناسب، زلا سبق أن عمرضمت فمي 

بدا و لد ثي ان الغر  من جليع همذه 

الدراسات هو اإلدار  ادفومل لمةملميماه 

بالسودان. زلا ان هناك جةسات عةليو 

شهر و عن أي دراسو أو رقر ر ر  علةه 

باللرز  ملا  ساعد عةى ممتمابمعمو مما 

 . جرى بواسةو زل البالثين باللرز 

شد رع زت لدي اللااهيم  و المتمصمورات 

وارسعت مدارزي لول دراسات الملميماه 

والقوا ا اللتعةقو بها، وليس فقم  فمي 

النةا  اللحةى و اإلشةيلي ولامن أ وما 

إلى منمور عاللي. ان المامائمد  المتمي 

جنيتها من هذا التدر ب هي بمبمسماطمو 

غمميممر شممابممةممو لممةممقمميممار زمملممهممنممدر 

وبالةبع مما زال همنماك المامثميمر   خر ج

 لةتعة 

فممي الممخممتممام، ان مممرزمم  الممبممحممو  

الهيدروليايو  حا  و شجع اللهندسيمن 

الشباب إلى االهتملمام أزمثمر بملمسمار 

الهيدرولوجيا وإدار  الملموارد الملمائميمو، 

وخاصو عةى مستوى التعةي  الجامعي. 

وانه مثال و نلوذج جيدا لةلعاهد البحثيو 

 .ادخرى في البالد

 التجربة العملية لطالب هندسة جامعة الخرطوم 

 الطالب : محمد ياسر عباس  



The EU-AU-IIASA workshop on: Evidence and policy: 
 Water – Energy- Food Nexus; 31 Aug to 02 Sep, 2016 

The workshop was held in the Joint Research Center 

(JRC) in Ispra, Italy from the 31st August to 2nd Septem-

ber 2016, between the scientist and policy makers to 

discuss evidence and policy in the field of water – ener-

gy - food Nexus -The workshop was organized between 

the European Union (EU) and the African Union (AU) 

and the International Institute for Applied System Analy-

sis (IIASA). The purpose of the event is for African and 

European scientists and to better understand the con-

straints and demands from both the scientific and poli-

cymaking perspective and to develop together new skills 

in using evidence to inform policy. In this simple article I 

will mention the content of each day to spread the 

knowledge that I gained and the new prospective to en-

hance the effectiveness of public policies and thus en-

sure the well-being of citizens.    

Tuesday 30/08/2016 

 Registration , welcoming speech by the organiz-

ers and icebreaker by David Mai 

 Lecture: challenges, pitfalls and practice of evi-

dence-informed policymaking by Isayvani Naick-

er 

 Group work to identify the DO’s and Don’ts for 

evidence – informed policymaking? 

 Master class how to work at the science – policy 

interface by Claire Craig, Isayvani Naicker, Nel-

son Torto and ken Hughey. 

 

Wednesday 31/08/2016 

 Formal opening by Vladimer Sucha 

 High-level discussion panel by David Wilkinson 

 Keynote lecture evidence and policy why and 

how 

 Poster session by participants 

 Ice-breaker by David Mair 

 Group work for water- energy – food nexus is-

sues from different stakeholders viewpoints. 

 Visit to the visitors centre. 

 

Eng.   Nazik Abdullahi Mohamed 

Report 



Thursday 1/09/2016 

 Master class 1 : wicked problems : dealing 

with scientific and political controversies 

 Master class 2: informed decision – making 

in crisis and disaster risk management situa-

tions. 

 Master class 3: using research synthesis to 

make better decisions 

 Marketplace of ideas: identifying evidence 

needs by creating a poster 

 

 

Friday 2/09/2016  

 Master class 4: visualization of data and mes-

sages 

 Master class 5: The power of attention and the 

wisdom of your hands: practicing key principles 

of design for policy (The project in this session 

was our ministry MWRI&E how to make the dif-

ferent departments with different prospective to 

coordinate together) 

 Master class 6: how to use foresight to antici-

pate policy challenges (Topic in this session was 

how can wad-Medani developed in 2030) 

 Poster presentation session 

 Closing by Maive Rute.  

 

 

 

 

 

Outcomes of the workshop: 

 Participants had enhanced their skills in in-

tegrating evidence into policy making 

 Participants had the opportunity to network 

with their peers and counterparts outside 

their usual working environment. 

 Strengthened EU-AU contacts in the field of 

water – energy – food security. 

 Participants were able to apply their new 

skills and learning to their day to day work 

 Participants became part of a community of 

practice and continue to collaborate after-

wards 

 Participants will share their new skills and 

learning with their colleagues. 

Report 



 إجتماعيات 

 هنإل  اللد ر العام  لةلرز  والعامةين   اختيارا موفق ...

البروفسير سيـف الـديـن حـمـد 

رئيس الجهاز الاني بموزار  الملموارد 

اللائيو والري والاهرباء  بملمنماسمبمو 

اخمتمميمماره ومممنمحممه جممائمم   الممتمملمميمم  

م من اللمعمهمد 1306لةخر جين لةعام 

العاللي لةلياه التابع لهيئو اليونساو 

، إذ رقدم عةى بمقميمو المخمر مجميمن 

اللنافسين ، الثاني / ممن الموال مات 

ادمر ايو اللتحد  ، والثمالمث / ممن 

دولو موزمبيق ، ورلن  هذه المجمائم    

لةذ ن رلي وا وأثبتوا جدارره  زقدرات 

 هتدى بها في عة  إدار  اللياه  وشد 

صورت هيئو رحاي  الجائ   بادجلماع 

عةى أختيار البروفسر سيمف المد من 

 للد من السودان .

 تهـــــــــــــــــــنئه

ودع اللرز  مهندسي أجمالء زمان لمهم  بصملمات 

وأضحه في رةو ر العلل باللرز  وللواصمةمه أواصمر 

التعاون الداخةيو نم  العاللين لال مصمغمر لموداع  

م/ النور الةيب من مرز  اللعةومات الذي ر  نمقمةمه 

لةعلل بجامعو النيل ادزر  . متملمنميمن لمه لميما  

 طيبو . 

زلا ودع اللرز  م/ بالث اللد عبداللنعم  والمذي 

 بعث لدراسه اللاجستير  بهولندا 

 احتفاالت املركز

 إحتســــــاب

 م. عثمان ابوزيد و  م.الفاتح عثمان 



 المسهالت األكاديمية
 

 ك باالور ور الهندسو اللدنيو من جامعو الخرطوم..0962

ك دبةوم عالي في الهندسو اللدنيو والها درولياا من جامعو ستراثاال د 0961

 بأساورةندا.

 ك دراسات عةيا في هندسو الري.0969

 

 الخبرات العملية
 

 ك علل مهندر رشغيل شس  هندسو القيار.0961 – 0962

ك مهندر شنوات ليث شارك في رخةي  ورصلي  عدد من الشار ع 0912  –  0913

 ال راعيو منها مشروع  السوزي و مشار ع شلال غرب سنار.

 ك  من  جائ   وسام االنتاج الذهبي لرئاسو الجلهور و0918

 ك علل رئيس لةلهندسين في إدار  اللشروعات.0980 – 0912

ك علل مد ر إلدار  اللشروعات و مد ر مساعد في مشروع إعاد  0986  –  0980

 رأهيل مشروع الج  ر .

 ك وزيل لةلشروعات بوزار  الري واللوارد اللائيو.0990 – 0986

 ك مد ر لةشئون الهندسيو بلشروع رعةيو خ ان الروصير .0990 – 0990

 ك مد ر رنايذي للشروع رعةيو خ ان الروصير .1332 – 0990

ك  علل استشاري خا ، لتي وآفته اللنيو أال رلله   رللو واسعو  1332

 بقدر ما أعةي وأنج  

 المهندس عثمان محمد خير 

  خربات ساهمت يف تطوير الري



 مركز البحوث اهليدروليكية 

Hydraulic Research Center  

شارع النيل  -السودان   -ود مدني    
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