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كلمة العدد

خلــق النظــام العاملــي الجديــد و مــا يتبعــه مــن أنظمــة حديثــة سلســلة 

مــن التحديــات أمــام العــامل املتقــدم عــيل وجــه العمــوم و النامــي عــيل 

وجــه الخصــوص. تلــك التحديــات التــي تســهم بصــورة فعالــة يف عمليــة 

ــا نجــد التطــور الــذي أحــدث يف ميــدان  ــذا فإنن التنميــة املســتدامة . ل

البحــث العلمــي مؤخــراً  مل يكــن تطــوراً طبيعيــاً بالحســابات املتعــارف 

ــة طفــرة عامليــة يف منظــوري الزمــان و املــكان،  عليهــا و لقــد كان مبثاب

حيــث أصبــح بعلمــه عامــل حســم يف صيــغ املعــادالت الحديثــة وحلحلة 

املشــاكل بصــورة جذريــة و مــن خــال ذلــك تــم كــر األرقــام التقليديــة 

نتيجــة ملــا يحدثــه يف العقــل البــري مــن تأثــريات ســلبية و إيجابيــة.

ــة   ــة املتعلق ــه للمشــاريع البحثي ــز يف تبني ــز املرك ــك رك ــاءاً عــيل ذل و بن

ــن مهامــه عــر برامــج  ــوري ضم ــه مــكان مح ــأن امليــاه و إحتال بش

التكنولوجيــا الحديثــة يف بنــاء املعرفــة و تبــادل الخــرات و املعلومــات 

بصــورة حــرة و عــيل نطــاق واســع، حيــث كانــت شــعاراته عــر  

الســمنارات العلميــة  التــي تهــدف لتوفــري الدعــم يف مجــاالت البحــوث 

الهيدروليكيــة و املــوارد املائيــة و إســتخداماتها بأنشــطة اإلقتصــاد 

القومــي،  يف نهايــة كل عــام تُعــد لعكــس  إنجــازات املركــز عــر املشــاريع 

ــة  فجــاء شــعار الســمنار األول تحــت مســمي »توطــني البحــث  البحثي

العلمــي« و الثــاين »دعــم إتخــاذ القــرار« و جــاء الثالــث للعــام 2017م 

ــة«. ــة املتكامل ــا مــن أجــل التنمي »مع

كــام تناولــت االصــدارة يــوم الخدمــة العامــة الــذي أعــده املركــز وفقــا 

لرنامــج إصــاح الدولــة، تناولــت اإلصــدارة أصــول ومبــادئ اإلدارة  

املتكاملــة يف املؤسســات الحكوميــة   وتحديــد مفهومهــا حســب الزوايــا 

ــة. ــة وكمهن ــم  وعملي فمنهــم مــن ينظــر إليهــا كعل
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أخـــبـار

إفتتاح حوض معايرة أجهزة   
                             قياس رسعة املياه

ــز  ــم مبرك ــام 2017م ت ــن الع ــر م ــع نوفم يف مطل
البحــوث الهيدروليكيــة إفتتــاح أول حــوض مــن 
نوعــه بالســودان ملعايــرة أجهــزة قيــاس رسعــة 
امليــاه )Current-meters(، بحضــور وزيــر الدولــة 
بــوزارة املــوارد املائيــة و الــري والكهربــاء، املهنــدس 
/ يوســف حمــزه و عــدد مــن خــراء امليــاه بجامعــة 
إضافــة ملنســويب  الخرطــوم  الجزيــرة و جامعــة 
املركــز  مــن الباحثــن.  قــام بتنفيــذ هــذا  العمــل 
ــه  )110/000(  ــت تكلفت ــذي  بلغ ــي و ال النموذج
وفــق  الهولنديــة  دلتــارس  يــورو  رشكــة  ألــف 

ــز.  ــع املرك ــرم م ــاق امل اإلتف
هــذا و قــد أوضــح وزيــر الدولــة أن هــذا اإلنجــاز  
ــة   ــوزارة الحديث ــل ال ــة ملعام ــة حقيقي ــل إضاف ميث
املتعــددة و املتخصصــة لإلســتخدامات املائيــة و 
الخاصــة مبراجعــة كميــات امليــاه الــواردة مــن 
األنهــر، إضافــة إىل أنــه  يعمــل عىل  ضبــط املعلومة 
املائيــة  و حســن إدارة مــوارد امليــاه الــذي يعــد من 
األولويــات التــي تبنــى عليهــا  اإلســراتيجية املائيــة 

ــودان  ــة الس ــف حص ــوي و توظي ــتفادة القص لإلس
ــة عــام 1959م . ــل حســب إتفاقي ــاه الني مــن مي

بروفســور/ يــارس عبــاس مديــر عــام املركــز وصــف 
املشــهد بالحــدث الفريــد  النــادر يف ظــل التنافــس 
ــث  ــن حي ــارج و م ــل و الخ ــاه يف الداخ ــول املي ح
الجــودة و اإلســتغالل األمثــل ملــورد امليــاه و دورهــا 
يف التوســع اإلســتثامري الصناعــي بالســودان. و قــال  
أن الســودان ظــل يتعامــل مــع قيــاس امليــاه ىف 
ــة عــام  ــذ أكــر مــن مائ ــري و األنهــر من ــوات ال قن
عــىل طــول املحطــات الرئيســية املنتــرة عــي طول 
ــكال،  ــم ، مل ــة )الدي ــده املختلف ــل و رواف ــر الني نه
الخرطــوم، دنقــال  ... إألخ.( و األوديــة و الخــران 
املوســمية بالبــالد.  و أفــاد بــأن معايــرة أجهــزة 
الســودان  تتــم خــارج  الســابق كان  القيــاس يف 
ــادًة  ــة زي ــة عالي ــا ( و بتكلفــة مالي )مــر ، و املاني
ــدان يف  ــف أو فق ــة إحــداث تل ــك إحتاملي عــي ذل
ــة البالغــة لهــذا الحــوض فقــد  األجهــزة.  و لألهمي
بزلــت الــوزارة جهــداً مقــدراً إلنشــائه ىف الســنوات  
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أخـــبـارديسمرب 2017م

زيارة برنامج العاقات الخارجية ... السدود
الوثائــق و الــرؤي املســتقبلية لنقــل العلــم و تبــادل املعرفــة ىف هــذا الجانــب أضافة للمواكبــة العرية لعلم اإلعــالم لطــرح  خــرات الجانبــن  يف هــذا املجــال،   كــام بحــث اللقــاء التجــارب الرائدة ىف حفظ املســتندات و اللقــاء املعــريف  بقاعــة املؤمتــرات مبركــز البحــوث الهايدروليكيــة و بحضــور مديــر مركــز املعلومــات و مديــر للجهــات ذات الصلــة مــع مراكــز املعلومــات و التوثيــق و عددهــم ســتة مــن منســويب الوحــدة، حيــث كان نظــم برنامــج العالقــات الخارجيــة بوحــدة تنفيــذ الســدود ىف مطلــع أكتوبــر للعــام 2017م ، جولــة ميدانيــة 

التكنولوجيا. 

ــم   ــك  ت األخــرة، و عــىل ضــوء ذل
التعاقــد  مــع رشكــة دلتــا رس 
الهولنديــة لصنــع أجهــزة املعايــرة 
تولــت  املركــز.  مــع  بالتعــاون 
التشــغيل  و  الركيــب  الركــة 
و التدريــب لبعــض الباحثــن و 
قامــت  بينــام  باملركــز،  الفنيــن 
الــري  الفرعيــة ألعــامل  الهيئــة 
ــاء  ــة املتعلقــة ببن باألعــامل املدني
التشــطيب.  أعــامل  و  الحــوض 

و ضمــن فعاليــات اإلفتتــاح، قــدم 
بروفســور مشــارك أبوعبيــدة بابكــر أحمــد،  عرضــاً توضيحيــاً للمروعــات البحثيــة التــى نفذهــا املركــز 
ــر  ــة ح ــى و دراس ــد الزراع ــروع الره ــآت م ــرة منش ــة معاي ــا دراس ــابقة أبرزه ــرات الس ــالل الف خ
ــل رشكــة  ــخ.، كــام قــدم ممث ــرة ... إل ــة  مبــروع الجزي املســاحات املزروعــة بواســطة األقــامر الصناعي

دلتــارس الهولنديــة عرضــاً تعريفيــاً بــن خاللــه أعــامل الركــة الراتبــة.
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هيـــدروليكـــا

السمنار العلمي الثالث يناير 2018م

تحت شعار : معاً من أجل التنمية املتكاملة

مواصلــة ملســرة املركــز اإلنجازيــة تجــاه الدراســات 
و البحــوث العلميــة و برامــج توطــن التكنولوجيــا ىف 
مجــاالت امليــاه، نظــم مركــز البحــوث الهيدروليكيــة 
الســمنار العلمــى الســنوي الثالثــة )2017م( تحــت 
ــة  ــة برعاي ــة املتكامل ــن أجــل التنمي ــاً م ــعار: مع ش
الســيد/ معتــز مــوىس عبــد اللــه ســامل وزيــر املــوارد 
ــاء، و ذلــك ىف 2018/1/9م  املائيــة و الــري و الكهرب
بقاعــة اإلنقــاذ )النفــط ســابقاً( بالخرطــوم. الغــرض 
األســاىس منــه التوضيــح و الربــط بــن البحــوث 
التطبيقيــة و الدراســات البحثيــة املتعــددة ذات 
األهميــة العامليــة إضافــة للفوائــد التــي تتحقــق مــن 

ــي  ــور نوع ــط حض ــذا وس ــك وكان ه ذل
ذات  الجهــات  مــن  وباحثــن  لخــراء 

ــة . ــه باملــوارد املائي الصل
ــة  ــر الدول ــا بطــرس شــوكاي وزي  د. تابيت
بــوزارة املــوارد املائيــة والــري والكهربــاء 
ــة مشــيدة  ــت الجلســة األفتتاحي / خاطب
معــدي  قبــل  مــن  املبــذول  بالجهــد 
الدراســات والتــي بلــغ عددهــا اثنــي 
عــر ورقــة بحثيــة، موضحــة أهميــة 
البحــث العلمــي إلعــامر األرض وتطويــر 

األنســان يف مجاالتــه املختلفــة معــرة عــن دور 
ــن  ــي م ــل هــذه الدراســات الت ــا ملث ــوزارة وتبنيه ال
ــة . شــأنها رفعــة البــالد و دعــم مســرتها اإلقتصادي

بروفيســور/ ســيف الديــن حمــد رئيــس الجهــاز 
ــرأس الجلســه األويل مــن الســمنار وأشــار  ــي ت الفن
العلميــة  للبحــوث  العظمــى  للفائــده  خاللهــا 
والتجــارب التقنيــة التــي تؤســس للمســتقبل بثبــات 
عــر التخطيــط العلمــي اإلســراتيجي الســليم ووعــد 
بتقديــم الدعــم العلمــي واإلستشــاري الهنــديس 
لهــؤالء الباحثــن باملركــز، بروفيســور/ يــارس عبــاس 
املديــر العــام للمركــز تحــدث مســتعرضا بعــض 

أخـــبـار
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الدراســات التــي تــم تنفيذهــا 
ــز ووصــف شــعار هــذا  باملرك
االدوار  بتكامليــة  العــام 
املائيــة  املــوارد  مجــال  يف 
لتوطــن التكنلوجيــا وتنميتهــا 
وخــارج  داخــل  وتطويرهــا 
البــالد وذكــر بــأن املركــز يضــم 
عــدد أربعــن باحــث يقومــون 
ــات واملشــاريع  ــل الدراس بعم
مبينــاً  املتعــددة،  البحثيــة 
الخطــوط العريضــة ملجمــل 
تــم  التــى  العلميــة  األوراق 

ــى  ــري الفي ــوث ال ــذه  بح ــن ه ــن ب ــا. وم عرضه
ــاه لســد مــروي وورقــة  ــة املي لنهــر القــاش و موازن
أخــرى عــن اإلطــامء ىف النيــل الرئيــى والنيــل 
ــى  ــات الت ــن الدراس ــرة وم ــروع الجزي األزرق وم
ــار ســد  ــة آلث ــك الدراســة التفصيلي تــم عرضهــا كذل
النهضــة ســواء ىف امللــئ األويل او بعــد التشــغيل 
تنــاول خاللهــا األثــار املرتبــة عــىل ذلــك كــام عــرض 
يف الســمنار دراســات وبحــوث تتعلــق بالنواحــي 
للحــدود  العابــره  للميــاه  والقانونيــة  السياســية 
ــر  ــار مــرب الباق ــة ألســتعراض دراســة إختي إضاف

ــاول  ــام تن ــر ك ــرع صاب ــى ف ودراســة املــرف الواق
ــذ  ــمل تنفي ــى تش ــام 2018م والت ــة الع ــرض خط ع
وعمــل  النهضــة  ســد  لدراســة  الثالثــة  املرحلــه 
منــوذج ريــايض للتنســق والتشــغيل ملجمــل خزانــات 
الســودان للعمــل مــع بعضهــا البعــض، وىف الختــام 
تــداول الحضــور املناقشــات القيمــة التــي مــن 
شــأنها األســتفادة الكبــره لــردود األفعــال مــن قبــل 
ــمنار  ــص الس ــاه وخل ــراء املي ــي لخ ــور النوع الحض

مبقرحــات وتوصيــات.

أخـــبـار
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التنســيقية  الوحــدة  نظمــت 
 ،)NELSAP( الجنــويب  للنيــل 
التــي تدعــم اإلســتثامر يف تنميــة 
قطاعــات الزراعــة و اإلنتــاج و 
إدارة األحــواض املائيــة يف حــوض 
النيــل الجنــويب، دورة تدريبيــة 
يف  الوطنيــة  القــدرات  لبنــاء 
مجــال تخصيــص امليــاه و التقييم 
اإلقتصــادي للمشــاريع و ذلــك 
ــر 2017م  ــرة 1 – 5 أكتوب يف الف

بالخرطــوم.
هــذا و قــد شــاركت مســاعد 
ــز  ــن مرك ــوم م ــاء الت ــث هن باح
مــع  الهيدروليكيــة  البحــوث 
عــدد مــن املشــاركن مــن جهــات 
وزارة  خــارج  و  داخــل  أخــرى 
املــوارد املائية و الــري و الكهرباء 
التدريبيــة  الــدورة  أعــامل  يف 
و التــي هدفــت إىل تحســن و 
تطويــر ســبل تخصيــص امليــاه 
و التنميــة اإلقتصاديــة، و كذلــك 
لتنميــة  اإلقتصــادي  التحليــل 
باملــوارد  املتعلقــة  املروعــات 
املشــركة  اإلدارة  و  املائيــة 

املائيــة. باألحــواض 

وفقــاً ملوجهــات إقامــة يــوم الخدمــة العامــة بالواحــدات 
تعميــم  يهــدف  للعــام 2017م.  األخــر  للربــع  والــركات 
ــكل  ــة . ش ــن بالدول ــع العامل ــرص لجمي ــة الف ــدة وإتاح الفائ
ــج إصــالح  ــذ برنام ــة لتنفي ــة لجن ــز البحــوث الهايدرولوكي مرك
ــى (  ــات الحــوار الوطن ــم ))5( لتوصي ــد رق ــة حســب بن الدول
املتعلــق مبحــوري القــوة البريــة والتدريــب ومحــور ســهولة 
الخدمــات .حيــث قامــت اللجنــة بوضــع برنامــج إحتفــايل 
للعاملــن باملركــز تخللــه برنامــج إصحــاح بيئــة مبشــاركة جميع 
العاملــن كــام تــم خــالل اليــوم عــرض فلــم وثائقــي وكلــامت 
بهــذه النقلــه النوعيــة لرنامــج إصــالح الدولــه والتــي عكســت 
ــن  ــامت م ــه وكل ــن بالدول ــوس العامل ــه يف نف ــب إيجابي جوان
قبــل ممثــي النقابــه واللجنــه املنظمــه وقــد دار نقــاش 
ــم  ــم تكري ــوم ت ــام الي ــل العاملــن ويف الخت مســتفيض مــن قب
العــامل املميزيــن وقــف درجاتهــم الوظيفيــه مــن قبــل اللجنــه 
ــد،  ــارك/ أبوعبيــدة بابكــر أحم ــم  أســتاذ مش ــة، وه املنظم
الفنــي/ الطريفــي عبــد اللــه الطريفــي، الســائق/ بحــر محمــد 

بحــر.

   الــدورة التدريبيــة يف مجــال تخصيــص امليــاه و التقييــم 
اإلقتصــادي للمشــاريع

                                                                                           إعداد م.ب/ هناء التوم أحمد    

برمجة يوم الخدمة للربع األخري 
للعام 2017م

مركز البحوث الهيدروليكية
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كشــف املهنــدس حســب النبــى مــوىس وكيــل وكالــة 
ــاء أن  ــري والكهرب ــة وال ــوارد املائي ــوزارة امل ــري ب ال
جملــة التكلفــة الكليــة ألعــادة تأهيــل منظومــة 
الــري مبــروع الجزيــرة تبلــغ 480 مليــون دوالر 
حيــث أورد خــالل املؤمتــر الصحفــي أن املشــكلة 
التــي تناولتهــا وســائل اإلعــالم مــا هــي إال نقــص يف 
املناســيب ىف أحــدي القناطــر أو ترســيب إطــامء أو 

ــراكات . ــض الك ــل بع تعطي
وزاد أنــه تــم إتخــاز القــرار العاجــل ىف شــأنها ، كــام 
ــري أن املــروع يشــهد فــوىض   ــة ال ــل وكال ــر وكي أق
ىف املســاحات املزروعــة داخــل الــدورة الزراعيــة 
وخارجهــا فيــام أرجــع ذلــك لغيــاب اإلدارة الزراعيــة 
ــا 320  ــرة الســابقة وعدده ــا الف ــم ترسيحه ــى ت الت
مفتشــاً زراعيــاً. وطالــب بــرورة عودتهــا وفــق 
املنظومــة والتوجــه األقتصــادى الــذى حددتــة الدولة 
ىف الرنامــج الخــامىس وتأكيــداً ملــا ورد اعلــن  زيــادة 
تدفقــات امليــاه ىف الربــة الرئيســية اىل 36مليــون مــر 

ــوب  ــاوز املطل ــه تتج ــى كمي ــوم وه ــب ىف الي مكع
للعــروة الشــتوية ، وعــزا طلــب امليــاه املســتمر لعدم 
ــة مــام  ــل الزراعي ــون وتداخــل املحاصي ــق القان تطبي
يســبب مشــاكل ىف عمليــات الــري لتلــك املحاصيــل،  
ــات  ــض الجه ــن بع ــة م ــدم املتابع ــار اىل ع ــام اش في
ــن  ــو عري ــدول ) أب ــح ج ــن ىف فت ــوىض املزراع وف
( وىف وقــت واحــد دون مراعــاة للحاجــة املاســة 
ــت نتيجــة لعــدم التنســيق  ــى تداخل ــل الت للمحاصي
واألرشــاد الزراعــى وشــدد عــىل رضورة تفعيــل قانون 
الــري والــرف حتــى يســتقيم الوضــع يف املشــاريع 

ــدا . ــروع الجزيرة:تحدي ــة وم القومي
 وبنــاءاً عــىل مــا متخــض عنــة املؤمتــر الصحفــى 
يتضــح جليــا رضورة الــدور التكامــىل ىف إدارة املــوارد 
املائيــة والبريــة ، إذ أن مبــدأ املشــاركة ىف التخطيــط 
والتنفيــذ واإلدارة يعتــر مــن أهــم املبــادي واملفاهيم 

التــى تنــادي بهــا األدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة.

مؤمتر صحفي لوكيل وكالة الري  
 مجلة الهيدروليكا حضور يف املؤمتر
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  إجتامع مجلس البحوث الخامس

ظــل البحــث العلمــي التطبيقــي وراء كل املســببات االيجابيــة يف مجــاالت التنميــة 
ــاه  ــوارد املي ــل مل ــتغالل األمث ــق االس ــك وف ــالد وذل ــة بالب ــة واالجتامعي االقتصادي
الضخمــة للمشــاريع الزراعيــة ومشــاريع الــري الفيــي بالســودان، و الــذي اصبــح 
ــات  ــة التحدي ــاج ملواجه ــع االنت ــذايئ برف ــن الغ ــق االم ــر لتحقي ــل كب تحــدي وام
ــي  ــث العلم ــة البح ــة أهمي ــوث الهيدروليكي ــز البح ــد ادرك مرك ــة . فق اإلقتصادي
وجعلــه آليــة فعالــة بتوفــره للدعــم العلمــي بتنميــة وتطويــر التكنلوجيــا 

ــاه يف الســودان. ــاءة قطــاع املي ــع كف ــا لرف وتطويعه
ــاء  و رئيــس مجلــس  ــري والكهرب ــة وال ــر املــوارد املائي ــز مــوىس وزي الســيد/ معت
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ــس املكــون مــن  ــس بحضــور أعضــاء املجل ــامع الخامــس للمجل ــرأس اإلجت البحــوث ت
مديــر عــام مركــز البحــوث الهيدروليكيــة و وكيــل شــؤون الــري، مديــر وحــدة تنفيــذ 
ــر  ــة، مدي ــة البحــوث الزراعي ــام هيئ ــر ع ــل مدي ــايئ، ممث ــد امل ــل التولي الســدود، ممث
ــوارد  ــام امل ــر ع ــرة، مدي ــة الجزي ــر جامع ــل مدي ــوث، ممث ــي للبح ــز القوم ــام املرك ع
املاليــه والبريــة، محافــظ مــروع الجزيــرة، مديــر عــام الركــة القابضــة، مستشــاري 
الوزيــر وقــادة العمــل البحثــي باملركــز والــذي تــم انعقــاده مببــاين املركــز بــود مــدين يف 
ــاداء  ــق ب ــة وملحــة تتعل ــا عاجل ــدة االجتــامع قضاي 2018/1/14 م حيــث تناولــت اجن

ــام 2017 م. املركزخــالل ع
قــدم بروفيســور/ يــارس عبــاس محمــد مديــر عــام املركــز ،عــرض توضيحــي لالنجــازات 
البحثيــة وبرامــج القــدرات ومجمــل االداء لالعــامل املاليــة واالداريــة كــام قــدم 
مخطتفــات للمشــاريع البحثيــة التطبيقيــة التــي نفــذت خــالل العــام الســابق والخطــة 
املســتقبيلة للعــام القــادم وقــد وجــد العــرض التوضيحــي ارتيــاح كبــر وســط اعضــاء 
املجلــس، فيــام اورد الوزيــر اهميــة البحــث العلمــي التطبيقــي وقــال أن امليــاه ثــروة 

حقيقــة اذا أُحســنت إداراتهــا مــن قبــل اإلنســان.
ــه  ــة اذ وصف ــذ الدراســات للمشــاريع البحثي ــدور املتعاظــم يف تنفي ــر بال ــاد الوزي وأش
ــة  ــه املنهجي ــتصحب مع ــات مس ــك الدراس ــق تل ــه لتطبي ــه يف تبني ــن نوع ــد م باالوح
العلميــة يف تنفيذها،فيــام ارجــع ذلــك للــكادر البحثــي املؤهــل وقــال ان رضورة العمــل 

ــج. ــي عــي بحــوث ودراســات ونتائ ــد ان تبن الناجــح الب
اميانــا منــه بذلــك قــام باتخــاذ القــرارات العاجلــة بتوفــر الدعــم املــايل الــذي مــن شــأنه 
املســاهمة الفعالــة يف أعــامل املركــز و تنفيــذه لتلــك املشــاريع البحثيــة وختامــاً طالــب 
الوزيــر بــرورة إرشاك الجهــات الشــبيهه وتعيــن كــوادر وســيطة للعمــل باملركــز فيــام 
عــر اعضــاء املجلــس خــالل مداوالتهــم عــن فخرهــم و إعتزازهــم ملــا ورد عرضــه مــن 

املشــاريع البحثيــة التــي قدمهــا املركــز.



ديسمرب 2017م

هيـــدروليكـــا

Sudan Water Partnership (SWP)
National Training Workshop on: 

“Integrated Water Resources 
Management”

23 - 25 December 2017, HRC Conference Hall, Wad 
Medani – Sudan

The Sudan Water Partnership  
has organized a 3-days training 
workshop on “Integrated Water 
Resources Management - IWRM“ 
in collaboration with the Hydraulics 
Research Center (HRC) of the Ministry 
of Water Resources, Irrigation and 
Electricity (MWRIE). The workshop 
was held at the HRC conference hall 
at Wad Madani, the capital town of 
Gezira State, during the period 23 

– 25 December 2017. Experts and 
professionals from different sectors 
have participated in the workshop, 
which include:
• Water Management and Irrigation 
Institute, University of Gezira;
• Ministry of Education, Gezira State;
• Ministry of Physical Planning, 
Gezira State;
• Irrigation Works Corporation;
• General Directorate of Irrigation 
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Operations, MWRIE;
• The Projects general directorate, 
MWRIE;
• The Hydraulics Research Center, 
MWRIE;
• Gezira Scheme;
• Public & Economic Security;
The workshop was officially opened 
by Prof. Seif eldin H. Abd Alla, chair 
of the Water Resources Technical 
Organ (WRTO) of the MWRIE and 
chair of SWP, after the welcoming 
speeches delivered by him and the 
deputy director HRC. Then after, Eng. 
Ammar Abakar Abd Alla, the Focal 
Point to GWP-EA, briefly explained 
the role and the different activities of 
the Global Water Partnership (GWP) 
towards speeding the implementation 
of the IWRM approach.
Within the context of the IWRM, 
eight papers are presented and 
thoroughly discussed among the 
participants during the workshop 
different sessions.  The  topics covered 
in the workshop are as follows:
1.IWRM Basic Concepts;
2.Trans-boundary Water Resources 
Management;
3.Irrigation Water Management: Case 
of national irrigation schemes in 
Sudan;
4.Water policies, laws and legislations 
in Sudan;
5.Drinking Water Supply and 
Sanitation: Case of Gezira State – 

Sudan;
6.Impacts of Climate Changes in 
Water Resources of Sudan;
7.Water Harvesting Schemes in 
Sudan: Rich diversity and history – 
Significant contribution to water and 
food security; and
8.Water Scarcity: Prediction and 
Preparedness. 
An additional paper on the control 
and protection from pollution and 
water borne disease, prepared by the 
Gezira state ministry of health, which 
was presented, has been disseminated 
among the participants. 
As a concluding remarks, the 
participants agreed that there is a 
bad need for the implementation of 
IWRM at all levels and the capacity 
building and awareness raising,  which 
will play significant role in pushing 
the implementation process forward.
Finally it is worth to mention that 
parallel to the workshop, an evening 
lecture on the impacts of the GERD 
on the downstream water resources 
and hydrology of the Blue Nile, 
delivered by Prof. Seif eldin H. Abd 
Alla, was organized at the Engineers 
House ( Professional Branch Union 
of Gezira State Engineers), which has 
been attended by wide spectrum of 
professionals, farmers and national 
press representatives.
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 Smart Information Communication)  تقنية املعلومات و  اإلتصاالت  الذكية
Technology - ICT )      ىف إدارة املحاصيل مبروع الجزيرة

ــة  ــه  تجرب ــذى حققت ــر ال عــىل ضــوء النجــاح الكب
ــة  ــاالت الذكي ــات و االتص ــة املعلوم ــتخدام تقني إس
امليــاه مبــروع  إدارة  لتحســن   )SMART ICT(
الجزيــرة ىف املواســم الســابقة )2014م-  2015م(، 
تلقــى املركــز العديــد مــن الدعــوات مــن املزارعــن 
بقيــة  التجربــة يف  لتكــرار  الزراعيــن  واملفتشــن 
ــم  ــك لتعمي ــع، و ذل ــورة أوس ــروع بص ــام امل أقس
التــي  املحاصيــل  إنتاجيــة  ىف  الواضحــة  الزيــادة 
ــي  ــور الت ــدر أن الص ــام. يج ــذا النظ ــا ه ــق فيه طب

ــا  ــدت فيه ــتخدمت أعتم أس
الدقــة املكانيــة و الزمانيــة 
للحصــول  التطبيقيــة  و 
ــة لإلقســام  عــىل صــور دقيق
ــق يف شــامل  ــة بالتطبي املعني
ىف  تــم  ريثــام  الجزيــرة، 
التجــارب الســابقة. و يف هــذا 
اإلطــار فقــد تــم عقــد نــدوة 
ــة بقســم املعليــق يف 6  علمي

نوفمــر 2017م، بهــدف تبصــر عــدد 
أكــر مــن املســتفيدين عــن جــدوى 

التجربة،حيــث شــارك فيهــا معتمــد محليــة الكاملن 
بجامعــة  الــري  و  امليــاه  إدارة  ملعهــد  ممثــل  و 
الجزيــرة بجانــب ممثــي رشكات التأمــن و الــركات 
التعاقديــة و عــدد مــن املهندســن و الباحثــن و 
ممثليــي اإلدارات الزراعيــة العليــا مبــروع الجزيــرة 

.
ــق  ــه منس ــم الل ــه قس ــس عبدالل ــور يون بروفيس
التنويريــة   النــدوة  إســتعرض خــالل  املــروع 
ــام  ــث ق ــاج حي ــادة اإلنت ــروع يف زي ــة امل أهمي
بالــرسد التفصيــي للتجربــة املســبقة يف  املــروع، 
التجربــة كشــفت أهميــة  إدارة  و أضــاف أن 
امليــاه للــري  و التــي تعتــر أهــم العوامــل ىف 
إنتاجيــة املحاصيــل بــن املزارعــن الذيــن طبقــوا 
هــذه التجربــة و أبــان جــدوي التجربــة و الفروق 
التطبيقــات  ىف  إلتامســها  تــم  التــى  الواضحــة 
ــدة  ــرت ع ــد ج ــذا و ق ــم. ه ــك املواس ــابقة لتل الس
تســاؤالت و مداخــالت مــن قبــل الحضــور  عــن 
أهميــة التقانــة و التحديــات املتوقعــة ىف حالــة 
تطبيــق التجربــة ىف جميــع أقســام مــروع الجزيرة، 
تربــة   مــداوالت مســتفيضة حــول  دارت  حيــث 
ــة  ــل طبيعي ــدة عوام ــا ع ــر فيه ــى تؤث ــروع الت امل
ــة  ــة و الخصوب ــاف و درجــة الرطوب ــة ىف الجف ممثل
ــدورة  ــل ال ــن تعدي ــرأ م ــذي ط ــل ال ــك التحلي كذل
أضــاف  كــام  مؤخــراً،  الزراعيــة 
الحضــور درء املخاطــر الناتجــة مــن 

قبــل رشكات التأمــن ...                
خــالل  مــن  املزارعــون  خلــص 
العلميــة،  النــدوة  ىف  مداوالتهــم 
إجامعهــم بــرورة و أهميــة تنفيــذ 
التجربــة و تعميمهــا   عــي جميــع 
الختــام  ىف  و  املــروع.  أقســام 
ــن  ــة الكامل ــد محلي ــدث معتم تح
ــة القــت نجاحــاً و  ــذى أورد أن التجرب ال
ــن  ــن و اإلداري ــن املزارع ــراً م ــوالً كب قب
بإعتبــار أن الزراعــة هــي العمــود الفقــري لإلقتصــاد 
القومــى ... مشــيداً بالــدور الكبــر الــذي ظــل يلعبــه 
املركــز ىف تنفيــذ العمــل الدقيــق مــن خــالل البحــث 

العلمــي و تطبيقاتــه .
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ــوث  ــة البح ــا محط ــوم به ــي تق ــات الت ــوث و الدراس ــم البح ــن أه ــامء م ــات اإلط ــوث و دراس ــر بح تعت
الهيدروليكيــة و مــا زالــت مســتمرة حاليــاً يف املركــز. بــدأت دراســة و أبحــاث رصــد الطمــي يف الثامنينــات 
مــن العــام املنــرم و حتــي اآلن، و هــي دراســة تتــم ســنوياً  ملعرفــة  كميــة الطمــي املنجــرف أو العالــق يف 
املــاء. يبــدأ التحضــر لهــذه الدراســة يف األســبوع األول مــن شــهر مايــو مــن كل عــام  و ذلــك بقيــام الباحثــن 
بزيــارات للمحطــات و املواقــع التــي تــم تحديدهــا ألخــذ العينــات  و تدريــب العــامل الذيــن يقومــون بهــذا 

العمــل.

يف املوســم 2017م بلــغ عــدد املحطــات التــي تؤخــذ 
ــات أربعــة عــر  )14( محطــة منتــرة  ــا العين منه
عــي  نهــر النيــل و روافــده مــن الجنــوب إيل الشــامل  
) ود العيــس، خلــف خزان ســنار، حنتــوب، الخرطوم( 
ومحطتــان عــي النيــل الرئيــي ) شــمبات/متنيات و 
دنقــال( و محطتــان عــي نهــر عطــرة ) خلــف خــزان 
خشــم القربــة و خلــف مأخــذ ترعــة حلفــا الجديدة( 
و ثــالث محطــات يف مــروع الجزيــرة )خلــف مأخــذ 
الجزيــرة الرئيســة بســنار، الجزيــرة الرئيســية يف كيلــو 
ــة  ــات بالرع ــالث محط ــية و ث ــر الجاموس 57 و ميج

الفرعيــة )حمــزة( مبنظومــة ميجــر الجاموســية.

طريقة أخذ العينات:
تؤخــذ العينــة مــن املــاء مــن تيــار متحــرك و توضــع 
ــوي   ــي تح ــة الت ــا الديباج ــق عليه ــارورة و تلص يف ق
ــف و املنســوب. ــخ و التري إســم املحطــة و التاري

مــن  املعمــل  ايل  يوميــأً  العينــات  إحضــار  يتــم 
ــر  ــدة تح ــات البعي ــا املحط ــة أم ــات القريب املحط
منهــا العينــات يف فــرة زمنيــة تــراوح بــن 5 إيل 
ــة  ــة بطريق ــوم و يف هــذه الفــرة تحفــظ العين 15 ي
ــة  ــل املحيط ــطة العوام ــر بواس ــي ال تتغ ــة حت خاص

بهــا كالضــوء و الهــواء و درجــة الحــرارة.
يبــدأ العمــل يف أخــذ العينــات من املحطــات املختلفة 
يف اليــوم األول مــن شــهر يونيــو  و يف داخــل املعمــل 
يتــم تحليلهــا ملعرفــة تركيــز الطمــي. يف الثامنينــات و 
حتــي التســعينيات مــن القــرن املنــرم كان التحليــل 
بواســطة الطريــق التقليديــة و جهــاز النفلومــر. 
حاليــاً يتــم التحليــل بواســطة جهــاز قيــاس العكــورة 
ــة و  ــزة الحديث Turbidity-meter و هــو مــن األجه
الرسيعــة بجانــب هــذا الجهــاز يتــم أخــذ %10 مــن 
كل محطــة مــن العينــات شــهرياً و تحليلهــا بواســطة 
الطريقــة التقليديــة و جهــاز العكــورة آنيــاً و تحديــد 
ــة  ــكل العالق ــم ش ــر رس ــن ع ــم الطريقت ــة بي العالق
إلســتخدامها الحقــاً لبقيــة العينــات بإســتخدام جهــاز 
العكــورة فقــط. بعــد ذلــك يتــم تجميــع الطمــي لكل 
محطــة عــي حــدي منــذ اليــوم األول مــن شــهر يونيو 
ــل  ــا التخلي ــري عليه ــي يج ــر ل ــر اكتوب ــي أخ و حت
 Hydrometer و    Sieve Analysis   ( الحبيبــي 
ــم  ــك يت Test ( ملعرفــة خصائــص الطمــي. وبعــد ذل
ــون  ــن يقوم ــن الذي ــل إيل الباحث ــج التحالي ــع نتائ رف

بدراســتها و إعــداد التقريــر الســنوي . 
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الطمــي تحليــل   طــرق 
املعمــل داخــل 

نعامت حسن بشرهويدا محمد أحمد سلفاب
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دراسـات

ــاه مبشــاريع  ــات ضــخ املي ــرة طلمب معاي
ــري الكــري ال

ــاه مبشــاريع  ــات املي ــرة طلمب ــة لرنامــج معاي مواصل
ــة  ــة كمرحل ــتهدفت الدراس ــد إس ــرى فق ــري الك ال
ــة مــا يقــارب الســتن وحــدة مختلفــة األحجــام  ثاني
يف خمســة عــر بيــارة تحــت مســؤلية اإلدارة العامــة 

ــي كاآليت: ــاء. وه ــكا والكهرب للميكاني
1. طلمبــات مــروع الجزيــرة يف ثالثــة عــر موقــع 
الحــداد  وهــي منــاوالت )Boosters( يف كل مــن 
الغربيــة، الحــداد الرقيــة، قنــدال، مزيقيلــة، الحــداد 
ــه  ــع الل ــة، وقي ــاب، الربيع ــدة، الري ــه الجدي عبدالل
، الواحــة، ومتبــول والطلمبــات النيليــة يف كل مــن 

ــد. ــن والجني ــور الدي ــة، ن الحرق
الجديــدة  حلفــا  مبــروع   14 كيلــو  طلمبــات   .2

.)Booster (
ــن  ــن والزراعي ــروع املهندس ــارة م ــات بي 3. طلمب

.)Booster(  مبــروع الرهــد الزراعــي

أهداف الدراسة:
متثلت األهداف الرئيسية يف هذه الدراسة يف اآليت:

- تقييــم الكفــاءة الكليــة للوحــدات املختلفــة )كفاءة 
الطاقــة + الكفــاءة امليكانيكية(.

- قياس اإلنتاجية ودعم القرار يف كل من:
     • تحديــد املســاحة التأشــرية التــي ميكــن ريهــا 

بدقــة واقعيــة قبــل بدايــة املوســم الزراعــي. 
ــدات  ــن الوح ــغيلية ب ــة التش ــد التوليف      • تحدي
ــر  ــغيل أك ــة تش ــات املائي ــب اإلحتياج ــا تتطل عندم

ــن.  ــع املع ــدة يف املوق ــدة واح ــن وح م
ــاالت  ــة للح ــة املحتمل ــدالت اإلنتاجي ــتقراء مع - إس
 Extreme( للوحــدات  القصــوى  التشــغيلية 

 )maximum and minimum operation heads
املنهجية املتبعة:

تــم تجميــع البيانــات املســتخدمة يف هــذه الدراســة 
عــىل النحــو التــايل:

• قــراءة إنتاجيــة الوحــدات الجاهــزة بواســطة جهــاز 
 .)wagtech current meter( قيــاس رسعــة التيــار

• قيــاس أي طلمبــة لوحدهــا مــا أمكــن ذلــك أو 
إســتخدام التوليفــة التشــغيلية املناســبة لإلحتياجــات 

ــاس. ــاء القي ــة أثن املائي
 rod mounted( املعــدين  القضيــب  إســتخدام   •
ــامق دون  ــادة يف األع ــتخدم ع ــذي يس method( ال

. )Y < 4 m( األربعــة أمتــار

16

إعداد/ د. أحمد آدم إبراهيم (كابو)



هيـــدروليكـــا

دراسـاتديسمرب 2017م

صورة رقم 1: القياس بإستخدام نظام الحوض )بيارة كيلو 14 حلفا الجديدة(.

صورة رقم 2: القياس بإستخدام املركب )بيارة مزيقيلة(

الضحلــة  لألعــامق  الحــوض  نظــام  إســتخدام   •
.)wading method for: Y < 1.5 m(

 boat( ًــرة نســبيا • إســتخدام املركــب لألعــامق الكب
)method for depth: 1.5 ≤ Y

 one point( إســتخدام قــراءة النقطــة الواحــدة •
reading: 0.6 depth( إعتــامداَ عــىل ســابق النتائــج 
ــة يف  ــوث الهيدرولكي ــز البح ــة ملرك ــرة املراكم والخ

املجــال.
ــة والتشــغيلية ذات  ــات الهيدرولوجي • تجميــع البيان
الصلــة لتحديــد مــدى الســمت اإلســتاتيي التشــغيي 

يف كل موقــع. 

أهم النتائج والتوصيات:

أهم النتائج تتلخص فيام يي:
بكفــاءة  الكهربائيــة  الطلمبــات  تعمــل جميــع   •

عاليــة. إذ أن نســبة التريفــات املقاســة )Q m( اىل 
التريفــات املعياريــة التصميميــة )Q d( تــراوح بن 
%77 و%133 ومبتوســط عــام قــدره 105 % مقارنــة. 
يشــمل هــذا بيــارة متبــول التــي ظلــت تعمــل منــذ 
اكــر مــن خمســن عامــاً دون توقــف أو صيانــة 

ــة. عالجي
 • تتــدىن تريفــات طلمبــات الديــزل اىل حواىل 40% 
ومبتوســط عــام قــدره %62 فقــط مــن التريفــات 

املعياريــة التصميميــة.
 • تتفــاوت إنتاجيــات الوحــدات حتــى يف البيــارة 
الواحــد ألســباب فنيــة. عليــه يعتــر تعميم إســتخدام 
ســاعات الــدوارة لحســاب كميــات ميــاه الــري بــدون 
الرجــوع اىل اإلنتاجيــة الفعليــة للوحــدات فيــه شــئ 

مــن عــدم الدقــة.
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دراسـات

رسم 1: نسب إنتاجية الوحدات مقارنة باإلنتاجية التصميمية املعيارية

رسم 2: متوسط نسب إنتاجية البيارات مقارنة باإلنتاجية التصميمية

أهم التوصيات ميكن إجاملها يف اآليت:
• رضورة توســيع الدراســة لتحديــد كفــاءة إســتهالك 

الطاقــة يف وحــدات الديــزل بصفــة خاصــة.
• إنتهــاج أســلوب املعايــرة بعــد كل صيانــة عالجيــة 
ــة  ــل جوهــري يف أجــزاء الوحــدات أو الطاق أو تعدي

املســتخدمة.
• الســعي الجــاد نحــو إمــداد وحــدات الديــزل 

الكهربائيــة. بالطاقــة 

ــر  ــة بصــورة أك • رضورة حســاب اإلحتياجــات املائي
علميــة ودقــة.

• إعتــامد اإلنتاجيــة الفعليــة عنــد حســاب ميــاه 
ــدوارة  ــم ســاعات ال ــري املضخوخــة و عــدم تعمي ال
كمعيــار لحســاب امليــاه نســبة إلختــالف إنتاجيــة ال

ــدات.                                        وح
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التغريات املناخية من منظور تكامىل 
...اآلثار  و التدابري (1)

الحــرارى   املنــاخ )Climate change( واإلحتبــاس  تغــر  إن ظاهــرة 
)Global warming( تعنــي تغــراً يف املنــاخ يعــزى بصــورة مبــارشة 
أو غــر مبــارشة إىل النشــاط البــرى الــذي يقــي إىل تغــر يف تكويــن 

الغــالف الجــوي العاملــي مــن خــالل زيــادة إنبعــاث 
تركيــز الغــازات الدفيئــة يف الغــالف الجــوي املحيــط 
بالكــرة األرضيــة .و قــد أصبحــت التغــرات املناخيــة 
و  املــاىض.  القــرن  أواخــر  منــذ  ملموســاً  واقعــاً 
نتيجــة للثــورة الصناعيــة، تنبعــث الغــازات الدفيئــة 
الطويلــة األمــد مبعــدالت عاليــة جــداً مــن محــركات 
اإلحــراق يف البلــدان املتقدمــة و الناميــة، و بالتــايل، 
فــإن املتوســط العاملــي لدرجــة الحــرارة العامليــة قــد 
إرتفــع بالفعــل مبقــدار 0.8 درجــة تقريبــاً عــىل مــدى 
ــام أن  ــاد. ك ــايض و هــو يتســارع يف اإلزدي ــرن امل الق
مســتوى ســطح البحــر يرتفــع مبعــدالت متســارعة، 
ــاع  ــاحلية ذات اإلرتف ــدن الس ــع امل ــدد جمي ــام يه م
ــت  ــام لوحظ ــامل. ك ــاء الع ــع أرج ــض يف جمي املنخف
ــة  ــرة و شــدة الظواهــر املناخي ــادة يف وت أيضــاً الزي
املتطرفــة، التــي كانــت متوقعــة مــن خــالل النــامذج، 
مــن خــالل زيــادة معــدالت و شــدة موجــات الحــر و 
الفيضانــات يف جميــع أنحــاء العــامل. و مــن املتوقــع 
مــن  للحــد  إجــراءات  إتخــاذ  يتــم  مل  حــال  ، يف 
اإلنبعاثــات، أن يصــل إزديــاد إرتفــاع درجــة الحــرارة 
ــبب أرضاراً  ــذي سيس ــر ال ــات، األم إىل 4.5 - 5 درج
ــة  ــة و الصحي ــة و اإلقتصادي شــديدة للظــروف البيئي

ــع أنحــاء العــامل. يف جمي
حقائق وأرقام:

إرتفــع  عامــي 1880 و 2012م،  بــن  الفــرة  • يف 
ــة  ــدره 0.80 درج ــا ق ــامل مب ــرارة يف الع ــط الح متوس
ــإن  ــا، ف ــة يف نصابه ــك الحقيق ــع تل ــة. و لوض مئوي
كل إرتفــاع يف درجــة الحــرارة مبقــدار درجــة واحــدة 
ســيفي إىل هبــوط غلــة الحبــوب %10 تقريبــاً. 
ــح  ــذرة و القم ــن ال ــة محصــول كل م و شــهدت غل

ــىل  ــديداً ع ــاً ش ــرى هبوط ــية أخ ــل رئيس و محاصي
ــنوياً يف  ــن س ــا ط ــدار 40 ميغ ــي مبق ــد العامل الصعي
ــاع  ــبب إرتف ــي 1981 و 2002م بس ــن عام ــرة ب الف

ــرارة. ــات الح درج
• تتعــرض املحيطــات لإلحــرار، حيث تشــهد مســاحة 
الثلــوج و الجليــد إنكامشــاً، و مســتوى ســطح البحــر 
إرتفاعــاً. ففــي الفــرة بــن عامــي 1901 و 2010، 
ارتفــع متوســط مســتوى ســطح البحــر عامليــا مبقــدار 
املحيطــات و ذاب  19 ســنتيمراً، حيــث متــددت 
الجليــد بســبب اإلحــرار. و إنكمــش مســطح البحــر 
الجليــدي بالقــارة القطبيــة بشــكل متتابــع يف كل 
عقــد مــن العقــود منــذ عــام 1979 بفقــدان مســطح 
جليــدي مســاحته 1.07 مليــون كيلــو مــر مربــع 

عــىل مــدار كل عقــد مــن العقــود.
ــات  ــل إنبعاث ــة و تواص ــزات الراهن ــوء الركي • يف ض
الغــازات الدفيئــة، مــن املحتمــل أن يتجــاوز اإلرتفــاع 
ــة هــذا القــرن 1.5  ــاً يف نهاي يف درجــة الحــرارة عاملي
درجــة مئويــة، قياســاً عــىل الفــرة بــن عامــي 1850 
و 1900م بالنســبة لجميــع الســيناريوهات بإســتثناء 
ســيناريو واحــد. و ســوف تتعــرض محيطــات العــامل 
لإلحــرار و سيســتمر ذوبــان الجليــد. و مــن املقــدر 
أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــر مبــا مقــداره 30-24 
ــنتيمراً  ــام 2065م، و 40-63 س ــول ع ــنتيمراً بحل س

بحلــول عــام 2100م.
ــون  ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــات غ ــت إنبعاث • إرتفع
)CO2( يف العــامل بنحــو  %50منــذ عــام 1990م.

• تســارع النمــو يف اإلنبعاثــات يف الفــرة بــن عامــي 
2000 و2010م بأكــر مــام كان عليــه يف كل عقــد 

ــة الســابقة. مــن العقــود الثالث

باحث/ خالد النور حسب الله
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ــة  ــن األنظم ــد م ــاط العدي ــراً إلرتب و نظ
ــر التغــرات  ــد تؤث ــاخ، فق ــة باملن الطبيعي
املناخيــة عــىل الكثــر مــن جوانــب حيــاة 
ذات  الحيوانــات  و  النباتــات  و  البــر 
الصلــة، مثــل إنتــاج الغــذاء و وفرتــه، 
ــة  ــر الصحي ــاه، و املخاط ــتخدام املي و إس

ــة. املختلف
تغــريه  و  املنــاخ  تقلــب  آثــار 
و  الزراعيــة  التنميــة  قطــاع  يف 

الســودان: ىف  الريفيــة 
أجريــت كثــر مــن الدراســات لتقييــم األثــر املناخــي 
عــىل املــوارد الطبيعــة و تأثرهــا عــىل قطــاع التنميــة 
الزراعيــة و الريفيــة ىف الســودان . و تتمثــل مخرجات 
و آثــار تقلــب املنــاخ و تغــره يف قطــاع التنميــة فيــام 

: يي
 التغريات يف درجة الحرارة:

العــام هــو زيــادة يف درجــة   وجــد أن اإلتجــاه 
الحــرارة و هنالــك زيــادة ملحوظــة يف درجــة الحــرارة 
تصــل إىل 1.6 يف عطــرة و 2.1 يف الخرطــوم و 0.6 يف 
األبيــض و 1.5 يف الفــارش و القضــارف و 2 يف كســال و 

ــن. 0.8 يف الدمازي
 بالنســبة للتوقعــات املســتقبلية حتــى عــام 2050م. 
ــهر  ــالل ش ــيكون خ ــر س ــد األدىن للتغي ــن أن الح تب
ــن  ــة، يف ح ــة مئوي ــا 1.1 درج ــادة قدره ــر بزي فراي
ســيحدث التغيــر األقــى يف نوفمــر بزيــادة قدرهــا 
3.1 درجــة مئويــة. و ســيزيد متوســط التغر الســنوي 

يف درجــة الحــرارة مبقــدار 2.7 درجــة مئويــة .
 تغريات األمطار:

و أظهــر التغــر الشــهري عــىل املدى الطويــل )1970-
2010م( يف هطــول األمطــار أن التغــرات يف هطــول 
الجنــوب  يف  و   )%-5( الشــامل  يف  تقــع  األمطــار 
الغــريب 7-%(( و يف الجنــوب الرقــي )%10(. و قــد 
تراوحــت معــدالت ســقوط األمطــار بشــكل عــام بــن 
1970 حتــى 2010م بــن 10% إىل 20% يف الواليــات 

الغربيــة و الجنوبيــة الغربيــة. أمــا بالنســبة للتوقعات 
املســتقبلية حتــى عــام 2050م، تبــن أن النطــاق 
ــادة  املســتقبي لتغــرات األمطــار ســيتفاوت مــن زي
ــتحقق  ــنوياً. س ــل إىل  %9 س ــاض يص %15 إىل إنخف
واليتــى كســال و القضــارف أعــىل إنخفاضــات ســنوية 
تصــل إىل حــوايل %9. بينــام ســتحصل واليــات أخــرى 
عــىل زيــادة ســنوية تــراوح بــن %3 و %15. و 
ــل  ــر الني ــات البحــر األحمــر و نه ســوف تكــون والي
ــر املناطــق عرضــة  ــور أك و الشــاملية و شــامل دارف
ــار  ــدل األمط ــاض مع ــيبلغ إنخف ــث س ــاف، حي للجف
حــوايل ٪9. و ستشــهد التغــرات الكبــرة إمــا زيادة يف 
حــاالت الجفــاف حيــث تفقــد املحاصيــل و املاشــية 
)نقــص األغذيــة(، و النــزوح، و الحرائــق بســبب 
الجفــاف، أو الفيضانــات التــي تســبب خســائر يف 
األرواح و املحاصيــل و املاشــية؛ توالــد الحــرات، 
إنخفــاض  الوبائيــة،  األمــراض  النباتيــة،  األمــراض 
الطاقــة املائيــة؛ باإلضافــة إىل كثــر مــن األرضار التــي 
ــة و املناطــق الســكانية. ــة التحتي رمبــا تلحــق بالبني

 تغيريات الجريان السطحي
أظهــر تقييــم أثــر تغــر املنــاخ عــىل تدفقــات النيــل 
أن الســيناريو املتفائــل optimistic scenario أعطى 
تغيــراً إيجابيــاً يف هطــول األمطــار بنســبة 11 يف املائة 
عــىل النيــل األزرق و 8.0 يف املائــة عــىل النيل األبيض. 
 pessimistic scenario أعطــى الســيناريو املتشــائم
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بنســبة 2.5%-  األمطــار  يف هطــول  ســلبياً  تغــراً 
عــىل النيــل األزرق و 1-% عــىل النيــل األبيــض. و 
أظهــر التأثــر الطويــل األجــل للتدفــق أن الســيناريو 
املتفائــل أن هنالــك إزديــاد يف متوســطات نهــر النيــل 
بنســبة %32 يف حــن أظهــر الســيناريو املتشــائم أن 
ــل بنســبة  ــر الني ــك إنخفاضــاً يف متوســطات نه هنال

.14%
املياه الجوفية:

 كــام هــو معلــوم فــإن الحــوض الجــوىف النــوىب 
ــة يف الســودان.  ــاه الجوفي ــر حــوض للمي يشــكل أك
و تقــع األحــواض الغرينيــة alluvial basins بجــوار 
نهــر النيــل، و عــىل طــول معظــم األنهــار  و الخــران 
ــن  ــة ع ــاه الجوفي ــة املي ــادة تغذي ــمية. إن إع املوس
ــارب  ــا يق ــدودة، إال أن م ــار مح ــاه األمط ــق مي طري
ــة  ــاه الجوفي ــة املي ــى تغذي ــب ه ــر مكع ــار م امللي
ســنوياً مــن نهــر النيــل و بشــكل رئيــي مــن تدفــق 
الفيضانــات الســنوي باإلضافــة إىل ميــاه األمطــار. 
هنالــك نقــص يف املعلومــات حــول تقديــر امليــاه 
ــد  ــه ق ــن أن ــم م ــىل الرغ ــودان، ع ــة يف الس الجوفي
ــرة  ــف الرئيســية خــالل ف ــر التكي يكــون أحــد تداب
ــن  ــف الذي ــكان الري ــرة س ــن هج ــد م ــاف للح الجف
ــك رضورة  ــك هنال ــق. لذل ــذه املناط ــون يف ه يعيش
ــة يف الســودان  ــاه الجوفي ــم شــامل للمي إلجــراء تقيي

ــاخ. ــر املن ــرات تغ ــع تأث ــم م ــة للتأقل كآلي

 قطاع الزراعة:
مــن شــأن الزيــادة املتوقعــة يف درجــات الحــرارة 
ــاض  ــؤدي إىل إنخف ــار أن ي ــبة األمط ــاض نس و إنخف
األجــزاء  تعتمــد  و  الزراعيــة.  األرايض  إنتاجيــة 
شــبه القاحلــة مــن الســودان يف الشــامل تقريبــاً 
ــاض  ــم بإنخف ــا تتس ــة، و لكنه ــة املروي ــىل الزراع ع
ــرارة  ــة الح ــة يف درج ــادة املتوقع ــة. إن الزي اإلنتاجي
ــول العــام 2050م يف  ــة بحل ــدار 2.5 درجــة مئوي مبق
معظــم الواليــات الشــاملية ســتضع حمولــة إضافيــة 

ــة.  ــل املتاح ــاه الني ــتهالك مي ــىل إس ع
و قــد يــزداد الطلــب عــىل امليــاه يف الزراعــة مبقــدار 
2000م.  بعــام  مقارنــة  أضعــاف  ثالثــة  أو  اثنــن 
ــة  ــق اإليكولوجي ــوالت يف املناط ــبب التح ــد تتس وق
ــواع  ــات أو األن ــواع مــن العين ــة يف فقــدان أن الزراعي
املحليــة، و إن كان ذلــك قــد يــؤدي أيضــاً إىل توســيع 
نطــاق بعــض املحاصيــل. و ســيزداد إجهــاد الرطوبــة 
ــي  ــل الت ــاحات املحاصي ــص مس ــل و تقل يف املحاصي
ــتزداد  ــة. و س ــبه رطب ــة أو ش ــروف رطب ــب ظ تتطل
ــاه  ــتخدام مي ــن إس ــد م ــام يزي ــر، م ــدالت التبخ مع

ــرى.  ال
و يرتبــط اإلنتــاج الزراعــي و األمــن الغــذايئ إرتباطــاً 
ــر تغــر  ــاه. و مــن املتوقــع أن يؤث ــر املي ــاً بتواف وثيق
املنــاخ عــىل األمــن الغــذايئ مــن خــالل تأثــره عــىل 
ــام 2050م،  ــة. و يف ع ــاج األغذي ــم إنت ــة و نظ الزراع
ــامل  ــذاء يف الع ــاج الغ ــض إنت ــع أن ينخف ــن املتوق م
جنــوب  أفريقيــا  يف  املائــة  يف   9 بنســبة  النامــي 
ــايئ،  ــم املتحــدة اإلمن ــج األم الصحــراء الكــرى )برنام
2007م(. و مــن شــأن إرتفــاع درجــات الحــرارة و 
إنخفــاض هطــول األمطــار أن يحــد من تدفــق األنهار 
و الخــران، و يبطــئ معــدل إعــادة تغذيــة طبقــات 
امليــاه الجوفيــة، و يجعــل معظــم البــالد أكــر جفافــاً. 
ــار، ال  ــن اآلث ــرات سلســلة م ــذه التغي و ســتكون له

ــن الغــذايئ. ــة و األم ــة و الطاق ســيام عــىل الزراع
ــرارة  ــزداد إجــاميل درجــات الح ــع أن ي ــن املتوق و م
الســنوية بــن 1.5 درجــة مئويــة و 2.5 درجــة مئويــة 
ــي يف  ــام 2050م. و يســهم القطــاع الزراع ــول ع بحل
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الســودان مســاهمة كبــرة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل 
يتزايــدون  لســكان  األغذيــة  إنتــاج  و  العاملــة  و 
برسعــة، يف حــن ميثلــون أكــر مســتخدم للميــاه 
يف البلــد.  عليــه فــإن إرتفــاع درجــات الحــرارة و 
إنخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة و تكــرار الكــوارث 
الطبيعيــة و تســارع التصحــر ســيكون لــه أثــر كبــر 
يف تقييــد النمــو اإلقتصــادي و زيــادة نســبة الفقــر يف 
جميــع أنحــاء البــالد. و تقــدر دراســة للبنــك الــدويل 
)WB, 2007( أن اإلنتــاج الزراعــي ســينخفض بنســبة 
10 يف املائــة لــكل درجــة مــن درجــات الحــرارة. 
عليــه فــإن متوســط الزيــادة ىف درجــات الحــرارة يف 
ــوايل 1.5  ــيكون ح ــام 2050م س ــول ع ــودان بحل الس
ــة مــام يعنــي أن  ــة إىل 2.5 درجــة مئوي درجــة مئوي
متوســط اإلنتــاج الزراعــي ســينخفض بنحــو 15-25% 

ــام 2050م. ــول ع ــة بحل ــث القيم ــن حي م
قطاع الغابات:

الوقــود يف  عــىل خشــب  كبــراً  إعتــامداً  هنالــك 
الســودان مــن أجــل الطاقــة. عليــه فقــد يهــدد تغــر 
املنــاخ توافــر الوقــود بســبب توســع األرايض الزراعية 
يف الغابــات )إزالــة الغابــات( و قطــع األشــجار لبيعهــا 
كمصــدر للدخــل. و وفقــاً ملنظمــة األغذيــة و الزراعــة 
)1999م(، مــن املتوقــع أن يــؤدي تغــر املنــاخ يف 
منطقــة شــامل أفريقيــا القاحلــة بالفعــل إىل تعزيــز 
ــاء  ــي يف الغط ــاض تدريج ــداث إنخف ــر و إح التصح
الغــاىب. كــام قيــم برنامــج العمــل الوطنــي للتكيــف 
)2007م( اآلثــار املحتملــة لتغــر املنــاخ يف املســتقبل 
ــة  ــه، باإلضاف ــر إىل أن ــر التقري ــات. و يش ــىل الغاب ع
إىل الضغــوط اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة املتناميــة، مــن 
املرجــح أن يــؤدي تغــر املنــاخ إىل تكثيــف التصحر يف 
املناطــق الصالحــة للزراعــة. كــام تتنبــأ بــأن املناطــق 
ــول  ــح أن تتح ــن املرج ــة م ــة الرطب ــة الزراعي املناخي
ــة  ــر صالح ــامل غ ــق الش ــل مناط ــام يجع ــاً، م جنوب
ــاً  ــع أيض ــن املتوق ــد. و م ــو متزاي ــىل نح ــة ع للزراع
ــألرايض الصالحــة  أن تنخفــض املســاحة املخصصــة ل
ــل  ــن الدخ ــلبية عــىل كل م ــار س ــع آث ــة، م للزراع

املحــي و األمــن الغــذايئ.
قطاع اإلستزراع املايئ و املصايد:

مــن املالحــظ منــو إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة 
يف الســودان برسعــة يف الســنوات األخــرة. و مــن 
املرجــح أن يســتمر هــذا االتجــاه. و تعــد تربيــة 
األحيــاء املائيــة أكــر مالءمــة للمناطــق التــي تجمــع 
بــن درجــات الحــرارة املرتفعــة و املــوارد املائيــة 
ــل  ــر الني ــىل نه ــق ع ــروط تنطب ــذه ال ــرة. ه الوف
باإلضافــة إىل القنــوات و البحــرات و الخزانــات يف 
ــرات  ــع البح ــوص، تتمت ــه الخص ــىل وج ــالد. و ع الب
املحيطــة بســدود الروصــرص و ســنار  و جبــل أوليــاء 
و خــزان خشــم القربــة بإمكانيــات عاليــة لإلســتزراع 
املــايئ يف األحــواض. و تشــمل مزايــاه النســبية درجــة 
وضــع  إمكانيــات  و  العاليــة   الســنوية  الحــرارة 
مصانــع املعالجــة. و ميكــن أن يكــون اإلســتزراع املــايئ 
أحــد املصــادر الرئيســية لســد الثغــرات التــي تعــري 
إنعــدام األمــن الغــذايئ يف العديــد مــن املناطــق، كــام 
أنــه يولــد دخــالً مرتفعــاً للســكان املحيطــن مبناطــق 
اإلنتــاج املحتملــة. ال تــزال هــذه الصناعــة لديهــا 
الكثــر مــن اإلمكانــات التــي مل يتــم تطويرهــا بعــد.

قطاع الصحة:
تتفــاوت صحــة اإلنســان يف الســودان، مــام يعكــس 
الحالــة البيئيــة و اإلجتامعيــة و اإلقتصاديــة ملختلــف 
ــق  ــيام يف املناط ــات، وال س ــض الوالي ــات. وبع الوالي
ــدالت  ــاع مع ــع، و إرتف ــر مرتف ــث الفق ــة، حي الريفي
وفيــات الرضــع و إنخفــاض متوســط العمــر املتوقــع. 
ــل  ــاخ، مث ــر املن ــار تغ ــون آث ــح أن تك ــن املرج و م
ــراض  ــة يف األم ــادة املحتمل ــراري و الزي ــاد الح اإلجه
األمــراض  و  املالريــا(  )مثــل  بالنواقــل  املنقولــة 
ــاه، ضــارة بصحــة الســكان. و  ــة بواســطة املي املنقول
مــن املتوقــع أيضــاً أن يــزداد معــدل الوفيــات املتصلة 
بالحــرارة مثــل الســحاىئ. و مــن شــأن النقــص يف 
ــؤدي إىل مشــاكل  ــاج الغــذاء أن ي ــاه و إنت ــر املي توف
ــي  ــق الحكوم ــة )الفري ــاىل ىف الصح ــذاء و بالت ىف الغ
ــن أن  ــاخ، 2007م(. و ميك ــر املن ــي بتغ ــدويل املعن ال
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يــؤدي املنــاخ األكــر دفئــاً إىل توســيع نطــاق حامــي 
املالريــا و الحمــى الصفــراء و حمــى الضنــك و غرهــا 
مــن األمــراض املنقولــة بالنواقــل. و مــن شــأن عــدم 
وجــود بنيــة تحتيــة قويــة للصحــة العامــة يف بعــض 
الواليــات أن يجعلهــا أكــر عرضــة للزيــادة املتوقعــة 
ــوادي  ــاء. و تتســبب حمــى ال ــة مواســم الوب يف إطال
املتصــدع، التــي تصيــب اإلنســان و املاشــية، إرتباطــاً 
وثيقــاً باألمطــار الغزيــرة. و باإلضافــة إىل ذلــك، مــن 
ــادة تأثــر  املرجــح أن تــؤدي موجــات الحــرارة، و زي
نــدرة امليــاه، و ضعــف نوعيــة امليــاه، و تدهــور 
نوعيــة الهــواء، و تشــكيل األوزون األريض إىل تدهــور 
عــام للصحــة العامــة، و بصــورة أعــم إىل تدهــور 

األحــوال املعيشــية. 
قطاع التعليم:

مــن املتوقــع أن يؤثــر تغــر املنــاخ بآثــاره املتعــددة 
تأثــراً ســلبياً عــىل الركائــز الرئيســية الثالثــة للتنميــة 
املســتدامة: البيئيــة واإلقتصاديــة و اإلجتامعيــة. و 
ــد  ــدرة البل ــاخ ق ــك، يهــدد تغــر املن عــالوة عــىل ذل
عــىل تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة و األهــداف 
ــر  و  ــن الفق ــد م ــيام الح ــرى، و ال س ــة األخ اإلمنائي
االســتدامة البيئيــة. و ألغلبيــة الســكان، ذوي الدخــل 
املنخفــض و املتوســط  القائــم عىل الزراعــة، إمكانات 
ــمي. و  ــم الرس ــة التعلي ــاق بعملي ــة يف اإللتح مختلف
ــر الســودان مــن  ــاً لألمــم املتحــدة )2005( يعت وفق
أقــل البلــدان منــواً التــي مــن املرجــح أن تحقــق 
ــة  ــداف اإلمنائي ــق األه ــو تحقي ــدوداً نح ــاً مح تقدم
لأللفيــة، ال ســيام ىف مجــال التعليــم. و يرجــع ذلك إىل 
أن آثــار تغــر املنــاخ قــد تــؤدي إىل أرضار بالقطاعــات 
اإلقتصاديــة  اإلســراتيجية، بــل إنهــا قــد تقيــد الفرص 
أمــام املجتمعــات الريفيــة لتوليــد الدخــل أو تحســن 
ــىل  ــا ع ــن قدرته ــد م ــاىل الح ــتها و بالت ــبل معيش س

اإلنفــاق عــىل التعليــم. 

البيئة و النظام الحيوى:
و كــام ذكــر ســابقاً، ســيؤدي تغــر املنــاخ إىل التأثرات 

التاليــة عــىل البيئــة و النظــام الحيوى: 
• تدهــور الغطــاء النبــاىت سيشــكل تهديــداً عــىل 
ــداً مــن الضغــط عــىل  ــاىل مزي قطــاع املراعــى و بالت

ــة. ــق الزراعي املناط
• إرتفــاع وتــرة و شــدة العواصــف املمطرة الشــديدة 
تــؤدي إىل زيــادة مخاطــر  التــي مــن شــأنها أن 

الفيضانــات والعواصــف.
ــن  ــد م ــام يزي ــاه، م ــرارة املي ــات ح ــاع درج • إرتف
إنتاجيــة الطحالــب و يقلــل مــن األكســجن الذائــب، 
مــن بــن آثــار أخــرى مــن شــأنها أن تؤثــر عــىل 
نوعيــة امليــاه. و يــؤدي تغــر املنــاخ إىل تفاقــم آثــار 
التحديــات القامئــة مثــل التغــر يف إســتخدام األرايض 
ــدل  ــاع مع ــر، و إرتف ــه اإلنســان، و الفق ــذي يدفع ال
النمــو الســكاين، و إرتفــاع الطلــب عــىل املــوارد 

ــة. الطبيعي
النمــو  بســبب  األرض  عــىل  الضغــوط  زيــادة   •

الســكاين.
• إزالــة مســاحات شاســعة مــن األرايض الغابيــة 
لخشــب الوقــود و الفحــم النبــايت و صنــع الطــوب و 

ــرى. ــتخدامات األخ ــاء و اإلس ــواد البن م
• نظــراً لتدهــور مســتجمعات املياه، ســيزداد ترســيب 
الخزانــات و ســيؤدي إىل تقليــل قــدرات التخزيــن، و 
يؤثــر عــىل كفــاءة توليــد الطاقــة، و تدهــور نوعيــة 

امليــاه، و زيــادة منــو األعشــاب املائيــة.
• فقــدان األرايض الخصبــة مــن خــالل جــرف الربــة 

و الهــدام.
• ســيؤدي زحــف الرمــال إىل تغيــر مورفولوجيــا 
النيــل، و خلــق الجــزر املغمــورة، باإلضافــة إىل قفــل 

ــات. ــادة الفيضان ــات و زي ــذ الطلمب مآخ
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أهمية التعاون بني دول حوض النيل  (2)

مستشار الوزارة/ د. أحمد محمد آدم

مواصلــة ملــا تــم رسده يف العــدد الســابق مــن مجلــة هيدروليــكا )ســبتمر 
2017م(ـ، جــدول رقــم 3 أدنــاه يوضــح اإلحتياجــات املائيــة بالســودان 
للقطاعــات املختلفــة و اإلســقاطات حتــى عــام 2027م حســب الخطــة 
اإلســراتيجية الربع-قرنيــة األوىل.  يتضــح مــن الجــدول أن الزراعــة املرويــة 
لهــا نصيــب األســد حيــث تزيــد عــن %80 مــن اإلســتهالك الــكي و تبلــغ 
ــا  ــت له ــا أضيف ــام 2027م . و إذا م ــب يف ع ــر مكع ــار م ــوايل 42.5 ملي ح

إحتياجــات ميــاه الــرب و الصناعــة و اإلحتياجــات األخــرى، و التــي  تقــدر بحــوايل 10.1 مليــار مــر مكعــب، 
ــار مــر امكعــب.  ــة حــوايل 52.6 ملي تكــون الجمل

الجدول رقم )3( يوضح املطلوبات املائية للسودان حتي العام 2027م.

 (املرجع: اإلسرتاتيجية الربع قرنية)          

الجدول رقم )5(: إستهالك الكهرباء يف السودان مقارنة الجدول رقم )4( التوليد الكهرومايئ املتاح

مع بعض الدول.
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الفقر الكهروبايئ بدول حوض النيل:
ــاين  ــل تع ــوض الني ــإن كل دول ح ــر ف ــدا م ــا ع م
مــن الفقــر الكهربــايئ و  كمثــال فــإن نســبة العجــز 
التقديــري الكهربــايئ يبلــغ %70 يف الســودان، 86% 

ــدا. ــا و %91 يف يوغن ــا، %89 تنزاني أثيوبي
املوارد املائية من الهضبة األثيوبية: 

الســودان مــن  الداخلــة  املائيــة  املــوارد  تتمثــل 
ــية )1(  ــواض أساس ــة أح ــة يف أربع ــة األثيوبي الهضب
حــوض نهــر الســوباط )2( حوض مســتنقعات مشــار 
)3( حــوض النيــل األزرق و )4( حــوض نهــر عطــرة، 
وفــق نفاصيــل اإليــرادات الســنوية املوضحــة أدنــاه: 

1. حــوض نهــر الســوباط:
متوســط إيــراد نهــر الســوباط الســنوي عنــد مصبــه 
بالنيــل األبيــض يف الفــرة مــن 1912 إيل 1957م  

ــام. ــب يف الع ــر مكع ــار م ــادل 13.3 ملي يع
2. حوض مستنقعات مشار:                                                                                       
ــتنقعات  ــة ملس ــران املغذي ــرادات الخ ــوع إي  مجم
ــنة  ــب يف الس ــر مكع ــار م ــوايل 19.5 ملي ــار ح مش
يصــل منهــا نصــف مليــار فقــط إىل النيــل األبيــض.

3. حوض نهر النيل األزرق:
تانــا و  بحــرة  مــن  األزرق  النيــل  نهــر  يتغــذى 

)النيــل األزرق(  األبــاي  نهــر  روافدهــا و روافــد 
الســفىل و العليــا و الروافــد داخــل الســودان حيــث 
ــا و حتــى  يقطــع النهــر مســافة  900 كلــم مــن تان
الروصــرص. منســوب النهــر عنــد مخــرج بحــرة تانــا 
يعــادل 1890 مــر فــوق ســطح البحــر و ينحــدر إىل 
510 مــر عنــد فامــاكا عــىل حــدود الســودان )800 
كلــم( ثــم إىل 440 مــراً عنــد الروصــرص )900 كلم( 

ــد الخرطــوم. ــم إىل 372 مــراً عن ث
يف  تانــا  بحــرة  مــن  الواصــل  املتوســط  اإليــراد 
ــار مــر مكعــب يف العــام )-1921  حــدود 3.85 ملي
ــد  ــراد النهــر عن 1925 و1928-1933( و متوســط إي
ــام و  ــب يف الع ــر مكع ــار م ــرص 50.25 ملي الروص
ــام. ــب يف الع ــر مكع ــار م ــوم 54 ملي ــد الخرط عن

4. حوض نهر عطرة:
ــن أساســن  ــن رافدي ــر عطــرة م يتكــون حــوض نه
ــن  ــان م ــذان ينبع ــزي الل ــر تك ــالم و نه ــام باس ه
امليــول الشــاملية لجبــال أثيوبيــا )الشــكل 4(. اإليراد 
الــوارد مــن باســالم )فــرع عطــرة( يعــادل %40 مــن 
ــأيت مــن فــرع  ــه ي ــراد الــكي للنهــر  و %60 من اإلي
تكــزي )ســتيت(. و يقــدر اإليــراد املتوســط الســنوي 
للنهــر عنــد أســوان بحــوايل 12 مليــار مــر مكعــب.
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الهضبة االثيوبية:                                                                                 
)أ (  مروعات الزراعة:                                                                                 
مبروعاتهــا  2003م  عــام  أثيوبيــا  تقدمــت  لقــد 
املقرحــة للزراعــة املرويــة ضمــن مبــادرة حــوض 
النيــل تتمثــل يف مروعــات ري بأحــواض أنقــر – 
ديدســا،  مروعــات ري مبنطقــة حــوض بحــرة تانــا و  

مروعــات ري مبنطقــة الحمــرا.                                                                                           

الجدول )6( مروعات أحواض أنقر – ديدسا

USBR ملحوظة: تم حساب االحتياجات املائية بناءاً عىل دراسة الـ

الجدول )7( مروعات ري حوض بحرة تانا

 USBR ملحوظة: تم حساب االحتياجات املائية بناءاً عىل دراسة الـ

 USBR ملحوظة: تم حساب االحتياجات املائية بناءاً عىل دراسة ال

الجدول )8( مروع ري منطقة الحمرا

و بذلــك تصبــح جملــة املســاحات التــي قدمــت 
بواســطة أثيوبيــا يف حــدود 542 ألــف فــدان تحتــاج 
ــاه لريهــا إذا  ــار مــر مكعــب مــن املي إىل 3.113 ملي
ــة و  ــة و الفني ــار الجــدوى اإلقتصادي وضــع يف اإلعتب

ــام هــذه املروعــات. ــة لقي البيئي
أمــا بخصــوص األحــواض األخــرى بالهضبــة األثيوبيــة 
فهنالــك خطــط لــري 40 ألف فــدان بالســوباط و ري 
مروعــات أخــرى عــىل حــوض نهــر الرهــد )53,100 
ــب و  ــر مكع ــون م ــاج إىل 1,043 ملي ــار( تحت هكت
ــدر مبســاحة 58,300  ــر الدن أخــرى عــىل حــوض نه

هكتــار تحتــاج إىل 1,045 مليــار مــر مكعــب                                                  

أمــا مروعــات بلــس األعىل فهــي يف حــدود 63,200 
ــون  ــاج إىل 994 ملي ــدان( تحت ــف ف ــار )150 أل هكت

مــر مكعــب مــن امليــاه و توليــد يف حــدود 200 
ــن بحــرة  ــق م ــم اآلن تشــييد نف ــد ت ــاوات و ق ميق
ــرادات  ــن إي ــل %70 م ــم لتحوي ــول 15 كل ــا بط تان
بحــرة تانــا )2.70 مليــار مــر مكعــب يف العــام( 
الزراعــة بنهــر  إلســتغالله للتوليــد الكهرومــايئ و 
بلــس األعــىل حيــث يوجــد جــل األرايض املســطحة 
و الخصبــة نســبياً التــي ميكــن ريهــا يف حــوض نهر ال

أبــاي.                                 
)ب(: مروعات الطاقة الكهرومائية:                                                                           
مروعــات الطاقــة الكهرومائيــة املقرحــة عــىل نهــر 
األبــاي )النيــل األزرق( موضحــة عــىل الشــكل )3( و 

تفاصيلهــا كاآليت:
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الجدول )9(:مروعات الطاقة الكهرومائية عىل نهر األباي )النيل األزرق(

    الجدول (10) يوضح السدود الكبرية الحالية عىل حوض النيل بدولة أثيوبيا        

الثــالث  يف  الكهرومــايئ  التوليــد  فــإن  حاليــاً  و 
 Tana Beles, Gilgel Gibe ( محطــات الرئيســية
و  ميقــاوات   1,180 يبلــغ   )  II , and Tekeze
ــويت  ــاوات و جبي ســوف متــد الســودان ب 200 ميق
ــع  ــة م ــات جاري ــاك محادث ــاوات و هن ب 150 ميق

ــوم  ــن املعل ــاوات و م ــا ب 500 ميق ــا إلمداده كيني
إن بأثيوبيــا لهــا طاقــة كهرومائيــة تعــد الثانيــة 
الكنغــو  بعــد  ميقــاوات(   45,000( أفريقيــا  يف 

الدميوقراطيــة.

 )Gebre, 2008( :املصدر
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رضورة التعاون بني املراكز البحثية واملؤسسات التعليمية و 
الجهات اإلستشارية

إعداد/ م . مجاهد محمد صديق و بروفسري مشارك/ أبوعبيدة بابكر أحمد

تكمــن أهميــة التعــاون و التكامــل بــن املؤسســات 
البحثيــة و األكادمييــة و الجهــات اإلستشــارية  يف 
ــوم و مواكبتهــا و تطويرهــا ســواء أن  اإلرتقــاء بالعل
ــاون  ــم بالتع ــا يت ــة، و م ــة أو علمي ــت تطبيقي كان
ــة  ــة و إقتصادي ــة و إجتامعي ــة علمي ــون ذو قيم يك
عاليــة؛  و تكــون اإلســتفادة منــه قصــوي و لهــا 
تأثــر كبــر و عــي نطــاق أوســع، حيــث أن غيــاب 
التعــاون يحــدث ربكــة يف مجــال البحــث العلمــي 
و تكــرار نفــس املوضوعــات البحثيــة مــام ينتــج 
عنــه إهــدار للمــوارد املاليــة و البريــة و إســتنفاذ 
ــي الســودان  ــر ع ــا تأث ــس له ــياء لي ــود يف أش الجه
ــة يف  ــوث الفاعل ــن البح ــر م ــاج إيل كث ــذي يحت ال
اإلنتــاج الزراعــي و الصناعــي و التجــاري و البــري. 
يف  وضعهــا  و  البحــوث  مخرجــات  حــر  إن  و 
املكتبــات األكادمييــة و عــدم طرحهــا للقطاعــات 
املختلفــة الخاصــة و الحكوميــة مثــل قطاعــات 
ــادات و  ــن رشكات و إتح ــن م ــن و الصناعي الحرفي
ــا  ــوث و تطبيقه ــتخدام البح ــهم يف إس ــات تس نقاب
ــل و  ــب اإلب ــل صاح ــا مث ــا، يجعله ــتفادة منه واإلس
املاشــية الــذي ينظــر إيل مالــه، و يحفظــه كــام ورثــه 
مــن أبــوه و يورثــه أبنــاءه ، و إن التعــاون و التكامــل 
بــن الجهــات البحثيــة و القطاعــات التعليميــة مــن 
ــداع  ــة إب ــق بيئ ــا يخل ــد و غره ــات و معاه جامع
ــهم يف  ــي و يس ــكادر البحث ــث و لل ــر للبح و تطوي

ــعوب. ــاء بالش ــة و اإلرتق ــر املعرف تطوي
ــز البحــوث  ــد درج مرك ــر تاريخــه القصــر، فق و ع
الهيدرولكيــة عــي توطيــد أوارص التعــاون مــع كثــر 
ــة و  ــات التعلمي ــابهة و املؤسس ــات املش ــن الجه م
الــركات ذات الصلــة التــي تهتــم مبجــال امليــاه عي 
جميــع املســتويات. فعــىل املســتوى الوطنــي خلــق 
عالقــة عمــل جيــدة مع مراكــز البحــوث و الجامعات 
البحــوث  هيئــة  مثــل:  املتخصصــة  املعاهــد  و 

ــة،  جامعة  الزراعي
الجزيــرة، جامعــة الفــارش ، جامعــة الدلنــج، جامعــة 
الســودان  أكادمييــة  ســنار،  جامعــة  الخرطــوم، 
للعلــوم، معهــد إدارة امليــاه و الري بجامعــة الجزيرة 
و إلــخ ... و كمثــال حــادث إيل إمتــداد التعــاون إيل 
ــل لدرجــة املاجســتر  ــة للتأهي ــل منحــة داخلي متوي
ألحــد مســاعدي الباحثــن باملركــز مــن رشكــة شــورا 
لإلستشــارات تخليــداً لفقيــد العلــم و البــالد و أحــد 
مؤســي املركــز د. يعقــوب أبوشــورة مــويس. هــذا 
ــار عــي مســاعد الباحــث/ مجاهــد  و قــد تــم الخي
محمــد صديــق املاحــي لإلســتفادة مــن املنحــة 
و التأهيــل مبعهــد ادارة امليــاه و الــري بجامعــة 

ــرة.   الجزي
ــال ال الحــر ، و عــي املســتوي  و عــي ســبيل املث
ــق  ــز خل ــتطاع املرك ــد إس ــدويل،  فق ــي و ال اإلقليم
ــد  ــابهة: معه ــات املش ــع الجه ــركة م ــات مش عالق
الجامهــات  مــن  العديــد  مبــر،  الهيدروليــكا 
األفريقيــة، املكتــب الفنــي لحــوض النيــل الرقــي، 
مكتــب مبــادرة حــوض النيــل، اإليقــاد، املعهــد 
ــكو  ــد اليونس ــاه )IWMI(، معه ــي إلدارة املي العامل
الهيدروليــكا  معهــد   ،)IHE-DELFT( للميــاه 

بوالنجفــورد ... إلــخ.      
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مفهــوم و تطبيــق اإلدارة املتكاملــة 
للمــوارد املائيــة

ــن  ــة م ــة للمــوارد املائي ــد اإلدارة املتكامل ــم تحدي ت
ــة  ــا »عملي ــاه بوصفه ــة للمي ــة العاملي ــل الراك قب
ــاه  ــقن للمي ــيق و اإلدارة املنس ــىل التنس ــجع ع تش
واألرايض و املــوارد ذات الصلــة، بغيــة تحقيــق أقى 
ــي  ــادي واإلجتامع ــاه اإلقتص ــن الرف ــن م ــدر ممك ق
ــادل دون املســاس بإســتدامة  الناجــم عــىل نحــو ع

ــة«.  ــة الحيوي ــم اإليكولوجي النظ
و قــد أويص بصفــة خاصــة بتطويــر اإلدارة املتكاملــة 
للمــوارد املائيــة يف البيــان الختامــي لــوزراء املؤمتــر 
الــدويل املعنــي بامليــاه و البيئــة يف عــام 1992 )مــا 
ــوم  ــدف هــذا املفه ــمى مببــادئ دبلــن(. و يه يس
ــر  ــي تعت ــات الت ــرات يف املامرس ــجيع التغي إىل تش
يف  و  املائيــة.  املــوارد  إدارة  لتحســن  أساســية 
التعريــف الحــايل، تســتند اإلدارة املتكاملــة للمــوارد 
ــادئ تعمــل معــاً كإطــار عــام:   ــة مب ــة إىل ثالث املائي
يف  املســاواة  ضــامن  االجتامعيــة:  املســاواة    )1(
ــات  ــع املســتخدمن ) وال ســيام الفئ الوصــول لجمي
املهمشــة والفقــرة مــن املســتخدمن( إىل كميــة 
كافيــة مــن امليــاه و نوعيتهــا الالزمــة للحفــاظ عــىل 
رفــاه اإلنســان )2( الكفــاءة اإلقتصاديــة: تحقيــق 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــدة ألك ــن الفائ ــدر م ــر ق أك
ــة املتاحــة  ــة و املائي املســتخدمن مــن املــوارد املالي
يتــم  أن  تتطلــب  اإليكولوجيــة:  اإلســتدامة   )3(
اإلعــراف بالنظــم اإليكولوجيــة املائيــة كمســتخدمن 
و أن يتــم تخصيــص مــا يكفــي للحفــاظ عــىل أدائهــا 

ــي. الطبيع
للمــوارد  املتكاملــة  اإلدارة  مامرســات  تعتمــد  و 
املائيــة عــىل الســياق؛ عــىل املســتوى التنفيــذي، 
ــا  ــادئ املتفــق عليه ــل التحــدي يف ترجمــة املب يتمث

إىل إجــراءات ملموســة.
ــىل  ــة ع ــوارد املائي ــة للم ــج اإلدارة املتكامل ــز نه يرك
ــزأ  ــج مج ــب نه ــدف إىل تجن ــيات ويه ــة أساس ثالث
إدارة املــوارد املائيــة مــن خــالل النظــر يف الجوانــب 

ــة: التالي
البيئــة التمكينيــة )املواتيــة(: إن وجــود بيئة   •
ــوق و  ــامن حق ــر رضوري لض ــبة أم ــى مناس متكيني
مصالــح جميــع أصحــاب املصلحــة )األفــراد و كذلــك 
مؤسســات و رشكات القطاعــن العــام و الخــاص(، و 
كذلــك لحاميــة األصــول العامــة مثــل القيــم البيئيــة 

ــة. الجوهري
املؤســي  التطويــر  إن  املؤسســات:  أدوار   •
ــات و  ــذ سياس ــة و تنفي ــة لصياغ ــغ األهمي ــر بال أم
ــة. و يشــكل  ــة للمــوارد املائي برامــج اإلدارة املتكامل
عــدم مطابقــة املســؤوليات و الســلطات و القــدرات 
الالزمــة للعمــل جميــع املصــادر الرئيســية لصعوبــة 

تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة.
ــإلدارة  ــة ل ــة: األدوات اإلداري األدوات اإلداري  •
املتكاملــة للمــوارد املائیــة ھــي األدوات و األســاليب 
ــی  ــرار عل ــي الق ــاعدة صانع ــن مس ــن م ــي متک الت
إتخــاذ قــرارات رشــيدة و مســتنیرة بیــن اإلجــراءات 

إعداد/ د. التجاىن النور بشر 

عميد معهد إدارة املياه و الري بجامعة الجزيرة.
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ــة. البدیل
و مــن الــروط الشــاملة التــي تعتــر مهمــة أيضــاً 
عنــد تطبيــق اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة نجــد 
ــدرات،  ــة الق ــزام، تنمي ــية و اإللت أن: اإلرادة السياس
اإلســتثامر الــكايف و اإلســتقرار املــايل و اإلســرداد 
املســتدام للتكاليــف باإلضافــة إيل الرصــد و التقييــم، 
األهميــة مبالزمــة مراحــل  تعتــر مــن  جميعهــا 

ــة.   ــق املختلف التطبي
املتكاملــة  اإلدارة  إىل  النظــر  أيضــاً  ينبغــي  كــام 
ــدالً مــن نهــج  ــة ب ــا عملي ــة عــىل أنه للمــوارد املائي
ــل و  ــل األج ــج طوي ــو نه ــدة  - و ه ــة الواح الطلق
متكــرر و ليــس خطيــاً يف الطبيعــة. و بإعتبارهــا 
ــاه و  ــة املي ــم تنمي ــل نظ ــعى إىل تحوي ــة تس عملي
ــاً، فهــي  إدارتهــا مــن أشــكالها غــر املســتدامة حالي
بالتــايل ليــس لهــا بدايــات أو نهايــات ثابــت و قابلــة 

ــتويات.  ــع املس ــي جمي ــق ع للتطبي
الطلــب عــىل امليــاه يف زيــادة مســتمرة بســبب 
الزيــادة املتزايــدة يف التعــداد الســكاين و النمــو 
اإلقتصــادي و العوملــة و التغــر املناخــي الــيء 
الــذي أدي إىل زيــادة اإلهتــامم بامليــاه عامليــاً و 
ــاه و ال  ــدار املي ــت ت ــث كان ــاً. حي ــاً و محلي إقليمي
زالــت بالقطاعــات )ميــاه الــرب، ميــاه ري، توليــد 
اإلهتــامم  كان  و  كهرومــايئ، رصف صحي...إلــخ(. 
كذلــك بتلبيــة الطلــب عــىل امليــاه كميــاً كيفــام كان 
دون تنســيق بــن قطاعــات امليــاه املختلفــة و دون 
اإلهتــامم بالبيئــة إىل أن تنامــي اإلحســاس بــرورة 

التكامــل يف إدارة امليــاه. 

خــالل الـــــــــ )s70/s1960( كان اإلهتــامم مبنشــآت 
ــاه و املشــاريع املتخصصــة ثــم تطــور اإلهتــامم  املي
خــالل )s1990/80( إىل رضورة إعتبــار النظــم البيئية 
و رضورة التخطيــط اإلقليمــي و اإلهتــامم بالطلــب 
ــوم  ــور املفه ــاً تط ــق و حديث ــامم بالتدف ــام اإلهت ك

ليشــمل أهميــة امليــاه و التنميــة اإلقتصاديــة و 
اإلجتامعيــة و رضورة املشــاركة املجتمعيــة و الركيــز 
 )Sustainability( عــىل الدميومــة أو اإلســتمرارية
إىل أن أطــرت رؤيــة اإلدارة املتكاملــة للميــاه يف 
ــف  ــف آن ــم تعري ــث ت مؤمتــر )Dublin 1992( حي
ــة. فــاإلدارة  ــة للمــوارد املائي ــإلدارة املتكامل الذكــر ل
ــة  ــتمرة مرتبط ــة مس ــي عملي ــاه ه ــة للمي املتكامل
و أداة لتوزيــع و إدارة امليــاه و وســيلة سياســات 
املتكاملــة  اإلدارة  لتنفيــذ  و  إدارة.  و  تخطيــط  و 
للمــوارد املائيــة ال بــد مــن توفــر: )1( سياســات 
ــن  ــدي )2( قوان ــدة امل ــة بعي ــة برؤي ــة واضح مائي
ــات )3(  ــك السياس ــذ تل ــن تنفي ــات تضم و تريع
لــكل  امليــاه  توزيــع  تضمــن  تنظيميــة  هيــاكل 
املســتفيدين و آليــات تشــغيلية تضمــن توصيــل 

ــتفيدين. ــكل املس ــاه ل املي

للميــاه  املتكاملــة  اإلدارة  أهــداف  لتحقيــق  و 
يجــب التحــول مــن القطــاع الواحــد إىل القطاعــات 
ــة املشــاركة إىل املشــاركة  املتعــددة و مــن محدودي
ــد  ــاع الواح ــرار يف القط ــاذ الق ــن إتخ ــع و م األوس
إىل القــرارات الجامعيــة و فــوق ذلــك يجــب تهيئــة 
منــاخ املشــاركة لألفــراد و القطــاع الخــاص و القطــاع 
العــام و القطــاع املتخصــص و تحديــد األدوار و 
ــار  ــع يف اإلعتب ــع الوض ــذا م ــاه ه ــات إدارة املي آلي
اإلرادة السياســية و تنميــة املــورد البــرى و ضــامن 
ــة  ــة املراقب ــىل عملي ــديد ع ــايل و التش ــب امل الجان
و التقييــم و التقويــم.  االدارة املتكاملــة للميــاه 
تعنــى زيــادة الناتــج الزراعــى و بالتــاىل اإلقتصــادى 
و تعنــى الحفــاظ عــىل البيئــة و القضــاء عــىل 
ــاه  ــة للمي ــذ اإلدارة املتكامل ــك لتنفي األمــراض و لذل
يجــب مشــاركة - باالضافــة لقطــاع امليــاه - القطــاع 
الزراعــى بشــقيه و القطــاع الصحــى و اإلقتصــادى و 

ــوى.  ــى و التنم ــوىن و الصناع ــى و القان البيئ

30



هيـــدروليكـــا

ديسمرب 2017م

ســبحان القديــر الجبــار مطهــر القلــوب و عــامل األرسار 
ــظ  ــع و حاف ــر الينابي ــار و مفج ــار و األنه ــق البح خال
ــن  ــاء م ــزل امل ــا و من ــوف األرض و ظاهره ــاء يف ج امل

املــزن طهــوراً  ليطهــر بــه مــا يشــاء مبــاركاً ذلــوال.
ــْنَ  ــْرًا بَ ــاَح بُ يَ ــَل الرِّ ــِذي أَرَْس ــَو الَّ ــايل : َوُه ــال تع ق
ــاَمِء َمــاًء طَُهــوًرا ﴿٤٨﴾  يـَـَدْي رَْحَمِتــِه  َوأَ نْزَلَْنــا ِمــَن السَّ

ــان. ســورة الفرق
ــل  ــىل أص ــي ع ــذي بق ــاء ال ــو امل ــور ه ــاء الطه و امل
خلقتــه، و مل يتغــر لونــه، أو طعمــه، أو رائحتــه، ســواٌء 
نــزل مــن الســامء أو نبــع مــن األرض، مثــل: مــاء املطــر، 
ــن مصــادر  ــون، و غرهــا م ــاء العي ــاء البحــر، و م و م

مــاء الطهــارة. 
ــة أعــاله : و هــذا أيضــاً  ــر لآلي ــن كث و مــن تفســر إب
مــن قدرتــه التامــة و ســلطانه العظيــم النافــذ، و 
هــو أنــه تعــاىل يرســل الريــاح مبــرات، أي : مبجــيء 
ــاح أنــواع، يف صفــات كثــرة  الســحاب بعدهــا ، و الري
مــن التســخر ، فمنهــا مــا يثــر الســحاب ، و منهــا مــا 
ــن  ــون ب ــا يك ــا م ــا يســوقه، و منه ــا م ــه، و منه يحمل
يــدي الســحاب مبــراً، و منهــا مــا يكــون قبــل ذلــك 
ــر; و  ــحاب ليمط ــح الس ــا يلق ــا م ــم األرض، و منه يق
ــورا ، أي  ــاء طه ــامء م ــن الس ــا م ــال : و أنزلن ــذا ق له
ــرى  ــا ج ــود و م ــحور و الوق ــا، كالس ــر به ــة يتطه : آل
مجــراه . فهــذا أصــح مــا يقــال يف ذلــك. و أمــا مــن قــال 
: أنــه فعــول مبعنــى فاعــل ، أو : أنــه مبنــي للمبالغــة أو 
التعــدي ، فعــىل كل منهــام إشــكاالت مــن حيــث اللغــة 
و الحكــم، ليــس هــذا موضــع بســطها، و اللــه أعلــم .

ــن  ــر ب ــا عم ــا أيب، حدثن ــم : حدثن ــن أيب حات ــال اب و ق
حفــص بــن غيــاث، حدثنــا أيب، عــن أيب جعفــر الــرازي، 
حدثنــي حميــد الطويــل، عــن ثابــت البنــاين قــال: 
دخلــت مــع أيب العاليــة يف يــوم مطــر، و طــرق البــرة 
قــذرة ، فصــىل ، فقلــت لــه، فقــال:) و أنزلنــا مــن 

ــاء الســامء. ــره م ــال : طه ــورا(،  ق ــاء طه الســامء م
و قــال أيضــاً : حدثنــا أيب ، حدثنــا أبــو ســلمة ، حدثنــا 
وهيــب عــن داود ، عــن ســعيد بــن املســيب يف هــذه 

اآليــة : ) و أنزلنــا مــن الســامء مــاء طهــورا( قــال : أنزلــه 
اللــه مــاء طاهــرا ال ينجســه يشء .

وعــن أيب ســعيد قــال : قيــل : يــا رســول اللــه ، أنتوضــأ 
ــن ، و  ــر يلقــى فيهــا الن ــر بضاعــة؟ - و هــي ب مــن ب
لحــوم الــكالب - فقــال : » إن املــاء طهــور ال ينجســه 
يشء » رواه الشــافعي، و أحمــد و صححــه، و أبــو داود، 
و الرمــذي و حســنه، و النســايئ  و قــال ابــن أيب حاتــم 
: حدثنــا أيب، حدثنــا أبــو األشــعث، حدثنــا معتمــر، 
ســمعت أيب يحــدث عــن ســيار، عــن خالــد بــن يزيــد، 
قــال : كان عنــد عبــد امللــك بــن مــروان، فذكــروا املــاء 
ــه  ــن الســامء، و من ــه م ــد : من ــن يزي ــد ب ــال خال ، فق
مــا يســقيه الغيــم مــن البحــر فيعذبــه الرعــد و الــرق. 
فأمــا مــا كان مــن البحــر، فــال يكــون لــه نبــات، فأمــا 
ــات فمــام كان مــن الســامء . و روي عــن عكرمــة  النب
قــال : مــا أنــزل اللــه مــن الســامء قطــرة إال أنبــت بهــا 
يف األرض عشــبة أو يف البحــر لؤلــؤة . و قــال غــره : يف 
الــر  بــر، و يف البحــر در . عــن جابــر بــن عبداللـّـه ريض 
ــال  ــه و ســلم ق ــه علي ــي صــىل الل ــه عنهــام أن النب الل
ــرت  ــي : ن ــد قب ــن أح ــاً مل يعطه ــت خمس : ) أعطي
بالرعــب مســرة شــهر و جعلــت يل األرض مســجداً و 
ــرة  ــن أيب هري ــلم .ع ــاري و مس ــوراً ... ( رواه البخ طه
ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــىل اللــه عليــه و ســلم أنه 
ســئل عــن التوضــؤ مبــاء البحــر فقــال : ) هــو الطهــور 
ــْن  ــذي .ع ــوداود و الرم ــه ( رواه أب ــل ميتت ــاؤه الح م
ــيِّ َصــىّل  ِب ــُه عــِن النَّ ــه َعْن ــاِب ريض اللَّ ــِن الَخطَّ ــر بْ ُعَم
ــأُ  اللــُه َعلَيْــِه و َســلَّم قـَـاَل : » مــا ِمْنُكــْم ِمــْن أَحــٍد يتوضَّ
فَيُبْلِــُغ أَو فَيُْســِبُغ الُوُضــوَء ثـُـمَّ قـَـاَل : أَْشــهُد أَْن ال إِله إاِلَّ 
ــًدا عبْــُدُه َو  اللَّــه وْحــَده ال رَشيــَك لــُه، و أَْشــهُد أَنَّ ُمحمَّ
ــِة الثَّاَمنِيَــُة يَْدُخــُل  رُســولُه ، إاِلَّ فُِتَحــت لَــُه أَبـْـواُب الجنَّ
ِمــْن أَيِّهــا شــاَء « رواه مســلم. و زاد الرمــذي : )اللَُّهــمَّ 
ــَن(.  ــَن املُتَطَهِِّري ــي ِم ــَن و أْجعلْن اِب ــن التَّوَّ ــي م اْجعلْن
جعلنــي اللــه و إياكــم مــن أهــل الجنــة و نجانــا مــن 

عــذاب النــار.
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النموذج املقرتح إلدارة و تشغيل 
مرافق حصاد املياه

ــاد  ــق حص ــر مراف ــاه ع ــات املي ــتدامة خدم إن إس
ــا  ــاه ىف الريــف الســوداين تتطلــب نوعــا إيجابي املي
املرافــق  هــذه  إدارة  يف  الشــعبية  املشــاركة  يف 

بإعتبارهــم مالــي املــروع.
إذ أن مشــاركة املواطنــن ىف تحمــل همــوم تشــغيل 
وصيانــة وتأهيــل وتطويــر مرافــق امليــاه يــؤدي إيل 
املحافظــة عــىل هــذه النظــم وإســتمرارية خدماتهــا 
ــغيل  ــاج والتش ــف اإلنت ــل تكالي ــة إىل تقلي باإلضاف
اإليــرادات  تحصيــل  كفــاءة  ورفــع  والصيانــة 
ميزانيــة  وتوفــر  املرفــق  لتطويــر  وإســتخدامها 

ــدال. ــالل واإلب ــف اإلح ــة تكالي ــة ملقابل إضافي
واملعلــوم أن إهتــامم املواطنــن يف الريــف الســوداين 
بــدأ منــذ زمــن طويــل ىف املســاهمة ىف مروعــات 
ــق  ــم املرف ــل ودع ــردي ىف متوي ــرع الف ــاه بالت املي
بــراء قطــع الغيــار ووحــدات الضــخ واملحروقــات 
ــا فاقــت  ــة لتســير وتشــغيل املرفــق عندم املطلوب
ــة  ــة والتشــغيل القــدرات الفردي إحتياجــات الصيان
للمترعــن بــدأت بعــض القــري ىف جمــع عائــدات 
مــن مرفــق امليــاه وإســتغاللها ملقابلــة الصيانــة 
خدمــات  ىف  الفائــض  وجهــت  كــام  والتشــغيل 

أخــري .
املطالبــة املســتمرة لقــادة املجتمــع املحــىل إلدارات 
امليــاه الوالئيــة واألجهــزة املحليــة والقوميــة لتوفــر 
التمويــل الــالزم والجهــاز الفنــي واألليــات واملعدات 
إلجــراء الصيانــة قــادت الســلطات املحليــة والوالئية 
إلجــراء العديــد مــن التجــارب إلدارة هــذه املرافــق 

مبشــاركة لجــان امليــاه بالقــرى.
النموذج املقرح إلدارة مرافق املياه:

ــاد  ــات حص ــن مروع ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــد ت لق
هــذه  معظــم  أن  إال  الســودان  بواليــات  امليــاه 
ــد منهــا ىف اهــذا العقــد  ــم العدي ــي ت املرافــق والت
)حفائــر وســدود( أصبحــت ىف حالــة مرديــة. ولعــل 
مــن أهــم هــذه األســباب التــي أدت إيل ذلــك عــدم 

ــه  ــذي إتســم ب اإلســتقرار املؤســي والتريعــي ال
ــاه الــرب بصفــة  ــاه بصــورة عامــة ومي قطــاع املي

خاصــة.
هنالــك  واملؤســي  التريعــي  الصعيــد  فعــي 
عــدة تريعــات وقوانــن ومؤسســات ىف مختلــف 
وغــر  مبــارشة  عالقــة  ذات  الحكــم  مســتويات 
ــر  ــن غ ــات والقوان ــاه إال أن التريع ــارشة باملي مب
ــام  ــص بين ــن نواق ــا م ــا يكتنفه ــم م ــة بالرغ مفعل
تعــاىن املؤسســات مــن عــدم تحديــد واضــح للمهــام 
التضــارب والتداخــل  واإلختصاصــات إيل جانــب 
التعــاون  أســس  وغيــاب  والواجبــات  املهــام  ىف 

والتنســيق.
ــامدات  ــة اإلعت ــور قل ــباب التده ــن أس ــام أن م ك
ــاه  ــرادات املي ــف إي ــع ضع ــة م ــة للصيان املخصص
ــون  ــار الع ــد إنحس ــة بع ــا خاص ــا أحيان وإنعدامه

الخارجــي.
الجهــة املســئولة عــن إدارة مرافــق امليــاه بالريــف 
ــارب ىف  ــك تض ــة إال أن هنال ــات الوالئي ــي الهيئ ه
ــئولة  ــة املس ــد الجه ــول تحدي ــات ح ــض الوالي بع
عــن إدارة مرافــق امليــاه يف املســتوي اإلداري األدين 

ــة املرافــق. ــردي حال ــذي فاقــم مــن ت األمــر ال
مبــا أن مــن أهــداف السياســة العامــة مليــاه الــرب 
والــرف الصحــي لتحقيــق أهــداف األلفيــة الثالثــة 
ــدار  ــف مبق ــاه ىف الري ــىل املي ــول ع ــادة الحص بزي
ــوم  ــرد ىف الي ــر للف ــوم و90 ل ــرد ىف الي ــر للف 20 ل
ــع  ــراتيجية الرب ــق اإلس ــة لتحقي ــدن باإلضاف ىف امل
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ــدالت  ــادة مع ــي 2031م بزي ــن 2007 حت ــة م قرني
امليــاه اآلمنــة إيل 50 لــر للفــرد ىف اليــوم ىف الريــف 
ــد لقطــاع  ــوم ىف املــدن فالب ــرد ىف الي ــر للف و150 ل
ــلوب  ــدأ بإس ــة أن تب ــاه الريفي ــة املي ــاه وخاص املي
وخاصــة  امليــاه  مرافــق  وتشــغيل  إلدارة  جديــد 
ــق هــذه األهــداف. غــر أن هــذا  الســطحية لتحقي
األمــر يتطلــب بعــض اإلصالحــات ىف الفقــرات التالية 
ــطحية  ــة والس ــاه العام ــق املي ــر مراف ــتقيم أم ليس

ــة خاصــة. بصف
1. التريعات:

ــات  ــات التريع ــب مراع ــي يج ــال التريع يف املج
والقوانــن ذات العالقــة بامليــاه ىف مســتويات الحكــم 
ــة التضــارب والتداخــل ىف  املختلفــة وتنقيحهــا وإزال
اإلختصاصــات الــذي يشــوبها وإســتكاملها حتــي 
تكــون املهــام واإلختصاصــات واضحــة ومحــددة 

بالنســبة للمؤسســات يف كل مســتوي.
فعــي مســتوي الواليــة يجــب تفعيــل قانــون هيئــة 
ميــاه الــرب بوضــع كافــة مرافــق املياه تحــت إدارة 
وإرشاف إدارة امليــاه مــع وضــع أســس وضوابــط من 
حــق الهيئــة بنــص القانــون لتنظيــم إدارة وتشــغيل 
إســتمراريتها  لضــامن  امليــاه  محطــات  وصيانــة 
مــع األخــذ يف اإلعتبــار دور املجتمعــات املحليــة 

ــة. ــب كل حال ــتفيدين حس واملس
2. الهياكل التنظيمية وبناء القدرات:

السياســات  ظــل  ىف  امليــاه  مرافــق  تشــغيل  إن 
ــة  ــاج إيل مؤسســات فاعل ــة يحت ــات العام والتوجيه

ومقتــدرة ويف هــذا اإلطــار يلــزم:
• وضــع الهيــاكل عــىل املســتوي املحــي  وهنــا ميكن 
ــة  ــاه وإصحــاح البيئ ــة  برنامــج املي ــداء بتجرب اإلهت
ــم تشــكيل لجــان عــي مســتوي كل مــن  ــث يت حي
القريــة واملحليــة بإختصاصــات وأليــات محــددة 
ــر  ــذا التدب ــق. ه ــل للمرف ــغيل األمث ــن التش تضم
ــتفيدين ىف  ــة واملس ــات املحلي ــزم إرشاك املجتمع يل
التشــغيل واألنشــطة املتعــددة واألخــذ بآرائهــم. 
وتأهيــل  التدريــب  النظــام  هــذا  يضمــن  كــام 

املواطنــن لرفــع كفاءتهــم يف اإلدارة والتشــغيل مــن 
خــالل ورش العمــل والحصــص التدريبيــة واللقــاءات 
املســتمرة واإلجتامعــات املتتاليــة وصــوال لغــرس 
بإعتبــار  الحقيقيــة  املشــاركة  ومبــادئ  مفاهيــم 
مــن  األول  املســتفيد  املحليــة هــي  املجتمعــات 
هــذه الخدمــات التــي يســتوجب املحافظــة عليهــا 
ــا . ــم له ــم ملكيته ــتمراريتها بحك ــتدامتها وإس إلس

الــواليئ فهنالــك كل مــن  • أمــا عــىل املســتوي 
هيئــات امليــاه الوالئيــة والهيئــة العامــة للميــاه 
واللتــان تحتاجــان للتفعيــل والدعــم بعــد مراجعــة 

والقوانــن. التريعــات 
• إيجــاد آليــات للتعــاون والتنســيق بــن وزارات 
ــري  ــوزارات األخ ــن ال ــة وب ــاه الوالئي ــات املي وهيئ
والــروة  الزراعــة  مثــل  بامليــاه  العالقــة  وذات 

وغرهــا. العمــراين  والتخطيــط  الحيوانيــة 
عــىل  والبريــه  اللوجســتية  القــدرات  بنــاء   •
مختلــف املســتويات بتوفــر األليــات واملعــدات 
العاملــة يف هــذا املجــال مــع التحفيــز املجــزي 

. اإلســتمرارية  لضــامن 
3. التمويل: 

لقــد أصبــح التمويــل مرهونــا بالجــدوي اإلقتصاديــة 
واإلجتامعيــة والبيئيــة حيــث أصبــح البــد مــن 
توضيــح هــذه الجوانــب عنــد البحــث عــن التمويل، 
غــر أن تقنيــات حصــاد امليــاه تلعــب دورا مهــام ىف 
ــة املــوارد املائيــة وتعــد مــن أنجــح الســبل ىف  تنمي
ــداف  ــا األه ــداف منه ــن األه ــة م ــق مجموع تحقي
ــايئ  ــن امل ــق األم ــاهمة ىف تحقي ــراتيجية باملس اإلس
ــة  ــذاىت ومجموع ــاء ال ــالل اإلكتف ــن خ ــذايئ م والغ
ــة. ــة واإلجتامعي ــة واإلقتصادي ــداف البيئي ــن األه م

عــىل هــذا األســاس يتحتــم أن تقــوم  الدولــة يف 
ــة  ــة بتغطي ــات الداعم ــة والجه ــتوياتها املختلف مس
نفقــات اإلســتثامر الرأســامىل ملنشــآت حصــاد امليــاه 
واملســتفيدة  املحليــة  املجتمعــات  تقــوم  بينــام 
بتغطيــة نفقــات الصيانــة والتشــغيل عــر نظــم 
ذلــك  يف  مســتعينة  محكمــة  وماليــة  إداريــة 
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ــاه  ــتهالك املي ــن إس ــة ع ــرادات املتحصل باإلي
عــىل أن يكــون للقطــاع الخــاص دور هــام ىف 
الدخــول بصــورة فاعلــة يف عمليــات الصيانــة 
اإلكتفــاء  لتأمــن  امليــاه  معــدات  وتصنيــع 
الــذايت منهــا ورفــع الكفــاءة يف تنميــة القطــاع.

4. ضبط اإليرادات وأوجه الرف: 
هنالــك قصــور يف عمليــات تحصيــل إيــرادات 
امليــاه وتــدين تعريفــة امليــاه إيل جانــب أوجــه 
رصفهــا. فمــن ناحيــة أن الهيئــات الوالئيــة 
مــن  الكافيــة  اإلمكانيــات  لديهــا  ليســت 
وســائل حركــة وكــوادر مدربــة للقيــام بعمليــة 
ــة  ــة. ومــن الناحي ــل بالصــورة املطلوب التحصي
ــوم  ــل تق ــات التحصي األخــرى أن بعــض عملي
بهــا جهــات أخــرى دون التنســيق مــع الهيئــة 
املاليــة  األرانيــك  إســتعامل  ودون  الوالئيــة 

ــروين ــك الك ــمية..وأهمها األورني الرس
كــام أن عائــدات امليــاه تــرف أحيانــا يف 

أوجــه أخــرى ال عالقــة لهــا بامليــاه.
ــام  ــتنباط نظ ــروري إس ــن ال ــإن م ــه ف علي
ورصف  جمــع  لضبــط  ومحاســبي  مــايل 
ــم  ــة والتقيي ــرادات ووضــع أســس للمراقب اإلي
لتفــادي الجوانــب الســلبية ألداء لجــان امليــاه 
ــة  ــاه لرقي ــرادات املي ــه إي ــن توجي ــد م والتأك
ــع  ــاه فقــط، عــي أن مين ــق املي ــر مراف وتطوي
إســتخدام اإليــرادات يف غــر أوجــه امليــاه، 
ــة  ــة الصيان ــاعد يف مواجه ــذي سيس ــر ال األم
واإلســتبدال كــام يســاعد ىف تدويــر رأس املــال 
ــدة  ــات جدي ــه ملروع ــرجاعه لتخصيص وإس
ــة.  ــرات املناخي ــرة التغ ــارع وت ــبا لتس تحس

   عرفــت اآلبــار منــذ القــدم عــىل انهــا املصــدر 
الرئيــي الســتخراج امليــاه الجوفيــه مــن  داخــل 
الطبقــات ،والبــر هــو عبــارة عــن ثقــب انبــويب 
ــث  ــامء وحي ــة لل ــات الحامل ــرق الطبق ــكل يخ الش
ــا ايل  ــم جلبه ــاه ومــن ث ــم داخلــه تجميــع املي يت

الســطح لالســتفاده منهــا.
      لقــد صاحــب تطــور  حفــر اآلبــار امليــاه الجوفيــة 
ــدس  ــه مهن ــي  تواج ــر الت ــاكل الحف ــور يف  مش تط
ــة  ــا و معرف ــرف عليه ــن التع ــد م ــر وكان  الب الحف
ــة  ــا يف حال ــرق معالجته ــا ط ــا وأيض ــبابها لتجنبه أس
ــون  ــد تك ــة أو ق ــائر املادي ــب  الخس ــا لتجن حدوثه

ــة يف بعــض الحــاالت. بري
       ألهميــة مجــال الحفــر ودوره يف التنميــة ينبغــي 
تســليط الضــوء عــىل هــذه املشــاكل ودراســتها 
ــي  ــدأ حت ــن تب ــن اي ــاملة وم ــة وش ــورة مفصل بص
يتــم إيقــاف او التقليــل مــن حــدوث املشــاكل 
التــي تعيــق مــن إســتمرار عمليــة الحفــر وتســتغرق 
ــام ألن  ــال مه ــن عام ــر الزم ــل ويعت ــت الطوي الوق
ــة  ــة املادي ــادة التكلف ــؤدي اىل زي ــت ت ــادة الوق زي

ــارة . ــر خس ــا تعت ــي ايض وه
  تقــع واليــة غــرب كردفــان يف الجــزء الجنــويب 
الغــريب ألقليــم كردفــان يف الســودان وذلــك بــن 
ــول 32.22  ــط ط ــامالً وخ ــرض 11 – 20 ش ــرة ع دائ
ــرض  ــر الع ــن دوائ ــداد ب ــذا اإلمت ــاً ه - 30.27 رشق
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جعــل واليــة غــرب كردفــان تتمتــع باقليميــن 
ــرة  ــار الغزي ــويب ذو األمط ــزء الجن ــن ، الج طبيعي
والربــة  الكثيــف  والشــجري  النبــايت  والغطــاء 
الطينيــة ، والجــزء الشــاميل ذو األمطــار املتوســطة 
وتتــدرج إيل الخفيفــة وتســود الربــه الرمليــه ) 
ــاحة  ــغ مس ــب وتبل ــذا الجان ــوز ( يف ه ــة الق ترب
الواليــة 111373كيلومــر مربــع. تقــع واليــة غــرب 
ــث تحدهــا  ــات حي ــن الوالي ــدد م ــن ع ــان ب كردف
مــن الجنــوب الرقــي واليــة جنــوب كردفــان 
ــامل  ــة ش ــامل والي ــي والش ــامل الرق ــن الش ، وم
كردفــان ، ومــن الغــرب واليــات شــامل ورشق 
وجنــوب دارفــور ومــن الجنــوب دولــة جنــوب 

الســودان
تهــدف هــذة الدراســة ايل معرفــة طبيعــة املنطقــة 
لحفــر  االمثــل  الطــرق  واســتخدم  الجيولوجيــة 

ــا ، ــار فيه االب
وعنــد مقارنــة امليــاه الســطحية مــع الجوفيــة فــإن 
ــدد  ــطحية يف ع ــن الس ــز ع ــة تتمي ــاه الجوفي املي
خــواص اساســية لذلــك مــام ادي ايل ســامحية 

ــة ، ــاه الجوفي ــي املي ــوء ع ــليط الض تس
يف  الحفــر  لعمليــة  تحــدث  التــي  املشــاكل  ان 
االبــار كثــرة ومتنوعــة واســبابها مختلفــة وتشــمل 
وتوحــل  ،مســك  الحفــر  ســائل  دورة  فقــدان 
ــة  ــدث نتيج ــي تح ــاكل الت املعدات،االندالع،واملش
انابيــب  ،ومشــاكل  لالبــار  الخاطــئ  للتصميــم 
التغليف،مشــاكل التــآكل والطفو،املشــاكل االمنيــة 

واالقتصاديــة.
حفــظ  وهــي  اخــري  ابعــاد  الدراســة  ولهــذة 
ــة  ــاز عملي ــت بانج ــي قام ــة الت ــرات البري الخ
يف  بجمعهــا  وذلــك  املنطقــة  هــذة  يف  الحفــر 
ــي  ــد الحاجــة حت ــا عن ــم الرجــوع اليه ســجالت يت
نتفــادي الوقــوع يف املشــاكل التــى تــم ذكرهــا اعاله 
ــة  ــت محفوظ ــرات اذا كان ــذة الخ ــك الن ه ، وذل
ــري  ــل الب ــزوال العق ــان ب ــري ف ــل الب يف العق

فانــة يتــم فقدانهــا لذلــك نتمنــي ان تكــون هنالــك 
ســجالت لجميــع واليــات الســودان حتــي تبــوب يف 
ســجالت تحتفــظ بالخــرات وتكــون ســندا لالجيــال 

ــه . ــاذن الل ــتقبل ب ــة يف املس القادم
ــة  ــك لقل ــار ذل ــة اب ــة اربع ــذة الدراس ــملت ه ش
ــات الدقيقــة يف املنطقــة حتــي يجــب  توفــر البيان
ــي  ــث ع ــج البح ــص نتائ ــث وتلخ ــا يف البح اخذه
ان املشــاكل التــي تحــدث يف حقــل العمــل ليــس 
طبيعــة الركيــب الجيولوجــي وحدهــا الســبب 
الرئيــي بــل ان الــكادر البــري قــد يحــدث 
الخــرة  لقلــة  ولذلــك  بتدخلــة  ايضــا  مشــاكل 
ــاء  ــة يســعي ايل انته ــع املشــاكل والن ــل م والتعام
العمــل بــاي صــورة مهــام كانــت الخســائر ونوعهــا 

،دون اللجــوء ايل الطــرق العلميــة يف حلهــا .
ــل  ــم التوص ــي ت ــث الت ــن البح ــج م ــت النتائ وكان
ــد  ــة قي ــت باملنطق ــي حدث ــاكل الت ــا أن املش إليه
الدراســة )غــرب كردفــان( وهي فقدان دورة ســائل 
الحفــر بنوعيهــا )الفقــدان الــكي للــدورة ( وتهــدم 
الطبقــات , وكان ســبب هــذه املشــاكل التكوينــات 
الجيولوجيــة التــي تقــع فيهــا  املنطقــة التــي 
ــك  ــا وكذل ــر فيه ــد الحف ــر عن تشــكل هاجــس كب
ــار  ــة باآلب ــات املتعلق ــىل املعلوم ــالع ع ــدم اإلط ع
ــة ايل  ــة باالضاف ــذه املنطق ــبقا يف ه ــورة مس املحف
ــاكل  ــن املش ــج ع ــم ينت ــن ث ــري  وم ــكادر الب ال
زيــادة يف زمــن الحفــر وبالتــايل تزيــد تكاليــف 

ــر . الحف
والتوصيــات تتخلــص يف انــة يجــب عــي املهنــدس 
املســؤول الرجــوع ايل ســجالت االبــار املوجــودة يف 
املنطقــة والتعامــل الدقيــق مــع املشــاكل بصــورة 
علميــة وعمليــة ، اضافــة ايل ذلــك عمــل ســجالت 
ــوع  ــكل منطقــة تحفــظ الخــرات ون ــة ل جيولوجي
املشــاكل التــي تســود فيهــا وكيفــة تفاديهــا وكذلــك 
ــروف  ــوع الظ ــة املناطــق ون ــوع طبيع ــف لن تعري

التــي تســود فيهــا.
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البســيطة  هــذه  عــىل  اإلنســان  مســرة  بــدأت 
بالجمــع واإللتقــاط إلحتياجاتــه  مــن مــأكل وملبــس 
، ثــم إســتانس الحيــوان ىف املرحلــة الثانيــة للرعــى 
ــم مرحلــة الزراعــة  ، تلتهــا مرحلــة الصناعــة  ، ث
وماصاحبهــا  مــن تطــور نقــل الحيــاة البريــة 
بشــكل متســارع  جعل إختصــار الزمــان واملكان ىش 
واقعــى ، لتــاىت املرحلــة الخامســة وهــى مرحلــة او 
عــر املعلومــة إن  جــاز أن نســمى تلــك املراحــل  
عصــورا ، ونعيــش اآلن ىف عــر املعلومــات ، ويقول 
ــوم  ــات أن أى نشــاط يق ــر املعلوم املختصــن ىف ام
ــن  ــول م ــم مه ــه ك ــف ورائ ــه اإلنســان  اآلن يخل ب
ــة  ــك التلفوني ــرى محادثات ــت تج ــات ، وان املعلوم
نتســمع او تشــاهد ألى مــن الرامــج ، فهنــاك شــبكة 
كــرى ترقــب وترصــد وتحلــل  مــن أنــت  ؟  مــاذا 
تريــد  ؟ وكيــف يوفــر لــك ماتريــد ؟؟؟ وكم ســتدفع 
؟؟ بإختصــار البريــة منــذ ظهورهــا عــىل البســيطة 
ــك  ــات ذل ــن املعلوم ــت م ــا باي ــت  )5 ( إكس أنتج
حتــى العــام 2013 اآلن  تنتــج )5( إكســا بايــت كل 
يومــن  ىف عــامل تقاربــت اطرافــة  وأختــر بوصفــه 

قريــة صغــرة
          الدافــع الرئيــس لكتابــة هــذه  األســطر  
مقــال قيــم أورده الباشــمهندس أحمــد محمــد عــىل 
ابوســن  بعنــوان  مدرســة الــرى وأرجــو أن نقــرا ذاك 
املقــال  بصــورة جديــدة  ومن زوايا أخــرى  نرى ذاك 
الكــم الهائــل مــن املعلومــات  الــواردة  والتــى لــو 

أعيــد قراءتهــا مــرة اخــرى لوجدنــا أننــا نقــف عــىل 
كنــز مهــول مــن املعلومــات  املوثقــة ألعــامل تقــف 
شــاهدة اآلن  وتحــدث  عــن نفســها ملشــاريع كانت  
ىف رحــم الغيــب  وأصبحــت  حقيقــة نعيشــها ، واى  
ســطر ىف ذاك املقــال بــه قــدر هائــل مــن الحقائــق 
ــات ؟  ــت  الدراس ــف مت ــر ؟؟؟؟ كي ــروع ذك ألى م
مــن قــام بهــا  ؟؟كيــف تــم التنفيــذ؟؟؟ وبــأى املــواد 
؟؟؟ مواصفاتهــا ىف ذاك الوقــت؟؟؟؟  اســعارها؟؟؟  
ــداع   ــك اإلب ــوا ذل ــن صنع ــذاذ الذي ــك األف ــن اولئ اي
الــذى نعيــش بــن جنباتــه اليــوم ونتفيــأ  مــن 
ــان  ــامم أم ــى ص ــامخة ه ــاريع ش ــة  ، ىف مش نعيم
لهــذا البلــد وهبــة مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل نكــر 
ــا  واملحافظــة  ــك صيانته ــا ، وكذل مــن حمــده عليه
عليهــا بــكل قــوة  ،حتــى ال تتــرسب لهــا يــد الخراب 
ــا  ــأى دعــوة مــن أهــواء النفــوس ، ولنأخــذ حذرن ب
ونعتــر مــن أن كل الحضــارات التــى نعاهــا التاريــخ  
كانــت حضــارات إرتكــزت عــىل امليــاه وىف آى الذكــر 
ــا نعيــد قــراءة  ذاك  الحكيــم تفصيــل لذلــك، دعون
املــاىض الجميــل لــن نتبــاىك ، لكــن لنعتــر ؟ وحــق 
ملدرســة الــرى أن تكــون جامعــة  بــكل ماتعــى 
وحــدة  إلنشــاء  دعــوة  وهــى   ، الكلمــة  هــذه 
معلومــات  متكاملــة ترصــد وتحفــظ  كل األنشــطة 
التــى نفــذت ،إســتخالص املعلومــات القيمــة منهــا 
ــا ،وهــى  ــا وإعدادهــا ليســتفاد مــن قيمته ،تحليله
ــوادر  ــن الك ــتفادة م ــوة  لإلس ــد قيمة؟؟ودع بالتأكي

املعلومة الكرى
Mega Information
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التــى كانــت حــارضة، ولــن يكلــف امــر حشــد تلــك 
الخــرات ىش يذكــر مقابــل  املــردود القيــم ألى  جهد 
ــل  ــم الهائ ــد ذاك الك ــوة لحش ــى دع ــه ، وه يؤدون
ــل   ــة داخ ــرة  ىف أندي ــامل امله ــن والع ــن املهندس م
الــوزارات ، ليكونــوا لصيقــن بالعمــل الــذى يجــرى ، 
تؤخــذ مشــورتهم تواصــال للخــرة وصقــال لهــا ؟؟ كــم 
ســيكلف ذلــك  مقهــى ؟ وترحيــل مــن وإىل ؟ وحافز 
مــادى مهــام تضــاءل حجمــه فعائــده أعــىل ؟ ....ىف 
إحــدى املواقــع مبــروع الجزيــرة حــدث إشــكال ىف 
تريــف ميــاه االمطــار وتراكمــت واصبحــت تهــدد 
ــل  ــض العم ــراء بع ــن ج ــك م ــة  ذل ــاة الرئيس القن
العشــواىئ الــذى تــم ىف ذاك املوقــع ، وعندمــا بلــغ 
الخــر أحــد املهندســن املخرمــن طلــب منهــم ان 
ــة بهاعــداد مســافة مفعــل وأن يســروا  ــوا عرب يركب
ملســافة كــذا كيلومرويحفــروا فهــو يعلــم  يقينــا  أن 
هنــاك مــرف ىف ذاك املوقــع صمــم لهــذا الغــرض 
ــرض  ــف ع ــدس  ص ــة ،ومهن ــل التعري ــه عوام دفنت
عليــه إشــكال قطــم  كرنــك  إحــدى الوابــورات 
ــة جــدا؟   ــرات ؟؟ ىف أحــد املشــاريع الحديث ــدة م ع
ليتبــن شــكل  الكرنــك   إحضــار  منهــم  فطلــب 
القطــم  وعندمــا  أحــر وقــام مبعاينتــه   أخرهــم 
ــتوية   ــر  مس ــور غ ــدت للواب ــى أع ــة الت ــأن الصب ب
وعقــدت الدهشــة الســنة الجميــع  وهم  يكتشــفون 
ــا ىف   ــو إجتهدن ــيكلف  ل ــم س ــرى ك ــة؟؟؟؟ ت الحقيق
إحضــار مثــل تلــك الخــرة ؟؟؟ قيمــة الكرنــك  ؟؟ام 
وخفــر  أهــدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟   الــذى   الزمــن  قيمــة 
القنطــرة الــذى  إعتــاد عــىل  وزن قنطرنتــه  بأذنــه  
فهــو يتتبــع  صــوت امليــاه ليــال ويعــرف  إن  كانــت 
ــادة او نقصــان  ؟؟؟؟ ونجــار التســليح  ــاه  ىف زي املي
املســاحة  ىف وزن شــدة  نظــارة  يتحــدى  الــذى 
وســقائل الخرصانــة لكثــر مــن األعــامل الخرصانيــة 
التــى نفــذت بواســطة عــامل الــرى املهرة.......دعونــا 

ننعــم بتلــك الخــرات ال نركهــا  للضيــاع وان النحــرر 
لهــا شــهادة انتهــاء الصالحيــة  ببلــوغ  ســن املعــاش 
ــرى ىف أى  ــوات ال ــرة لقن ــة العاب ــارى العمالق ....الكب
مــن املشــاريع  املرويــة و التــى  تعــر  فوقهــا آليــات  
ثقيلــة  تقــف اليــوم شــامخة  ،تتحــدث بنفســها  
وتســخر حتــى مــن  كبــارى أخــرى  شــيدت ىعدهــا  
ــت  ــيفونات   صمم ــارات وس ــال  بي ــد طوي مل تصم
بإحــكام و دقــة تقــف شــاهدة حتــى اليــوم ....

إن كان  تقييــم اصــول اى موسســة يرصــد فقــط 
االصــول الثابتــة  مــن مبــاىن واملتحركــة مــن آليــات  
ــك  ــا فتل ــا وقدره ــودة فيه ــرات املوج ــل الخ ويهم
ــح مكــون  خســارة كــرى ، ورأس مــال  الخــرة اصب
رئيــس ألى مؤسســة  تنشــد النجــاح دعونــا نتنــاىس 
مشاكســاتنا وننظــر لألمــر مــن زوايــا أخــرى تعظــم 
إلتفتنــا  لحقيقــة  املــردود املــادى واملعنــوى إن 
مامنلــك مــن  ثــروة هائلــة مــن املعلومــات املوثقــة ، 
ونرجــو كذلــك  مــن الباشــمهندس  ابــو ســن مزيــدا 
ــه   ــل في ــو إسرس ــه ل ــطر كتب ــق  وأى س ــن التوثي م
ــا  ــب صيانته ــى يج ــة  الت ــة املعرف ــا أهمي ــن لن لتب

ــا ، وحفظه
ــد  ــذا البل ــا ه ــى به ــى يحظ ــة الت ــوارد املهول إن امل
كفيلــة بجعلــه ىف مصــاف  التطــور والحيــاة الطيبــة 
،والرصــد والتحليــل الدقيــق والدراســات املتأنيــة  
والعميقــة  مهــام  بلغــت كلفتهــا املاديــة ومــا ينفــق 
عليهــا ضئيــل أمــام مردودهــا ذو الفائــدة العظيمــة 
إليهــا ونحســبها صحيحــا. ىف كل  نلتفــت  ،فهــل 
ــطة ،  ــذه االنش ــدى ه ــرى  إح ــاة  وال ــطة الحي أنش
وأخــرى ىف التعليــم والصحــة  واالمــن وغرهــا مــن 
مهــن  اشــتهر ونبــع فيهــا  انــاس كــر ، فهــل نبحــث 
عنهــم لنقــول لهــم شــكرا عــىل ذلــك اإلبــداع الــذى 
قدمتمــوه  ونحفزهــم احيــاء  أو امــوات فهــم فخــار 

ــا , عزن

كتـابـات
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الزراعــي:  أبوحبــل  خــور  مــروع 
معوقــات إدارة امليــاه وآفــاق الحلــول

يف هــذا املوضــوع نتطــرق ملشــكالت إدارة امليــاه مبــروع خــور أبوحبــل 
ــادل الخــرات مــن أجــل  الزراعــي والتــي متــت مناقشــتها يف ورشــة »تب

إدارة مثــىل للميــاه مبشــاريع الــري الفيــي يف الســودان« مبدينــة الســميح 
– واليــة شــامل كردفــان يف الفــرة 2-3 يوليــو 2017م. مــن جهــة أخــرى قام 

الحــارضون مــن أكادمييــن، باحثــن، مزارعــن ومهنيــن مــن أنظمــة الــري الفيــي الكــرى يف الســودان 
)مــروع القــاش الزراعــي، مــروع دلتــا طوكــر الزراعــي، مــروع خــور أبوحبــل الزراعــي ومــروع 
حــوض الســليم الزراعــي( بالتفاكــر حــول الحلــول املمكنــة نظــرا ألهميــة املــروع يف تحقيــق األمــن 

الغــذايئ بالواليــة وأيضــا لإلســهام يف دعــم االقتصــاد القومــي.

نهــر  هــو  حبــل  أبــو  خــور 
موســمي يســتمر ىف الجريــان ىف 
الفــرة مــن يوليــو حتــى بدايــة 
ــرة  ــات كب ــالً كمي ــر حام أكتوب
روافــده  وتنبــع  امليــاه   مــن 
األساســية مــن مرتفعــات جبــال 
الدلنــج  ورشق  غــرب  النوبــة 
الرقيــة  الجبــال  ومرتفعــات 
باإلضافــة اىل امليــاه املحليــة من 
جبــي الدايــر ودامبــر ويســتمر 
بالرهــد  مــاراً  الجريــان  ىف 
والســميح وأم روابــة اىل رشق 
ــن 300  ــر م ــي بطــول أك تندلت
كيلــو مــر. تقــدر جملــة اإليــراد 
ــد  ــل عن ــور أيب حب الســنوي لخ
نهايتــه بأكــر مــن 100 مليــون 

م3.
 يعتــر حــوض أيب حبــل مــن 

أخصــب األرايض الزراعيــة بفضــل الــري الفيــي 
ــة  ــة ســنويا وتعــد املشــاريع املروي وتجــدد الخصوب
بخــور أيب حبــل بواليــة شــامل كردفــان من املشــاريع 
املشــاريع  رئاســة  وتوجــد  الســودان،  يف  الرائــدة 

ــل  ــة الســميح. تشــتّمل مشــاريع خــور أيب حب مبدين
ــي: ــية وه ــاريع أساس ــة مش ــىل ثالث ــة ع املروي
1. مروع الري الفيي بالسميح )9170 فدان(

2. مروع الري الفيي بالرهد )1728 فدان(
3. مروع الخر املروي )2225 فدان(
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ــم تلخيــص كافــة معوقــات إدارة  ــايل ت يف الجــزء الت
ــب  ــل الزراعــي اىل جان ــاه مبــروع خــور أبوحب املي
ــادل  ــة تب ــات ورش ــا ملخرج ــول وفق ــات الحل مقرح

الخــرات.
1) التحديات

1. تذبذب جرين خور أبوحبل:
ــر  ــام آلخ ــن ع ــذب م ــور بالتذب ــان الخ ــم جري يتس
هــذا اىل جانــب التغــرات املورفولوجيــة والتــي 
تشــمل تغيــر الخــور ملجــراه مــن حــن آلخــر، النحــر 

ــيب. والرس
2. انتشار الحشائش واإلطامء:

الحشــائش الضــارة منتــرة يف معظــم القنــوات. 
ــن  ــدرة م ــات مق ــب كمي ــرى ترس ــة أخ ــن ناحي م
الطمــي يف هــذه القنــوات وعــىل مســتوى األحــواض 
ــف م3  ســنويا )يقــدر الطمــي بحــوايل 200-300 أل

ــنة(. يف الس
3. عدم كفاية البنى التحتية وأعامل التأهيل:

تدهــور وضــع املنشــآت املائيــة باملــروع )تحويــل، 
ــامت  ــال املنظ ــبيل املث ــىل س ــم(. وع ــع وتحك توزي

ــيئة.  ــة س ــة ويف حال ــر كافي ــد غ ــة الره ــىل ترع ع
هــذا اىل جانــب عــدم وجــود مواعــن تخزينيــة مليــاه 
الــري لتفــادي مشــكلة تذبــذب جريــان الخــور. 
أيضــا يوجــد نقــص يف الطــرق والكبــاري التي تســهل 

ــة املزارعــن. حرك
4. ضعف الجانب املؤسي:

توجــد  وال  محــددة  غــر  امليــاه  إدارة  مســئولية 
املعنيــة  الجهــات  بــن  واضحــة  تنســيق  آليــات 
باألمــر. جديــر بالذكــر أنــه يتــم التخطيــط للتوســع 
فــدان   60000 حــوايل  اىل  املزروعــة  املســاحة  يف 
ــة(  ــروع الحالي ــاحة امل ــرات مس ــع م ــا أرب )تقريب
ــادة  ــب الزي اال إن الوضــع املؤســي الحــايل ال يواك

ــا. ــط له ــرة املخط الكب
5. توفر البيانات، املوارد البرية وبناء القدرات:

ــع املــورد املــايئ يوجــد نقــص  ــق بتوزي ــام يتعل • في
يف بيانــات جريــان الخــور اىل جانــب معلومــات عــن 
االحتيــاج الفعــي لالســتخدامات املختلفــة )الزراعــة، 
القطــاع البســتاين، التغذيــة الجوفيــة، االســتخدام 

ــزيل، ...(. املن

تزرع باملروع  املحاصيل الغذائية كالذرة والخروات املختلفة واملحاصيل النقدية كالقطن وزهرة الشمس. 

39



ديسمرب 2017م

هيـــدروليكـــا

ــل  ــت األمث ــا ليس ــا حالي ــول به ــري املعم ــدة ال • م
ويتوجــب أيضــا إعــادة تقييــم احتياجــات الــري 

للمحاصيــل املختلفــة.
والتــي  الخفيفــة  اآلليــات  لتجربــة  الحوجــة   •
ــري  ــة بال ــع تحضــر املســاحات املزروع تتناســب م

الحــويض.
لقيــادة  املؤهــل  الهنــديس  الــكادر  يف  النقــص   •

املــروع.  مبرافــق  العمــل 
2) الحلول املقرتحة

مــن املمكــن تتبــع الحلــول املقرحــة وفقــا لتســلل 
املشــكالت املطروحــة أعــاله.

ــاه  ــن مي ــرة لتخزي ــدود صغ ــييد س ــة تش 1.إمكاني
ــذا  ــل له ــتغالل األمث ــل االس ــن أج ــل م ــور أبوحب خ
املــورد وأيضــا دراســة طــرق الرويــض املناســبة 

ــور. ــرى الخ ملج
انتشــار الحشــائش مــع األخــذ بعــن  2. داســة 
 ... املحصوليــة،  الركيبــة  الــري،  نظــام  االعتبــار 
ــىل  ــامء ع ــل اإلط ــرق تقلي ــة ط ــة اىل دراس باإلضاف

املــروع. مســتوى 
ــري باملــروع  3. تقييــم الوضــع الحــايل ملنشــآت ال

ــة اىل: ــق نظــام ري آخــر، باإلضاف ــة تطبي وإمكاني
• دراسة نظام الري بالرهد األخر.

ــادة  ــة الزي ــة ملواكب ــري الحالي ــآت ال ــم منش • تقيي
املتوقعــة يف مســاحات املــروع.

• تشــييد عــدد كاف مــن الطــرق والكبــاري لتســهيل 
ــة املزارعن. حرك

4. تدعيــم وتقويــة الجانــب املؤســي للجهــات 
أبوحبــل  خــور  ميــاه  وإدارة  باســتخدام  املعنيــة 
وحتــى تتمكــن مــن مواكبــة الزيــادة املتوقعــة 

فــدان.  60000 لتصــل  املــروع  ملســاحة 
5. توفر املعلومات واملوارد البرية:

• إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة مبحطــات رصــد 
األمطــار باملنطقــة وكذلــك رصــد تريفــات الخــور.

ــة للمحاصيــل  ــة الفعلي ــد االحتياجــات املائي • تحدي
بدقــة   )Crop water requirements( املختلفــة 
ــري باألحــواض. ــدة ال ــد م ــب تحدي ــة اىل جان عالي

• توفــر اآلليــات املناســبة لنظــام الــري الفيــي 
لبــدء الزراعــة يف التوقيــت األمثــل.

• إنشــاء وحــدة خاصــة بالــري مــن كــوادر ذات 
كفــاءة عاليــة يف مــروع خــور أبوحبــل. 

هنالك أيضا مقرحات أخرى كام يي:
ــاء الضــوء عــىل  ــة إللق o دراســة اقتصادية-اجتامعي

أســباب تــدين االنتــاج.
o إصــدار تريعــات متنــع قطــع األشــجار عــىل 

ضفــاف خــور أبوحبــل.
o دراســة خــور الجويــرس مــن أجــل االســتفادة مــن 

مــوارده يف زيــادة الرقعــة الزراعيــة.
عليــه ميكــن القــول بــأن %80 مــن املشــكالت 

املنظم الرئييس عىل خور أبوحبل (عىل اليمني) والبوابات عىل ترعة الرهد

تقـارير

40



هيـــدروليكـــا

ديسمرب 2017م

أعــاله  املذكــورة 
تخضــع  أن  يجــب 
والبحــث  للدراســة 
ــر  ــألة توف ــام مس بين
املؤهــل  الــكادر 
وجــه  وعــىل 
إلدارة  الخصــوص 
ــري يتوجــب  ــاه ال مي
لجهــات  رفعهــا 
وذلــك  االختصــاص 

. لجتهــا ملعا
مــن ناحيــة أخــرى 
أجمــع كل املشــاركن 

عــى رضورة تحديــث وتطبيــق نتائــج البحــوث التــي 
ــاءة األداء  ــع كف ــل رف ــن أج ــابق م ــت يف الس أجري
باملــروع. يف ذات اإلطــار مــن الــرورة مبــكان 
اســتصحاب كافــة الجهــات املعنيــة بأمــر نهضــة 

ــية  ــب املؤسس ــامم بالجوان ــب االهت ــروع. ويج امل
إلدارة امليــاه وحوكمــة ميــاه خــور أبوحبــل. وال 
يغيــب عــن ذهــن القــارئ بــأن توفــر مصــادر 

التمويــل تــأيت عــىل رأس قامئــة األولويــات.

املنظم الرئييس بالسميح.

تقـارير
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مستقبل حصاد املياه يف السودان

ــادر،  ــددة املص ــودان متع ــة ىف الس ــوارد املائي إن امل
ــة«،  و  ــاه جوفي ــان و مي ــل ، ودي ــاه ني » أمطــار، مي
ــاحات  ــا مس ــر به ــل تتأث ــاه الني ــإن مي ــك ف ــع ذل م
قليلــة مــن الســودان تتمثــل يف الريــط النيــي 
املمتــد مــن الجنــوب إيل الشــامل حــول ضفتــي 
النيــل و روافــده بيــد أن معظــم مســاحة الســودان 
املتبقيــة تعتمــد كليــاً عــي ميــاه األمطــار و جريانهــا 
الســطحي املوســمي  باإلضافــة  إىل  جريــان الخــران 
و األوديــة املحليــة و العابــرة .بذلــك يعتــر الحصــاد 
ــىل  ــول ع ــىل للحص ــائل املث ــن  الوس ــو م ــايئ ه امل
امليــاه  للــرب عندمــا ال تكــون مصــادر امليــاه 
األخــرى متوفــرة و خاصــة يف املناطــق الجافــة التــي 
ــان أو  ــة الجري ــاه الدامئ ــادر املي ــا مص ــر به ال تتوف
ميــاه جوفيــة  و لتحقيــق فــرص إضافية لتوفــر املياه 

بغــرض زيــادة اإلنتــاج و اإلنتاجيــة ملحاصيــل الزراعة 
ــتخدام  ــاءة إس ــادة كف ــق زي ــة و أيضــاً تحقي املطري
املــوارد األرضيــة غــر املســتغلة باإلضافــة إيل تعزيــز 

ــة . ــار الجوفي ــاه يف اآلب مســتويات املي

تاريخ إستخدام تقانات حصاد املياه:
تعتــر تقنيــة حصــاد امليــاه مــن التقانــات التــي تــم 
ــكان  ــتخدمها س ــد إس ــدم. فق ــذ الق ــتخدامها من إس
املناطــق املرتفعــة عــىل ســفوح الجبــال، و كان ذلــك 
ــاه  ــوات تحــول إليهــا مي ــم عــن طريــق حفــر قن يت
الجريــان الســطحي الناتــج عــن الهطــل املطــري 
ــرة أو  ــر كب ــاه يف حف ــذه املي ــظ ه ــم تحف ــن ث و م
خزانــات أرضيــة لتســتخدم ألغــراض الــرب أو الري 
ــات  ــذه التقان ــتخدمت ه ــاف و أس ــرات الجف يف ف
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قدميــاً أيضــاُ لألغــراض الزراعيــة يف مســاحات صغــرة 
و محــدودة .

ــات  ــتخدام تقان ــخ إس ــإن  تاري ــودان ف ــا يف الس أم
حصــاد امليــاه يرجــع رمبــا إىل الثــالث قــرون األخــرة. 
الزراعــة  ألغــراض  محــدود  بشــكل  تســتخدم  و 
ــرب  ــتخدامات ال ــاً إلس ــق و أيض ــاق ضي ــىل نط ع
لإلنســان و الحيــوان. و أســتخدمت العديــد مــن 
ــي مــا  ــاه البســيطة و الت ــات حصــاد املي ــواع تقان أن
ــان و  ــرى كردف ــن ق ــر م ــاً يف كث ــا متبع زال معظمه
ــم  ــن أه ــودان. و م ــرب الس ــط و غ ــور يف وس دارف

ــمل: ــن تش ــك الح ــة يف ذل ــائل املتبع الوس
ــون  ــة تك ــة أو صلب ــواض يف أرايض طيني ــر أح - حف
ــاً بالفولــة  نفاذيتهــا منخفضــة جــداً و تســمى محلي
و تكــون يف شــكل دائــري أو بيضــاوي، و إســتخدام 
ــبلوقات عــىل أســطح  ــل الس األواين املنزليــة و عم

ــازل . املن
 flood receding(( الزراعــة عــي الرطوبة املتبقيــة -

.cultivation
- الحفائــر التقليديــة : و هــي عبــارة عــن حفر تنشــأ 
ــر  ــي تنت ــة  و الت ــة يف األرايض الطيني ــاد معين بأبع
يف نطــاق واســع يف مناطــق الصخــور األساســية التــي 

تنعــدم فيهــا امليــاه الجوفيــة.
- أشــجار التبلــدي و هــي أشــجار ضخمــة الجــذوع 
فيهــا تجويــف يســاعد يف حفــظ امليــاه لتســتخدم يف 

وقــت الجفــاف. 
- الروس و الخزانات األرضية.

- الحفائــر و الســدود الصغــرة و حصــاد امليــاه مــن 
أســقف املنــازل 

أهداف عملية حصاد املياه:
هنالــك مجموعــة مــن األهــداف لعمليــات الحصــاد 

املــايئ :
• األهــداف اإلســراتيجية: كالســبق لتأمــن إســتغالل 
امليــاه املوســمية لألحــواض املشــركة و  مصــادر 
ــالل  ــن خ ــذايئ م ــن الغ ــق األم ــاهمة يف تحقي املس
ــة و  ــي الطبيعي ــة املراع ــذايت و يف تنمي ــاء ال اإلكتف

ــاً  ــالد و أيض ــايئ للب ــن امل ــم األمــ ــات و تدعي الغاب
ــج  ــم برام ــة لدع ــل املختلف ــات التموب ــجيع جه تش

الســودان التنمويــة.
ــن  ــة مـــ ــا الحامي ــن أهمه ــة: م ــداف البيئي • األه
السيــــول و الفيضانــات و تقليــل األمــراض و األوبئة 
و تحســن الظــروف الصحيــة و الحــد مــن الزحــف 

ــراوي. الصح
• األهــداف اإلقتصاديــة: تكثيــف و تنويــــع الزراعــة 
ــة  ــق الزراع ــة يف مناط ــاج و اإلنتاجي ــادة اإلنت و زي
التقليديــة و تنميــة الــروة الحيوانيــة و الغابيــة 
للمــوارد  املرشــد  و  الكفــؤ  لإلســتغالل  باإلضافــة 
ــادة  ــاه و األرض و زي ــة خاصــة مــوردي املي الطبيعي

ــي. ــتوى القوم ــي املس ــكي ع ــاد ال اإلقتص
ــة  ــق الريفي ــر املناط ــة: تطوي ــداف اإلجتامعي • األه
و خلــق فــرص عمــل إضافيــة ملواطنــي الريــف 
ــوع  ــر و الجـ ــة الفق ــم و محارب ــتقرار مبناطقه لإلس
و البطالــــــة و زيــادة الدخــل و رفـــع مســتوى 
املعيشــــة ايل جانــب تشــجيع اإلســتثامرات يف تقانــة 
حصــاد امليــاه و الحــد مــن النــزوح للمــدن و املراكــز 

ــة. الحري
املعلومــات و الدراســات املطلوبــة لحصــاد 

املياه:
ــة:  دراســات  • املعلومــات و الدراســات الطبوغرافي
عــن مظهــر ســطح األرض  و إســتخدام  صــور األقامر 
املــايئ  التريــف  خريطــة  إلنتــاج  اإلصطناعيــة 
)املوجــه(. و أيضــاً الخرائــط الطبوغرافيـــة للمناطــق 

ــتهدفة. املس
• املعلومــات املرولوجيــة  والهيدرولوجيــة: األمطــار 
)املعــدالت، التوزيـــع، الكميـــات(، معــدل الجريــان 
العوامــل  و  املقاســة  التريفــات  أو  الســطحي 
ــل  ــر( و معامـــ ــاح، التبخ ــرارة، الري ــة )الح املناخي

الجـــريان.
• املعلومــات و الدراســات الجيولوجيــة و الدراســات 
الجيوفيزيائيــة و دراســـــــات التــربـــة )الخصائــص 

الكيميائيــة والفيزيائيــة للربــة(.
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ــة و  ــة و اإلجتامعي ــدوى اإلقتصادي ــات الج • دراس
ــة. البيئي

ــراتيجيات  ــم و إس ــادئ و مفاهي ــع مب ــب وض  يج
منشــاءات  صيانــة  و  تشــغيل  عمليــات  لدعــم 
ــط و  ــداد و تخطي ــاه يف كل مراحــل إع حصــاد املي
تصميــم و تنفيــذ املروعــات لتأمــن إســتمراريتها.

ــات  ــل مروع ــط و متوي ــداد و تخطي إع
ــاه: حصــاد املي

وحتــي تحظــي مروعــات حصــاد امليــاه بالقبــول 
الجهــات  جانــب  مــن  اإلهتــامم  و  العنايــة  و 
ــة الحقــاً  املســتفيدة يف مراحــل التشــغيل و الصيان
, البــد مــن وضــع النقــاط التاليــة يف اإلعتبــار عنــد 

اإلعــداد و التخطيــط و التمويــل للمروعــات:
- إعــداد املروعــات وفــق قاعــدة بيانــات أساســية 
ــة  ــج التنمي ــق برنام ــة وف ــات املائي ــدد اإلحتياج تح
املتكاملــة , تنســيق إحتياجــات القطاعــات التنموية و 
اإلنتاجيــة حيــث تتــم الدراســات الفنيــة و التفصيليــة 
ــة و  ــة االقتصادي للمواقــع األكــر جــدوي مــن الناحي

اإلجتامعيــة و البيئيــة.
ــة  ــر حوج ــق األك ــذ للمناط ــة التنفي ــاء إولوي - إعط
ــي  ــدي حت ــط القاع ــج التخطي ــق منه ــاه بتطبي للمي
تحظــي هــذه املروعــات  بإهتــامم املســتخدمن و 

ــة. ــغيل و الصيان ــل التش ــا يف مراح ــة عليه املحافظ
-إعــداد دراســات الجــدوي اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة 
للمروعــات و تحديــد املنافــع و املــردود االقتصادي. 
ــدة  ــايئ لقاع ــي امل ــة و الوع ــر املعرف ــة و ن - أتاح
املســتفيدين مــام يحفزهــم للمشــاركة اإليجابيــة 
ــروع دون  ــام امل ــامح بقي ــع و الس ــار املواق يف إختي

إعراضــات.
ــة يف  ــاهمة اإليجابي ــة األرض و املس ــاكل ملكي - مش

ــروع  . ــذ امل ــد تنفي ــة بع ــغيل و الصيان التش
يســاهم  أن  عــي  التمويــل  إســراتيجية  وضــع   -
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املســتفيدين يف تكلفــة الرأســاملية للمــروع لتنميــة 
مكونــات  عــي  الحفــاظ  و  بامللكيــة  إحساســهم 

املــروع لضــامن إســتمراريته.
تصميم مروعات حصاد املياه:

يف مرحلــة تصميــم املروعــات تراعــي الجوانــب 
التاليــة الداعمــة لعمليــات التشــغيل و الصيانــة:

• يتــم تصميــم املروعــات آخذيــن  يف اإلعتبــار 
املشــاكل التشــغيلية ملرافــق امليــاه املتوقعــة. 

اآلثــار  مــن  للتقليــل  العلميــة  الحلــول  وضــع   •
ــديئ  ــيب املب ــامء( إذ أن الرس ــال اإلط ــلبية ) مث الس
خــارج الحفائــر يف حــوض الرســيب يســهل إزالتــه و 
اإلســتفاده منــه يف ترميــم الردميــات و إنتــاج الطــوب 

ــه.  و خالف
ــرة  ــر ذات الســعات الكب ــوأم يف الحفائ ــر الت • الحف
إذ ميكــن مــن إزالــة اإلطــامء مــن الحفائــر يف الحالــة 
ــة اإلطــامء مــن  ــة Dry Desilting   إذ أن إزال الجاف
ــداً و  ــف ج ــة Wet Desilting  مكل ــر يف حال الحفائ
ــام يف  ــذا النظ ــاهم ه ــام يس ــاً – ك ــاح حالي ــر مت غ

ــاه. ــة املي تحســن نوعي
• تبســيط تصميــامت املنشــآت امللحقــة باملرافــق 
لتالئــم الظــروف املحليــة و قــدرات املجتمــع  املحــي 
حتــى ميكــن إدارتهــا و تشــغيلها و صيانتهــا عــىل 
املســتوي املحــىل و يشــمل ذلــك عــىل ســبيل املثــال 

ــر:-  ال الح
• منظومــة الدخــول : تبســيط تصميــامت منظومــة 
ــا بواســطة  ــا و تأهيله ــن صيانته ــى ميك الدخــول حت
املجتمــع املحــىل و بإســتخدام اآلالت و املعــدات 
املحليــة و بذلــك ميكــن ضــامن إمتــالء الحفائــر مــع 

ــل اإلطــامء. تقلي
• قنــوات تجميــع امليــاه : تحديــد إتجاهــات و أبعــاد 
ــىل  ــة ع ــات ثابت ــع عالم ــع وض ــوات م ــول القن و مي
األرض مصنوعــة مــن مــواد خرصانيــة ثابتــة لتحديــد 
ــا يف  ــداء به ــوات لإلهت ــاع القن ــتوي ق ــار و مس املس

ــوات.  ــل القن ــة و تأهي صيان
ــق حــوض  ــاد و عم • حــوض الرتســيب : يحــدد أبع
الرســيب إلســتيعاب أكــر قــدر مــن املــواد العالقــة 
 Level( و هنــا أيضــاً يجــب أن توضــع عالمــات ثابتــة
Pegs( تحــدد أبعــاد و عمــق الحــوض لإلسرشــاد بهــا 
أثنــاء عمليــات الصيانــة و التأهيــل و اإلســتفادة مــن 
الطمــي املــزال مــن حــوض الرســيب كــامدة طينيــة 

جيــدة يف عمليــات تأهيــل و صيانــة الردميــات.
• منظومــة الخــروج والتوزيــع :  إدخــال نظــام املأخذ 
ــواد  ــل للم ــز األق ــاه ذات الركي ــحب املي ــم لس العائ
العالقــة و تقليــل فــرص قفــل مواســر الخــروج 
بســبب تراكــم اإلطــامء بحيــث يكــون توزيــع امليــاه 
ــب  ــدد مناس ــع بع ــطبة توزي ــر:- مس ــن ع للمواطن
مــن الصنابــر و نقطــة ملــئ للعربــات الصغــرة 
)كارو( و للتناكــر و ســقاية املاشــية يف أحــواض بعــدد 
مناســب بعيــداً عــن توزيــع امليــاه للمواطنــن و نظــم 
لتريــف فائــض امليــاه مــن نقــاط التوزيــع و ســقاية 
املاشــية لســقاية األشــجار و عمــل حــزام أخــر حول 

الحفــر و زرائــب لســقاية املاشــية . 
املشــاكل و املعوقــات التــي تواجــه حصــاد 

امليــاه:
هنــاك عــدد مــن املعوقــات مــن الطبيعيــة كاإلطــامء 
و إنجــراف الربــة و التبخــر و إيضــاً معوقــات فنيــة 
و إداريــة و تنظيميــة و ماليــة و أيضــاً النزاعــات 
حــول ملكيــة األرايض و غيــاب الوعــي حــول أهميــة 
تقانــات حصــاد امليــاه و اإلختيــار الغــر ســليم ملواقــع 
حصــاد امليــاه لذلــك ال بــد مــن نــر الوعــي حولهــا 
ــر  ــاركة يف تطوي ــة للمش ــات املحلي ــز املجتمع و حف
و املحافظــة عــي منشــآت حصــاد امليــاه و أيضــاً 
املشــاركة الشــعبية يف إدارة هــذه املرافــق بإعتبارهــم 
مالــي املــروع و أصحــاب املنفعــة النهائيــة و عليــه 
البــد مــن املتابعــة و الصيانــة الدورية لهذه املنشــآت 

للتأكــد مــن ســالمتها و ضــامن إســتمراريتها .
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يف هــذه املســاحة ســوف نلقــي الضــوء عــي أصــول 
و مبــادئ اإلدارة يف املؤسســات و إعطــاء فكــرة عامة 
عــن اإلدارة و نقــف عــي تعريفهــا بصــورة واضحــة 
و شــاملة إذ إننــا ال نجــد لهــا تعريــف واحــد متفــق 
ــم اإلدارة،  ــن يف عل ــامء الباحث ــل العل ــن قب ــه م علي
فهــذه مســألة صعبــة إذا ســمح القــول !!! و هكــذا 
ــث  ــات، حي ــن التعريف ــد م ــك العدي ــد أن هنال نج
ينظــر إليهــا البعــض مــن ناحيــة األهــداف و آخــرون 
مــن ناحيــة الوظائــف اإلداريــة بينــام ينظــر البعــض 
األخــر اليهــا مــن زاويــة األداء و هكــذا ... و الســبب 
األســايس يف ذلــك يوضــح للحداثــة االنســبية  لعلــم 

اإلدارة ... و هــي كأحــد  العلــوم االجتامعيــة  
ــا  ــد مفهومه ــراً يف تحدي ــاب اإلدارة كث ــف كت إختل
للنظريــات أو الزوايــة التــي ينظــر إليهــا،  تبعــاً 
و يــري العــامل Gibson   أن اإلدارة ميكــن النظــر 
ــم،  ــة،  كعل ــا: اإلدارة كعملي ــدت زواي ــن ع ــا م إليه
كأفــراد، كمهنــة .... و قــد عرفهــا كبــار علــامء اإلدارة 
بأنهــا أوجــه النشــاط املتعلقــة بتخطيــط و تنظيــم 
و توجيــه املــوارد البريــة و املاديــة  املتاحــة، و 
مراقبــة التنفيــذ و النتائــج مبــا يضمــن كفــاءة و 
إســتخدام املــوارد لتحقيــق األهــداف املحــددة. كــام 
ــر  ــأن اإلدارة بالنســبة للمدي ــول ب ــامل فاي ــا الع عرفه
أن يتنبــا باملســتقبل و يخطــط بنــاءاً عليــه  و يصــدر 
التوجيهــات و ينســق و يراقــب. و منهــم مــن عرفهــا 
ــام  ــا القي ــم مبوجبه ــة يت ــة يف الصناع ــا وظيفي بأنه
برســم السياســات و التنســيق بــن أنشــطة اإلنتــاج و 
التوزيــع . بينــام يــري العــامل مــري باركــر يف تعريــف 
مختــر و موجــز لــإلدارة أنهــا ) فــن إنجــاز األعــامل 

مــن خــالل اآلخريــن.
ــة،  ــات مختلف ــن تعريف ــر م ــا ذك ــي م ــاءاً ع  و بن

ــة  ــد مــن معرفــة خصائــص الخطــة اإلداري ــه الب فإن
ــص  ــن الخصائ ــد م ــى تتصــف بالعدي ــدة و إلت الجي

ــا: أهمه
1. الكفــاءة:  مبعنــي أن يكــون تخصيــص املــوارد ىف 
اإلســتخدامات الجيــدة بطريقــة تجعلهــا تحصــل 

ــدر ممكــن. ــاج بأقــر ق عــىل اإلنت
2. التوافــق املنطقــى: مبعنــى تطابــق املــوارد املتاحة 
أو املخطــط إنتاجهــا ىف كمهــا ونوعهــا مــع مختلــف 

اإلســتخدامات .
ــة  ــة ملواجه ــائل الزم ــاد وس ــى إيج ــة: مبعن 3. املرون

ــه تغــر الظــروف. ــد يقتضي ــا ق م
4. توافــر  درجــة مــن الدميقراطيــة و املشــاركة 

املســتنرة. الشــعبية 
5. التنظيــم: وظيفــة اداريــة تعمــل عــىل مــزج 
املــوارد البشــرية  واملاديــة مــن خــالل تصميــم 
أنــه  أي  الصالحيــات  و  للمهــام  أســاىس  هيــكل 
التطبيــق العمــىل لسياســة املؤسســة و التنظيــم 
ــدة عليهــا مبراجعــة  ــة مســتمرة فــاإلدارة الجي عملي
ــالت  ــكل التنظيمــى و إدخــال التعدي مســتمرة للهي
املســتمرة عليــه و التطويــر  مــن خــالل مبــادئ 
معينــة للوصــول للهــدف عــر تقســيم العمــل، 
وحــدة القيــادة، التنســيق، تكافــؤ الســلطة مــع 

املســئولية، قــر ســلطة األوامــر . 
6. التوظيــف: يهتــم بأختيــار وتعيــن وتدريــب 
ــب ىف  ــكان املناس ــب ىف امل ــخص املناس ــع الش ووض
ــا:  ــف منه ــام للتوظي ــة مه ــك مثاني املؤسســة و هنال
ــة  ــمل ثالث ــذه تش ــة و ه ــوارد البري ــط امل تخطي

ــارص :  عن
التنبــؤ بإحتياجــات املؤسســة مــن املوظفــن   .7

املرشــحن لســد هــذه املطلوبــات .
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8. تطويــر الخطــط التــى تبيــن عــدد األشــخاص 
الذيــن  ســيتم اســتيعابهم.

9. التوجيــه: املقصــود بــه إرشــاد و تحفيــز املوظفــن 
بإتجــاه أهــداف املؤسســة و يشــار إليهــا بأنهــا 
القيــادة أو العالقــات اإلنســانية و هــى مهمــة ألنهــا 

ــة. ــن ىف املنظم ــم العامل ــز معظ ــكان ترك م
10. الرقابــة :: و هــى آخــر الوظائــف لــإلدارة وهــى 
املعنيــة بالفعــل مبتابعــة كل الوظائــف. أمــا مفهــوم 
ــري العلــامء بأنهــا تعتمــد عــىل  ــة ب ــة الحديث الرقاب
األتصــال الفعــال ذواألتجاهــن مــن قمــة الهــدم 

ــة  ــدة إىل قمت ــن قاع ــة ، وم اإلداري اىل قاعدت
أنواع الرقابة و أساليبها :-

ــن  ــف ع ــو الكش ــة ه ــن الرقاب ــى م ــدف الرئي اله
ــامدا  ــد إعت ــا ، وتعتم ــرض تصحيحه ــات بغ األنحراف
كبــرا عــىل كيفيــة قيــاس األداء وإلتــى بدورهــا 
تحــدد نــوع الرقابــة ويــري البعــض أن أســاليب 

ــى :- ــة ه ــة خمس الرقاب
األرشاف ، املتابعة ، التحريات ، التفتيش ، التقارير                                                        
ــاه أن  ــز اإلنتب ــات يرك ــك التعريف ــال ل تل ــن خ و م
املديريــن يســعون ايل تحقيــق أهــداف مؤسســاتهم 
عــن طريــق عمــل الرتيبــات الالزمــة لألخريــن ألداء 
ــاز  ــق إنج ــن طري ــس ع ــم ولي ــة إليه ــام املوكل امله

ــام بأنفســهم .  هــذه امله
ويف هــذا الســياق يــري  Gibson  واخــرون بــأن 
اإلدارة عمليــة يتــم مــن خاللهــا التنســيق بــن 
نتأئــج مــن  لتحقيــق  األفــراد األخريــن  أنشــطة 
ــا ...  ــن تعريفه ــك ميك ــرده ولذل ــرد مبف ــف ف تري
ــة  ــادة ومراقب ــم وقي ــط وتنظي ــة تخطي ــا عملي يانه
مجهــودات األفــراد باملنظمــة وإســتخدام جميــع 
 ، بريــة   ، ماديــة  ماليــة    ( املنظمــة  مــوارد 
معلوماتيــة لتحقيــق األهــداف املوضوعــة  والبعــض 
يــري أحــد أهــم األنشــطة البريــة حيــث أن جميــع 
ــم  ــي عاتقه ــع ع ــح تق ــع املصال ــن يف جمي املديري
مســؤلية التصميــم واملحافظــة عــي البيئــه املالمئــه 
التــي متكــن األفــراد اللذيــن يعملــون ســويا تحقيــق 

األهــداف املوضوعــة ... 
أهمية أإلدارة :-

تــؤدي اإلدارة دور يف توجيــه الجهــود الجامعيــة 
عــي إختــالف مســتويات  تجمعهــا وعــي إختــالف 
أنواعهــا ، فكلــام ضــم عــدة أفــراد جهودهــم لبعــض 
الوصــول لهــدف معــن تظهــر أهميــة اإلدارة .. 
وتــزداد األهميــة كلــام تزايــد إعتــامد املجتمــع عــي 
ــم  ــر مه ــا دور كب ــاإلدارة له ــة .. ف ــود الجامعي الجه
عــىل جميــع املســتويات . مســتوي األرسة واملجتمــع 
مســتوي الجامعــات بالنســبه للعمــل وهــي الوســيلة 
التــي يســتخدمها الحاكــم أو القائــد لتوجيــه ورعايــة 
التــي  الدعامــة  اإلدارة هــي  . وكذلــك  املجتمــع 
تعتمــد عليهــا أنشــطه اإلقتصاديــة واألجتامعيــة 
ــة  ــا جامع ــكرية النه ــة والعس ــة والتعلمي والحكومي
ــات  ــا الحاج ــع به ــادره لتنب ــة الن ــوارد اإلقتصادي امل
وهــي صانعــة التقــدم رائــدة الحكومــات الرشــيدة 
ووســيلتها يف توجــه شــؤون الحكــم  مــن أجــل 

ــة .  ــداف الوطني ــق األه تحقي
* أهم عنارص اإلدارة والتي تتمثل يف األيت:-

1. البر أو األفراد        
2. األفكار    

3. املوارد عادية / راس املال       
4. ألهداف    

وتعتــر هــذه العنــارص مهمــه إلدارة مؤسســة بصوره 
ناجحــة حيــث تعمــل اإلدارة عــي ) التنســيق ( بــن 
هــذه العنــارص لتحقيــق األهــداف ) اإلنتــاج ( بأقــل 

جهــد وتكلفــة ...
 وظائف اإلدارة:-

: planning  التخطيط
تهتــم بتوقــع املســتقبل وتحديــد أفضــل الســبل 
إلنجــاز األهــداف التنظيميــة للمؤسســات وهــي 
عمليــة مســتمره تحــدد ســر األمــور لإلجابــة عــي 

ــل : ــئلة مث األس
ــه ، وأيــن ،  ــوم ب ــن يق ــل ، م ــب أن افع مــاذا يج

ومتــي ، وكيــف ؟ 
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ــط ..  ــردي أن التخطي ــي الك ــود فهم ــري د.محم وي
وســيله لتجميــع القــوي ، وتنســيق جهــود ، تنظيــم 
النشــاط داخــل إطــار واحــد تتكامــل فيــة األهــداف 
بحيــث ميكــن اإلنتفــاع بــذكاء األفــراد ومعلوماتهــم 
ــة ،  ــة البيئ ــتغالل إمكاني ــة .. وإس ــة والعلمي العملي
واإلســتفاده مــن خــرات املــايض وتجاربهــا الحــارض 

للوصــول ايل إحتاجــات املجتمــع . 
الوظائــف  تنفيــذ هــذه  مــن  األســايس  الهــدف 
الخمســة إســتخدام اإلمكانيــات البريــة املاديــة يف 
ــح  ــق الجــو الصال املؤسســة أحســن إســتخدام وخل
املناســب لتشــغيل كافــة املــوارد املتوفــرة ايل أقــي 
ــف  ــاط الوظائ ــايل يوضــح أرتب ــا والرســم الت طاقاته

ــض .  ــا البع ــع بعضه ــة م اإلداري

املستويات اإلدارية :-
ــدة  ــك ع ــإلدارة أن هنال ــابقة ل ــم الس ــر املفاهي تع
مســتويات إداريــة يف قيــادة إدارة مؤسســة أومنظمــة 
وهــي تعــر عــن التسلســل اإلداري واملســتويات 

ــة  ــا هــي ثالث ــارف عليه املتع

1/ اإلدارة العليا: 
وهــي أعــي املســتويات اإلداريــة يف املؤسســات 
وميثلهــا املديــر العــام أو رئيــس مجلــس اإلدارة 
، ومهامــة وضــع سياســات املؤسســة والخطــط 
ــذه اإلدارة  ــامم ه ــون إهت ــل . ويك ــة للعم العريض
يليهــا  ثــم  أكــر  الذهنيــة  اإلداريــة  باملهــارات 
ــذا  ــل ه ــث ميث ــانية حي ــارات اإلنس ــامم بامله اإلهت

املســتوي عقــل املؤسســة 
2/ اإلدارة الوسطي ( التنفيذية ) : 

وهــذا املســتوي الــذي يــي لــإلدارة العليــا ويشــمل 
ــة  ــر حلق ــري املناطــق ويعت رؤســاء األقســام ومدي
ــن  ــا م ــة اإلدارة العلي ــد تحقيق ــام تري ــل بين الوص

عــدد  نجــد  لــذا   ، وخطــط  عامــة  املؤسســات 
اإلداريــن يف اإلدارة أكــر مــن اإلدارة العليــا .. 

3/ اإلدارة الدنيا ( اإلرشافية ) : 
ميثلهــا  أوالتنفيذيــة  التشــغلية  اإلدارة  تســمي 
املرفــون ، املراقبــون اللذيــن يعملــون عــي الرقابة 
املبــارشة عــي األداء وهــم يتعاملــون مــع املنفذيــن 
ــذا فــإن توفــر املهــارات الفنيــة لهــذا  ) العــامل ( ل

ــده .. ــي ويؤك ــم الوظيف ــم واجبه ــتوي يدع املس
ــل  ــا داخ ــز طبيعته ــف ومتي ــوع الوظائ ــراً لتن ونظ
اإلداريــة  الوظائــف  بــن  األعــامل  مؤسســات 
ــة  ــة عالق ــم إقام ــن امله ــإن م ــة ف ــف الفني والوظائ
تنظيميــة ناجحــة بينهــام ، حيــث مــن املتوقــع بــذل 
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ــتويات اإلدارة  ــد يف مس ــت والجه ــن الوق ــد م املزي
ــا ..  العلي

أنشطة ادارية:-
ــــــ إدارة التمويل  ـــــ إدارة األفــرادـ  * إدارة اإلنتــاجـ 
ـــــ التســويق ـــ املشــريات ــ املخازن ـــــ الصيانة .. 

نظريات اإلدارة:-
ــات التــي شــهدها العــامل  ــا نــرسد أهــم النظري وهن
ــاً  ــوره إمناط ــخ تط ــدي تاري ــي م ــم اإلدارة ع يف عل
 ، سياســية  املختلفــة  النواحــي  تشــمل  متعــدده 
إقتصاديــة ، إجتامعيــة ، قضائية ، عســكرية . حســب 
ــو الســبل الفضــي يف إدارة املؤسســات  ــا نح توجيه
للعامــل وأن العامــل ال يســعى اىل تحســن ظــروف 
العمــل املاديــة فقــط مــن زيــادة األجــور والحوافــز 
، وأمنــا يتعــدى ذلــك اىل املطالبــة بالشــعور باالنتــامء 
اىل مجموعــة عمــل ثابتــة يتعامــل معهــا داخــل 
ويــزداد  يقــوي  للعمــل  الدافــع  وأن  املؤسســه 
بوجــود عالقــة إجتامعيــة بــن العــامل وبينهــم وبــن 

ــة أخــري ... ــن ناحي رؤســائهم م
نظرية إدارة األنظمة

ــة  ــة األداري ــة الســابقة رشح العملي ــت النظري حاول
بالركيــز عــىل جانــب واحــد أو بعــض الجوانــب ىف 

ــارص األخــري  ــة وإهــامل العن ــة اإلداري العملي
النظرية البروقراطية: بجانب العمل واألنتاج 

النظريــة الكالســيكية: ركــزت عــىل العنــر البــري 
ولكــن   . الحديثــة  األداريــة  املؤسســة  وإهميــة 
نظريــة األنظمــة قــد بــدأ األهتــامم بهــا حديثــاً 
لتــالىف أوجــة النقــص ىف النظريــات الســابقة وعرفهــا 
ريتشــارد جونســون ( ورفاقــة أن هــذا النظــام ) 
نســق مــن العنــارص ألتــى ضمنــت تحقيــق أهــداف 
ــق  ــذا التفري ــوي ه ــة ( ويحت ــاً لخط ــدده وفق مح

ــة  ــارص التالي ــىل العن ع
النظــام  يرمــى  أوغايــة  هدفــاً  هنالــك  أن  اوالً: 

لتحقيقهــا 
ثانيــاً: هنالــك تصميــم أوبنــاء للعنــارص مرتبــة عــىل 

نســق خــاص 
ثالثــاً: هنالــك مدخــالت ىف املعلومــات والطاقــة 
واملــوارد املخصصــة وفقــاً لخطــة العمــل التــى تتيــح 

ــات ...... ــا املخرج لن
ــى  ــالت ألت ــر التفاع ــة بتفس ــذه النظري ــوم ه وتق
املختلفــة حســب  وأجراءتهــا  تحــدث مبكوناتهــا 

عوامــل البيئــة 
2) السلطة التقليدية : 

مــن جــالل العــرف يتــم إطاعــت الرئــس مــن دون 
ــد  ــى تســتند عــىل التقالي ــن وهــى الت ــح وقوان لوائ
ــك  ــة أولئ ــة ومكان ــة وضعي ــىل رشيع ــة وع املتوارث
ــم . ــم دوله ــىل مفاه ــلطة ع ــن ميارســون الس اللذي

3) السلطة اإللهامية : 
وهــى تســتند عــىل امليــزات الفــزة للشــخص الفــرد 
النابــة الــذى ميتــاز بســامت التفــوق اإلنســاىن مثــل 
الــذكاء ، الشــجاعة ، الحكمــة وهــذه موهبــة إلهامية 
قياديــة والتــى تؤهــل القائــد للســلطة ومــن تــم فأن 
طاعتــة هــى نتــاج ثقــة شــخصيتة البطوليــة ويــرى 
ماكــس أن التنظيــم البروقراطــى املثــاىل يقــوم عــىل 

األســس التاليــة :-
1-التخصص الوظيفى 

2-توزيع النشاطات واألعامل
3-توزيع السلطة

4-طرق وأساليب محددة للعمل 
5-إرشاف املســتويات العليامــن هــذا التنظيــم عــىل 

أعــامل ونشــاطات املســتويات الدنيــا
ــىل املســتندات )Documents( وهــى  ــد ع 6-تعتم
تحتــاج اىل خــرة ومرونــة وتدريــب . والعمــل عــىل 
تطبيــق قواعــد وتعليــامت العمــل . هــذا النظــام لــه 
ــل  ــدة ىف العم ــد املوح ــل ىف القواع ــص تتمث خصائ
اىل  إضافــة  العمــل  وتقســيم  الســلطة  ومركزيــة 

ــة  ــجالت املكتوب الس
النظرية الثانية 

النظريــة الكالســيكية املقدمــة )حركــة العالقــات 
ــج البحــوث  ــن نتائ ــد م ــرت العدي اإلنســانية ( إظه
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ــم األدارة أن النمــوذج الســابق )الروقراطــى(  ىف عل
ــر  ــخصية للب ــة الش ــل القيم ــه بتجاه ــدم نفس يه
ــر  ــة التفك ــن حري ــم م ــا كاالالت وحرمانه مبعاملته
ــق  ــق ىف تحقي ــذا يقــف عائ ــر عــن القــش ل والتعب
ــة  ــذا جــاءت األدارة املتقدم ــة .ل ــاءات األنتاجي الكف
ــن  ــرن العري ــع الق ــة الكالســكية ( ىف مطل )النظري
ــط  ــا لنم ــا وإمن ــا وتخلفه ــت لقدمه ــميتها ليس وتس
ــق  ــية اىل تحقي ــا األساس ــادي ىف مهمته ــر وتن التفك
التكامــل بــن أهــداف املؤسســة وأهــداف العاملــن 
ــدة  ــة الوحي ــر أن اإلدارة هــى املالك الشــخصية . وت
ــة إهتامماتهــا  ــز هــذه النظري للســلطة وأهــم ماميي

بأبــرز الجوانــب وهــى التعامــل مــع شــخصيات 

ــر  ــراد كب األف

العاقة األنسانية ىف مجال العمل :-
العالقــة  أهميــة  النظريــة  هــذه  لقــد جســدت 
األنســانية ىف العمــل ىف املؤسســات الحديثــة ، وقــد 
ــد ظــروف  اجريــت أبحــاث وتجــارب يهــدف تحدي

العمــل املاديــة مثــل طــول ســاعات العمــل وعــدد 
ــر مــكان العمــل  ــاء العمــل وتأث فــرات الراحــة أثن
ــج  ــاث النتائ ــارب واألبح ــذه التج ــرت ه ــد إظه وق
التاليــة وهــى غــر متوقعــة حيــث بينــت أن هنالــك 
عوامــل أخــري غــر املاديــة تؤثــر تأثــراً بالغــاً عــىل 
الكفايــة األنتاجيــة ويركــز منــوذج األنظمــة الجديــد 
هــذا عــىل أهميــة تأثــرات البئيــة عــىل اإلدارة 
وأن نجــاح املؤسســة يتوقــف عــىل توافقهــا مــع 
مايحــدث ىف البئيــة املحيطــة مــن متغــرات سياســية 
إجتامعيــة وإقتصاديــة . وتعمــل األدارة العليــا ىف 
األرشاف عــىل اندمــاج مكونــات املؤسســة والتنســيق 
ــة  ــات صديق ــا مــن مدخــالت اىل خدم ــن مكونته ب
ــك  ــة وتحقيــق الدمــج للمؤسســة وبذل نافعــة للبئي
 OPENSYSTEM ًــر املؤسســة نظــام مفتوحــا تعت

ــا.  ــر فيه ــة ويؤث ــر بالبئي بتاث

شكل يوضح طبيعة النظام املفتوح
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ــة  ــم: فرص ــويب العظي ــة األثي ــد النهض س
دول  بــني  املنافــع  واقتســام  للتعــاون 

حــوض النيــل الثاثــة

م. رقية الجيالين الحسن عي 
الجهاز الفني للموارد املائية ــام  ــا قي ــا أثيوبي ــت فيه ــي أعلن ــرة الت ــهدت الف ش

ســد النهضــة بعــد أن كانــت املراحــل األوىل خافيــة 
عــىل الجميــع. وأثــارت جــدالً إعالميّــاً وسياســيّاً 
ــة  منقطــع النظــر بصــورة أّدت لراعــات محموم
الضجيــج  هــذا  وســط  واختفــت  وتهديــدات، 
مرئيــات مالحظــات أهــل العلــم واملعرفــة مــن 
علــامء الــري وامليــاه، ومل يفطــن هــؤالء إىل أن 
عامــل الزمــن كان يُشــكل أهميــة كرى،فبينــام كان 
الجــدل يــدور كانــت أثيوبيــا ماضيــة يف بنــاء الســد 
بخطــا واثقــة األمــر الــذي يتطلـّـب أن نعــرض عــدداً 
مــن الدراســات البحثيــة والتــي صــدرت مــن بعــض 
الجامعــات العامليــة ومراكــز البحــوث العلميــة 
ــة  ــدأ املنفع ــىل أن  مب ــا ع ــت معظمه ــي إتفق والت
املتبادلــة هــو الخيــار الوحيــد للــدول الثــالث ، 
وأن ســد النهضــة األثيــويب هــو فرصــة للتعــاون 
وإقتســام املنافــع بــن دول حــوض النيــل الثالثــة – 

ــر.. ــودان، م ــا، الس أثيوبي
مســار  يف  وتطــور  بــارزة  عالمــة  يعــّد  مــا   /1
ســد النهضــة التقريــر الــذي صــدر عــن معهــد 
ماساشــوتس للتكنولوجيــا MIT  يف نوفمــر 2014م 
والــذي تــّم إعــداده مــن ســبعة عــر خبــراُ دوليــاً 
يف امليــاه، حيــث يدعــم التقريــر إســراتيجية أثيوبيــا 
تحســن  املائيــة  مواردهــا  إســتغالل  تطويــر  يف 

إقتصادهــا.
ــت  ــر 2014م إجتمع ــن 13 و14 نوفم ــرة ب يف الف
الدوليــن  للخــراء  الدوليــة  العمــل  مجموعــة 
املــوارد  مجــال  يف  املتخصصــن  املحايديــن 
ماساشــوتس  معهــد  يف  األزرق  بالنيــل  املائيــة 

بواليــة  كيمــردج  مدينــة  يف  للتكنولوجيــا 
ماساشــوتس األمركيــة لعقــد ورشــة عمــل ملناقشــة 
ســد النهضــة األثيــويب العظيــم وتأثراتــه يف مجــال 
التعــاون اإلقليمــي والتنميــة اإلقتصاديــة يف دول 
حــوض النيــل. شــملت الورشــة باإلضافــة مجموعــة 
ــر  ــامت غ ــن املنظ ــاركن م ــن مش ــراء الدولي الخ
ــل  ــاطئة للني ــدول املش ــع ال ــن جمي ــة م الحكومي
ــن. نظــم الورشــة  ــن املحلي األزرق بعــض األكادميي
مركــز عبداللطيــف جميــل ألمــن امليــاه الغــذاء 
ــزء  ــا  كج ــوتس للتكنولوجي ــد ماساش ــي مبعه العامل
مــن رســالته يف معالجــة املســائل الدوليــة الكبــرة 
املرتبطــة بشــح امليــاه والغــذاء لتنســيق جهــود 
كليــات مراكــز ومجموعــات معهــد ماساشــوتس 
املؤسســات  مــع  براكــة  للعمــل  للتكنولوجيــا 
املنظــامت األخــرى رجــال الصناعــة الحكومــات 
بهــدف تقديــم حلــول مناســبة ألمــن امليــاه التنميــة 
املســتدامة. تــم عقــد هــذه الورشــة عــىل مســئولية 
ــة  ــا مل تقــم أي دول معهــد ماساشــوتس للتكنولوجي
مــن دول حــوض النيــل أو أي دولــة أخــرى برعايتــه 
مل يقــم أي مــن املمثلــن الحكوميــن لــدول حــوض 
ــرف  ــن ط ــة م ــل الورش ــم متوي ــوره. ت ــل بحض الني
عــدة مســاهمن مترعــن محايديــن. شــمل الخــراء 
املشــاركون يف الورشــة خــراء لديهــم عقــود طويلــة 
ــوض  ــة يف ح ــوارد املائي ــائل امل ــرة يف مس ــن الخ م
للتكنولوجيــا  ماساشــوتس  مبعهــد  عرفــة  النيــل 
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ــوارد  ــر بسياســات إدارة امل ــام كب ــة إمل ــم معرف لديه
املائيــة عــىل مســتوى العــامل. لــدى معهد ماساشــوتس 
للتكنولوجيــا ســجل طويــل يف املســاهمة يف حــل 
ــا  ــدة دول مب ــرة لع ــار العاب املشــاكل املرتبطــة باألنه
يف ذلــك دور رئيــي معهــد ماساشــوتس للتكنولوجيــا 
الــذي تــم ترشــيحه ليكــون رئيــس محكمــة التحكيــم 

ــدوس. ــاه اإلن ــدة مي ــة مبعاه الخاص
شــملت املناقشــات خــالل اليومــن مجموعــة كبــرة 
مــن املوضوعــات تضمنــت الجوانــب الفنيــة لتصميم 
ــة  ــد املحتمل ــم الفوائ ــويب العظي ــة األثي ــد النهض س
ــة  ــة اإلقتصادي ــا للتنمي ــاه يف أثيوبي ــن املي ــن تخزي م
اإلقليميــة وإســراتيجيات تعبئــة تشــغيل الخــزان 
املــايئ )بحــرة الســد( النتائــج املحتملــة لتدفــق امليــاه 
ــر  ــرص املخاط ــر الف ــودان م ــىل الس ــد ع ــن الس م
ــة يف  ــة اإلقتصادي املرتبطــة مبســتقبل التعــاون التنمي

ــل. دول حــوض الني
كانــت مســألة حــق أثيوبيــا ىف تطويــر مواردهــا 
ــة شــعبها إحــدى املرتكــزات لإلتفــاق  ــة لرفاهي املائي
اإلجامعــي يف الورشــة. كان هنالــك إتفــاق تــام عــىل 
فوائــد تخزيــن امليــاه يف أثيوبيــا جاذبيــة مروعــات 
تطويرالطاقــة الكهربائيــة الهيدروليكيــة يف مســار 
النيــل األزرق. كــام مثنــت الورشــة بإيجابيــة السياســة 
الرســمية للحكومــة األثيوبيــة املتمثلــة يف تشــييد 
تشــغيل الســد مبــا  ال يحيــق الــرر بــدول املصــب: 

مــر الســودان.
سياســة »عــدم اإلرضار« التــي تتبناهــا الحكومــة 
ــدويل«  ــون ال ــن »القان ــع كل م ــامىش م ــة تت األثيوبي
ــة  ــم املجموع ــة«. تدع ــات املهني ــل املامرس و »أفض
مواردهــا  بتطويــر  املرتبطــة  أثيوبيــا  إســراتيجية 
املجموعــة  تقــر  األزرق  النيــل  املائيــة يف حــوض 
بــأن الســد يعتــر أول خطــوة رئيســية يف هــذه 
االســراتيجية املرتبطــة بالتنميــة اإلقتصاديــة يف نفــس 
ألوقت،وقــام الخــراء بتحديــد العديــد مــن مجــاالت 
اإلهتــامم يف تلــك الفــرة و توجيههــا لعنايــة متخــذي 
ــدول  ــة يف ال ــل، خاص ــوض الني ــرارات يف دول ح الق

األكــر تأثــراً بســد النهضــة األثيــويب العظيــم: أثيوبيــا 
ــر. ــودان م الس

و من بن هذه املجاالت : 
1. الحاجــة إلبــرام توقيــع إتفاقيــة بخصــوص تنســيق 
ــع الســد  ــم م ــويب العظي ــد النهضــة األثي تشــغيل س

العــايل.
ــة  ــد النهض ــم س ــوص تصمي ــة بخص ــائل فني 2. مس

األثيــويب العظيــم.
3. الحاجــة إلبــرام توقيــع إتفاقيــة بخصــوص مبيعات 
الطاقــة الكهربائيــة املولــدة مــن ســد النهضــة األثيويب 

لعظيم. ا
4. التأثــرات املحتملــة للتدفــق املــايئ عــىل كل مــن 

مــر الســودان خاصــة يف مجــال الزراعــة .
2/ ســد النهضــة األثيــويب )الســد وآفــاق التعــاون يف 

ــل(: رشق الني
مــن الدراســات املهمــة أيضــاً التــي قّدمــت يف هــذا 
ــت بحضــور مجموعــة مــن خــراء  الشــأن دراســة متّ

ــاه الدوليــن  املي
 Dale Whittingtona, John Waterburry and

Marc Jeulandc
خلصــت الدراســة إىل أن مصــادر الــراع عــىل ميــاه 
ــالل  ــن خ ــا إال م ــل معه ــن التعام ــة ميك ــل قدمي الني
إتفاقيــات عــىل املــدى القصــر محــددة للســد ، وإن 
ــاء  ــول بن ــر ح ــا وم ــن أثيوبي ــرات ب ــد التوت تصاع
ســد النهضــة يســتند جزئيــاً عــىل ســوء فهــم لطبيعــة 

املخاطــر لهــذا الســد عــىل مــر.
وضحــت أن ســد النهضــة ليــس مــن شــأنه أن يؤثــر 
  downstream riparian ــاطئة ــا ش ــدول امل ــىل ال ع
ــري  ــايئ ليــس لل ــد الكهرب ــه  مصمــم للتولي ــك ألن ذل
, توليــد الكهربــاء هــو إســتخدام غــر إســتهاليك 
للميــاه لــن يقلــل مــن إمــدادات امليــاه املتاحــة ملــر 

ــودان. الس
أثيوبيــا بحاجــة إىل اإلتفــاق مــع مــر الســودان عــىل 
قواعــد مــلء تشــغيل الســد خــالل فــرات الجفــاف 
األمــر الــذي وصفتــه الدراســة بأنــه كاٍف لنــزع فتيــل 
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ــام أن مــر يجــب أن  ــا, ك ــن مــر أثيوبي ــر ب التوت
تعــرف بــأن أثيوبيــا لديهــا الحــق يف اإلســتفادة مــن 
مواردهــا املائيــة لصالــح شــعوبها عــىل أســاس مبــدأ 

اإلســتخدام املنصــف العــادل.
ــا  ــات التجــارة التــي تحتاجهــا أثيوبي  تشــجيع إتفاقي
مــع الســودان ذلــك ألن الجــدوى اإلقتصاديــة للســد 
غرهــا مــن مروعــات الطاقــة املائيــة األثيوبيــة 
تعتمــد عــىل هــذه اإلتفاقيــات متتلــك الســودان 
ــجيع  ــىل تش ــر ع ــا م ــن إثيوبي ــع كل م ــدرة م املق

ــة. ــات الرابح ــذه الصفق ــل ه مث
ــي  ــة فه ــة التعاوني ــة اإلطاري ــوص اإلتفاقي ــا بخص أم
تتطلــب بعــض التوصيــات املعالجــات مــن جانب كل 
مــن مــر أثيوبيــا ، ليــس من شــأنها أن تســبب رضراً 
عــىل دول أســفل النهــر بــأي حــال مــن األحــوال أن 
األمــر يحتــاج إىل تضافــر مذيــد مــن الجهــود العمــل 
عــىل ذلــك قــد تكــون هنالــك حاجــة لدعــم بعــض 
األطــراف األخــرى كاململكــة العربيــة الســعودية دول 
ــا  ــس التعــاون الخليجــي لتشــجيع مــر إثيوبي مجل

نحــو رؤيــة مشــركة إطــار تعــاوين جديــد. 
ــام يف  ــل ك ــوض الني ــدول ح ــرايض ل ــف اإلف إن املوق
ــاء  ــق اإلكتف ــل يف الســعي لتحقي أماكــن أخــرى يتمث
الــذايت لدولهــا عــىل حســاب التعــاون لكــن أظهــرت 
مشــاركة الــدول الواقعــة عىل حــوض النيــل يف مبادرة 
حــوض النيــل بعــض اإلســتعداد مــن جانبهــا لتجــاوز 
ــا ستســتمر يف  ــر ،بأنه ــن التفك ــوع م ــذا الن ــل ه مث

مواجهــة التحديــات التــي تظهــر لهــا.
مــر تحتــاج إلجــراء تعديالت كبــرة يف إســتخداماتها 
الحاليــة للميــاه ذلــك ألن اســتخدامها الحــايل يعتمــد 
ــودان  ــة الس ــن حص ــتخدم م ــر املس ــزء غ ــىل الج ع
أن  املرجــح  مــن  1959م  عــام  إتفــاق  مبوجــب 
الســودان ســوف يســتخدم حصتــه كاملــة يف غضــون 

ــة العــر ســنوات القادم
ــد  ــن فاق ــد م ــوف يزي ــرارة س ــات الح ــاع درج إرتف
التبخــر واإلحتياجــات املائيــة للمحاصيــل رمبــا يقلــل 
مــن متوســط تريــف نهــر النيــل ،هــذه التغــرات 

تعنــي أن مــر ســوف تحصــل عــىل كميــات أقــل من 
امليــاه يف املســتقبل ، إال أن تجربــة مــر يف العقــود 
ــر  ــة أك ــىل هندس ــادرة ع ــا ق ــر إىل أنه ــرة تُش األخ
كفــاءة يف إســتخدام امليــاه مــن خــالل تخفيضــات يف 
الخســائر املاديــة إعــادة إســتخدام الــرف الصحــي 
ــري .... ــات يف حقــل ال ــل النفاي ــة تقلي ــاه الجوفي املي

3/ وقــد قّدمــت رشكــة )دلتاريــس( الهولنديــة نتائــج 
أبحاثهــا التــي متّــت بخصــوص تحليــل آثــار ســد 
النهضــة األثيــويب عــىل الســودان مــر خــالل املؤمتــر 
الخــاص بإســتدامة الرابــط بــن املــاء الطاقــة الغــذاء 
والــذي ًعِقــد يبــون بأملانيــا خــالل الفــرة مــن 20-19 

ــو 2014 كاآليت : ماي
• زيادة التوليد املايئ بالسودان من 18-14 %

• نقصان التوليد املايئ بالسد العايل من 13_%15 
• تخفيــض البخــر ببحــرة الســد العــايل ، زيــادة 
ــت املحافظــة  ــات الســودانية إذا متّ التبخــر يف الخزان

ــام . ــوال الع ــة ط ــيب عالي ــىل مناس ع
ــة إىل  ــاه يف الزراع ــودان للمي ــتغالل الس ــادة إس • زي
21 مليــار مــر مكعــب، مــع املحافظــة عــىل إســتغالل 
مــر لحصتهــا كاملــة أو بنقصــان يف حــدود 4 مليــار 

مــر مكعــب ...
 ) KevienWheler ــر ــن ويل ــث )كيف ــّدم الباح 4/ ق
مــن جامعــة اكســفورد يف بريطانيــا بحثــاً خاصــاً بآثــار 
ســد النهضــة األثيــويب عــىل الــدول الثــالث كان ذلــك 
خــالل دورة تدريــب اإلعالميــن بأثيوبيــا بتاريــخ 29 
يوليــو 2016 م ، وخلـُـص يف بحثــه إىل النتائــج اآلتيــة :

• ضبط الفيضانات املدمرة عىل السودان .
• زيــادة الرقعــة الزراعيــة رفــع كفــاءة إســتغالل 

امليــاه يف الزراعــة ..
• زيادة التوليد الكهرومايئ .

• تأمن السودان من مخاطر التغر املناخي .
ــي  ــل الرئي ــىل الني ــة ع ــات الفيضي • نقصــان الزراع

ــل األزرق . الني
ــىل  ــار ع ــامء الض ــل اإلط ــق بتقلي ــات تتعل • إيجابي

الخزانات القنوات مداخل الطلمبات • 
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ــنوات  ــالل س ــودان خ ــر الس ــايئ مل ــن امل ــم االم دع
. الجفــاف 

• تشغيل السدود السودانية بكفاءة أكر .
• تخفيض التبخر ببحرة السد العايل .

• تعتمــد كل هــذه الفوائــد عــىل التعــاون بــن الدول 
الثــالث لتنســيق تشــغيل ســد النهضة .

• نقصــان التوليــد الكهرومــايئ بالســد العــايل مبــا 
يُعــادل 1.5 % مــن كهربــاء مــر يف الســنوات األوىل 

ــن. ــن التخزي م
ــت آراء  ــف اتفق ــا كي ــح لن ــرض يتض ــذا الع ــد ه بع
ــة عــىل  الباحثــن مبراكــز البحــوث الجامعــات العاملي
أهميــة ســد النهضــة بالنســبة للــدول الثالث كشــفت 
ــىل  ــة ، ع ــاره الجانبي ــة آث ــددة قل ــده املتع ــن فوائ ع
الطــرف اآلخــر مل يقــّدم املختصــون املعارضــون للســد 
أّي دراســات بحثيــة أو نتائــج تدعم معارضتهم للســد 
بــل تأثــرت آراؤهــم مبــا يــدور يف الســاحة اإلعالميــة 
السياســية الرافضــة لقيــام الســد مــن األســاس حيــث 
ــة ألرضار الســد عــىل  ــة قاطع ــة علمي ــوا أدل مل يقّدم

دول أســفل النهــر. 
ــق منــوذج  ــد الســد فرصــة للســودانين لتطبي •و يُع
املصالــح  عــىل  ينبنــي  ناجــح  فّعــال  اســراتيجي 
املشــركة بعيــداً عن التوتــرات التاريخيــة واإلفتعاالت 
السياســية املرهقــة مــع إحــرام خصوصيــات كل 
دولــة بنــاء منظومــة تدّخــل إيجابيــة فعالــة ، فبهــذا 
املــروع تســتفيد واليات الســودان املحاذيــة للحدود 
األثيوبيــة مــن كهربــاء دامئــة بســعر منخفــض ، 
تســتفيد الواليــات األخــرى مــن كهربــاء رخيصــة 
ــودان  ــعة يف الس ــة الواس ــهول الزراعي ــام أن الس ، ك
ــو الفيضــان  ــاً بإمــداد مــايئ ثابــت بعل ســتتأثّر إيجاب
ــة  ــيزيد الرقع ــام س ــل م ــتوى الني ــاض مس وال بإنخف
ــة غــر  ــة التــي ســتقوم عــىل مروعــات آمن الزراعي
مهــددة بالفيضــان أو العطــش ، وهــو ماســيؤدي إىل 
إســتقرار ســكاين يف منطقــة شــديدة الفقــر ، تحــول 

املنطقــة إىل منطقــة جــذب إســتثامري إقتصــادي 
بــدل الواقــع اإلقتصــادي الطــارد فيهــا رغــم خصوبــة 
فاعليــة  ســتزيد  ،كــام  فيهــا  املوجــودة  األرايض 
الخزانــات الســدود املائيــة يف الســودان ســتقل كميــة 
الطمــي الهائلــة التــي تنحجــز وراء جــدران الســدود 
ــا ،  ــرة إلزالته ــات كب ــودان ميزاني ــف الس ــي تُكل الت
ــل عــىل مــدن  ــات الني كــام ســتراجع أخطــار فيضان
ــزره  ــه ج ــواطئه ضفاف ــداد ش ــىل إمت ــرة ع ــرى كث ق
ــي  ــا الت ــن أثيوبي ــة ب ــة التجاري ــط الحرك ، و ستنش
ــمة يف  ــون نس ــن 100 ملي ــكانها ع ــداد س ــد تع يزي
ــا  ــل بينه ــب التواص ــي يصع ــة الت ــق الحدودي املناط
بــن القلــب األثيــويب نتيجــة وجودهــا يف ســفوح 
ــدة الطــرق مــام يجعــل  مرتفعــات شــاهقة غــر معبّ
أهلهــا يف حالــة إلتحــام مصالــح مــع الجــار الســوداين 
، مــن املتوقّــع أن يدخــل الســودان نتيجــة ذلــك 
مربــع التحالــف التقــارب مــع أثيوبيــا يدعــم إتفاقيــة 
ــل العــرة يف  ــد حصــة رشكاء الني ــي تزي ــي الت عنتيب

ــل .. ــاه الني مي
الســد األثيــويب ســوف يكــون يف صالــح كافــة شــعوب 
املنطقــة هــذا لــو متّكــن الجميــع مــن إنتهــاج الُســبل 
السياســات التــي تحقــق مصالــح دول املنطقــة تعزيز 
ــاء مــن أجــل تحقيــق الفائــدة املنفعــة  التعــاون البّن
ــن  ــي ل ــات الت ــة والراع ــالً للمواجه ــركة بدي املش
تزيــد املنطقــة إال بؤســاً فقــراً ســوف يفتــح التعــاون 
ــعاً  ــاب واس ــة الب ــدِّ النهض ــة يف س ــدول الثالث ــن ال ب
ــل  ــن دول حــوض الني ملروعــات أخــرى مشــركة ب
ــة  ــات األحادي ــن املروع ــدالً م ــرة )ب ــدى ع اإلح
الحاليــة(، لتســاهم هــذه املروعــات يف إنتشــال 
ــل مــن  ــن مــن ســكان دول حــوض الني ــات املالي مئ
الفقــر و الجــوع و العطــش و الظــالم الــذي يعانــون 

ــه اآلن. من
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مبــادرة ريــكار  (RICCAR) لتقييــم أثــر 

ــدول  ــه يف ال ــف مع ــاخ  و  التكي ــري املن تغ

ــة العربي
إعداد/ بروفسر مشارك/ أبوعبيدة بابكر أحمد

جــاءت املبــادرة اإلقليمية لتقييم أثــر تغر املناخ عي 
املــوارد املائيــة و قابليــة تأثــر القطاعــات اإلجتامعية 
 Regional(العربيــة املنطقــة  يف  اإلقتصاديــة  و 
 Initiative for the Assessment of the Impacts
 of Climate Change on Water Resources and
 Socio-Economic Vulnerability in the Arab
Region – RICCAR(، كمبــادرة إقليميــة مشــركة 
الــدول  جامعــة  و   )UN ( املتحــدة  األمــم  بــن 

ــت اللجنــة اإلقتصاديــة  العربيــة )LAS(، حيــث تولّ
ــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( دور املنســق  و اإلجتامعي
لهــذه املبــادرة، و التــي بدورهــا إنتهجــت مبــدأ 
الراكــة يف تطبيــق هــذه املبــادرة مــع إحــدي عــر 
ــد  ــة معاه ــة و ثالث ــة و دولي ــة إقليمي )11( منظم
مســاهمة تعنــي باألبحــاث املناخيــة، كــام موضحــة 

ــاه.    بالشــكل 1 أدن

معاهد البحوث املساهمة:
- مركز التميز ألبحاث التغر املناخي يف جامعة امللك عبد العزيز )KUA/CECCR( – اململكة العربية السعودية.

- جامعة امللك عبد الله للعلوم و التقنية )KAUST( - اململكة العربية السعودية.
- مركز الخدمات املناخية )CSC( – أملانيا.

شكل 1: رشكاء املبادرة
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تهــدف املبــادرة كــام يشــر العنــوان إيل تقييــم أثــر 
تغــر املنــاخ عــي مــوارد املياهـــ العذبــة يف املنطقــة 
تقييــم  منهجيــة  إعتــامد  خــالل  مــن  العربيــة 
ــر  املناخــي و  ــم األث ــن تقيي ــا ب ــة تجمــع م متكامل
قابليــة تأثــر القطاعــات اإلجتامعيــة و اإلقتصاديــة و 
البئيــة بذلــك. و يعتمــد تقييــم األثــر عــي التوقعات 
املســتخلصة مــن تصغــر )Downscaling( النــامذج 
املناخيــة اإلقليميــة و التــي تغطــي املنطقــة العربيــة 
 )MENA – الــرق األوســط و شــامل أفريقيــا(
العامــة  املخرجــات  مــن  مجموعــة  جانــب  إيل 
ذات الصلــة. و يتــم بعــد ذلــك ربــط التوقعــات 
بنموذجــن هيدرولوجــن إقليميــن مــن أجــل إجــراء 
تحليــل دقيــق لواقــع آثــار تغــر املنــاخ عــي مــوارد 
امليــاه العذبــة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك العديــد مــن 

ــركة.  ــة املش األحــواض النهري

و يف إطــار املبــادر ة، فقــد تــم إنشــاء النطــاق 
العــريب املوضــح بالشــكل 2 و ذلــك وفقــاً للخطــوط 
التوجيهيــة املنصــوص عليهــا يف تجربــة تقليــص 
ــة املنســقة املعروفــة بكورديــس  النطاقــات اإلقليمي
ــاث  ــي لألبح ــج العامل ــة للرنام )CORDEX( التابع
العامليــة  املناخيــة املدعــوم مــن قبــل املنظمــة 
ضمــن  مــن  و    .)WMO( الجويــة  لإلرصــاد 
ســيناريو  إختيــار  تــم  فقــد  املبــادرة  منهجيــة 
الحــاالت املتوســطة املمثــل مبســار الركيــز التمثيــي  
  Reprehensive Concentration Path  –  4.5
RCP4.5((،  و ســيناريو الحــاالت األســوأ املمثــل 
ــة  ــي RCP8.5 8.5(( باإلضاف ــز التمثي ــار الركي مبس
إيل إعتــامد دقــة أفقيــة 50X50 كلــم. تجدر اإلشــارة 
هنــا إيل أن جــزر القمــر غــر مدرجــة ضمــن النطــاق 

ــرايف. ــا الجغ ــراً ملوقعه ــك نظ ــريب و ذل الع

.)MENA – شكل 2: النطاق العريب )الرق األوسط و شامل أفريقيا

تخريــط  يف  املبــادرة  مخرجــات  أهــم  تتمثــل 
التوقعــات املناخيــة و مــؤرشات الظواهــر املناخيــة 
ــرن و  ــف الق ــة ملنتص ــة العربي ــة يف املنطق املتطرف
ــع  ــًة م ــن مقارن ــادي و العري ــرن الح ــة الق نهاي
الفــرة الزمنيــة األساســية املمتــدة مــن 1986م إيل 
2005م. هــذا و قــد إســتندت نتائــج التخريــط 
اإلقليميــة  املناخيــة  النــامزج  مخرجــات  عــي 
الصــادرة عــم املعهــد الســويدي لإلرصــاد الجويــة و 
ــة بإســتخدام منــوزج الغــالف الجــوي  الهيدرولوجي

ــذي  ــبي )RCA4( ال ــز روس ــع ملرك ــي التاب اإلقليم
تتداخــل فيــه ثالثــة منــازج عامليــة رئيســية )1(

 .GFDL-ESM   )2( CNRM  )3( EC-EARTH
و عــي ســبيل املثــال توضــح األشــكال 3 و 4 أدنــاه 
نتائــج التوقعــات الخاصــة لدرجــات الحــرارة و 
 RCP4.5 &( ــن ــارين املختاري ــاقطات للمس املتس
RCP8.5( و ذلــك للفــرة الزمنيــة 2046 – 2065م. 
تجــدر اإلشــارة إيل أن هــذه املخرجــات مصصحــة 
فــإن  عليــه   ،)Bias-corrected( اإلنحيــاز  مــن 
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مخرجــات النــامذج املناخيــة اإلقليميــة الناتجــة عــن هــذه املبــادرة تختلــف عــن املخرجــات األوليــة لهــذه 
النــامذج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل تجربــة كورديكــس و التــي ميكــن النفــاذ إليهــا مــن خــالل إتحــاد 

     .)ESGF( ــة ــة األرض ــبكات املنظوم س

شكل 3: توقعات درجة الحرارة بالنطاق العريب ملنتصف القرن الحادي و العرين.

شكل 4: توقعات املتساقطات بالنطاق العريب ملنتصف القرن الحادي و العرين.
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مــن البديهــي أن الظواهــر املناخيــة املتطرفــة مثــل 
اإلرتفــاع يف درجــات الحــرارة و التــدين امللحــوظ 
يف معــدالت الهطــول )املتســاقطات(، قــد تخلــق 
ــة  ــات املختلف ــي القطاع ــة ع ــاراً بالغ ــف أث و تخل
)الزراعــي، النقــل، اإلقتصــاد ... إلــخ.( و التــي تؤثــر 
تباعــاً عــي صحــة اإلنســان و البنــي التحتيــة القامئــة 
و البيئــة الطبيعيــة. لــذا فمــن الــروري تطويــر و 
تطبيــق األدوات و القــدرات الالزمــة لوضــع النــامذج 
ــة  ــات املناخي ــة و التوقع ــاد الجوي ــة باإلرص املتعلق
املوســمية يف املنطقــة مــن أجــل متكــن العلــامء 
ــة  ــي صياغ ــة لعمليت ــات الالزم ــر املعلوم ــن توف م

ــع  ــف م ــرارات بشــأن التكي ــع الق السياســات و صن
تغــر املنــاخ و إتخــاذ التدابــر الالزمــة لتعزيــز 
درجــة التحمــل. لــذا فــإن مخرجــات هــذه املبــادرة 
تعــد كواحــدة مــن اآلليــات التــي تســاهم يف خدمــة 
مكاتــب اإلرصــاد الجويــة العربيــة يف هــذا الصــدد.

هــذا و قــد تــم تخريــط الظواهــر املتطرفــة باملنطقة 
العربيــة )MENA( بنــاءاً  عــي مــؤرشات تغــر 
ــا  ــي أعده ــاه و الت ــدول أدن ــة بالج ــاخ املوضح املن
فريــق الخــراء لــدي املنظمــة العامليــة لإلرصــاد 

الجويــة )2009م(.

ملزيد من املعلومات حول مخرجات التخريط الذي أعدته املبادرة ميكن زيارة املوقع اإللكروين أدناه:
   www.escwa.un.org/RICCAR
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تقرير عن الفرتة التدريبية ملساعدي الباحثني الجدد
(محمدعبدالله، إباء عامد الدين، مختار محمد، محمديارس)

املقدمة:
     درج مركــز البحــوث الهيدروليكيــة عــىل تعيــن 
متشــياً  2014م،  العــام  منــذ  باحثــن  مســاعدي 
ــدد 11  ــتيعاب ع ــم إس ــام ت ــذا الع ــات ه ــع نهاي م
مســاعد باحــث مــن مختلــف التخصصــات ، رؤيــة 
املركــز املســتقبلية لتطويــر املجــال البحثــي بزيــادة 
ــام  ــول ع ــث بحل ــي إىل 80 باح ــكادر البحث ــدد ال ع
ــج  ــن الرام ــة. وم ــة املوضوع ــب الخط 2020م حس
ــن الرنامــج  ــز ملســاعدي الباحث ــا املرك ــي ينظمه الت
املعــروف بإســم الـــ )Rotation( أوالــدورة التدريبية 
ملــدة شــهرين. أدنــاه  تفصيــل ملــا تــم يف هــذا 

ــج: الرنام
–10/1( الهيدروليكيــة  البحــوث  مركــز   /1

: ) 2017م /10 /12
   تــم التعــرف عــىل إدارات املركــز املختلفــة و 

األهــداف و الرســالة التي يؤديها والرؤية املســتقبلية 
ــارضات  ــن املح ــة م ــالل مجموع ــن خ ــك م ــه وذل ل
ــادة  ــة مــام أدى إىل زي ــارات الحقلي املتنوعــة و الزي

ــل . ــة العم ــة و طبيع ــىل بيئ ــرف ع التع
2/ وكالة الري )15 - 2017/10/26م(:

  تــم مــن خــالل هــذه الزيــارة التعــرف عــىل عــدد 
مــن أقســام الوكالــة متمثلــة يف إدارة عمليــات الــري 
ــم  ــث ت ــاء، حي ــكا و الكهرب و املروعــات و امليكاني
التعــرف عــىل مهــام إختصاصــات كل إدارة ذلــك 
ــة  ــارات حقلي ــة و زي ــق محــارضات علمي ــن طري ع
إىل عــدد مــن القناطــر و هــي قنطــرة البســاتنا، و ود 
النــو ، وكيلــو 57، باإلضافــة ملــروع الرهــد الزراعي، 

وخــزان أبــو رخــم، و محطــة مينــا.
 -  10/29( والروصــرص  ســنار  خــزاين   /3

: ) 2م 0 1 7 /1 1 /2

خزان الروصرص

59



ديسمرب 2017م

هيـــدروليكـــا

   تــم يف هــذه الزيــارة معرفــة مهــام وإختصاصــات 
التــي  واألغــراض  بالخزانــن  املختلفــة  اإلدارات 
ــة تشــغيل كل خــزان  ــم وكيفي ــه التصمي ــن أجل م
واملشــاكل و املالحظــات و املعالجــات املقرحــة 

ــكل مشــكلة. ل
ــايل  ــدي أع ــع س ــة ومجم ــم القرب ــزان خش 4/ خ

2017/11/9م(:  -  11/5( ســتيت  و  عطــرة 
   كانــت بدايــة الزيــارة بخزان خشــم القربة بوالية 
كســال و الــذي أُنشــأ لــري مــروع حلفــا الزراعــي 

و مــن خــالل الزيــارة وقفنــا عــىل طريقــة تشــغيل 
الخــزان و اختصاصــات إداراتــه املختلفــة و أهميــة 
املــروع يف املنطقــة، وهــو الخــزان الوحيــد الــذي 
تجــرى بــه عمليــة الغســيل إلزالــة الطمــي حيــث 
ــا  ــا عــىل هــذه الطريقــة، بعــد ذلــك توجهن تعرفن
ــو  ــتيت وه ــرة و س ــايل عط ــدي أع ــع س إىل مجم
مــن الخزانــات حديثــة اإلنشــاء حيــث ســاهم 
بصــورة مبــارشة عــىل تنميــة املنطقــة وإزدهارهــا 
و بإكتــامل هــذا املــروع ســيكون هنالــك زيــادة 

جانب من التدريب يف خزان خشم القربه

ــة  ــة و املشــاريع الزراعي ــة الكهربائي ــد الطاق يف تولي
املقرحــة و مســاهمة يف التقليــل مــن كميــة الطمــي 

الداخــل إىل خــزان خشــم القربــة. 
5/ خزان جبل أولياء:

ــة  ــوارد املاءي ــي امل ــوف ع ــة الوق ــة لرحل يف مواصل
املنشــأت  مــن  إنتقلنــا  منشــأتها  و  بالســودان 
املنشــأت  إيل  األرزق  النيــل  نهــر  يف  املوجــودة 
املوجــودة يف مجــري شــقيقة األبيــض متمثــالً يف 

خــزان جبــل أوليــاء بوالية الخرطــوم و كانــت الزيارة 
ملــدة يومــن و وقفنــا عــي أهميــة هــذا الخــزان و 
أمتيازاتــه عــن باقــي الخزانــات حيــث ميثــل كوحــدة 
تحكــم عــي الفيضانــات يف مواســم الخريــف و 
كذلــك هــو الخــزان الوحيــد الــذي يوجــد بــه 
ــاين أقــدم خــزان  ــر ث ممــر مالحــي )هويــس( ويعت
ــة  ــا يقدم ــم م ــنار. أه ــزان س ــد خ ــودان بع يف الس
ــات  ــم يف الفيضان ــو التحك ــالد ه ــزان للب ــذا الخ ه
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ــج  ــك ينت ــارشاً و كذل ــاً مب ــدداً امني ــر مه ــي تعت الت
ــن  ــات و م ــاء بواســطة 8 توربين ــن الكهرب ــة م كمي
ــي تواجــه هــذا الخــزان هــي مشــكلة  املشــاكل الت
خــروج محطــة ملــكال عــن الخدمــة بســبب إنفصال 
الجنــوب حيــث تعتــر املحطــة التــي يتم بهــا معرفة 
ــق  ــن طري ــودان ع ــل الس ــي تدخ ــاه الت ــة املي كمي
النيــل االبيــض و االّن يتــم حســاب ذلــك عــن طريــق 

ــة. ــة املائي املوازن
6/ زيــارة رئاســة وزارة املــوارد املائيــة والــري و 

بالخرطــوم: الكهربــاء 
ــل  ــن أص ــروع م ــابقة إيل ف ــا الس ــر كل زيارتن تعت
كبــر ومجــاري مــن منبــع دفــاق فحــل بنــا الرحــال 
وزارة  حيــث  العمــالق  بالــرح  املــرة  هــذة  يف 
ــق  ــك وف ــاء و ذل ــري و الكهرب ــة و ال ــوارد املائي امل
جــدول منتظــم بزيــارة عــدد مقــدر مــن األقســام و 

ــارات: ــذه الزي ــتعرض ه ــة نس ــاحة التالي يف املس
إدارة الخزانــات: يف هــذا القســم املهــم تعرفنــا عــي 
ــه القامئــون عــي  ــذي يؤدي ــر ال حجــم العمــل الكب
ــم  ــر لديه ــي تتواف ــة الت ــى العلمي ــذه ه ــره و ه أم
ــك  ــه إدارة كل تل ــي عاتق ــم ع ــذا القس ــل ه ويحم
الخزانــات آنفــة الذكــر عــدا مــروي و مجمــع ســدي 
أعــايل عطــرة و ســتيت مــن تشــغيل يومــي و ذلــك 
مبعرفــة املناســيب يف أمــام و خلــف الخــزان و كميــة 
الــوارد مــن امليــاه حيــث بذلــك يتــم التشــغيل 
األمثــل لهــذة الخزانــات  و أيضــا مســئول هــذا 
ــات  ــة الخزان ــن صيان ــارشة ع ــوؤلية مب ــم مس القس

ــة. ــة طارئ ــة أو صيان ــة وقائي ــت صيان ســواء كان
إدارة ميــاه النيــل واالدارة العامــة للتخطيــط: يف 
ــل  ــاه الني ــت إيل إدارة مي ــي كان ــارة األويل و الت الزي
وقفنــا عــي مهــام وإختصاصــات هــذه اإلدارة و 
ــن  ــن القامئ ــتفيض م ــرح مس ــارة و ب ــة الزي بنهاي
عــي امرهــا و ذلــك بأنهــا اإلدارة املســئولة عــن 
املحافظــة عــي ميــاه النيــل و ذلــك برصــد و قيــاس 
ترفــات مــن أماكــن مختلفــة و محطــات منتــرة 
بــكل الســودان و هــذه املحطــات عرهــا ميكــن 

 downحســاب الــوارد و املســتهلك و الخــارج إيل ال
ــا قســم  ــدة اقســام منه ــذه اإلدارة ع stream  و به
البيانــات و مهمتــه إصــدار النــرة اليوميــة و رفــع 
التقاريــر للجهــات العليــا و ايضــاً قســم اإلنــذار 
املبكــر و هــو مســؤول مــن التوقعــات بالنســبة 
لكميــات األمطــار و التنبــؤ بالفيضانــات حتــي يتــم 
عمــل التحوطــات الالزمــة و كذلــك قســم املحطــات 
ــات و  ــد البيان ــن رص ــؤول ع ــو مس ــة و ه الخارجي
ــاً  ــر وأيض ــل التقاري ــات لعم ــم البيان ــا إيل قس رفعه
هنــاك مقــرح بإنشــاء قســم جديــد يســمي حاميــة 

ــواطئ. الش
أمــا الزيــارة الثانيــة كانــت إيل قســم التخطيــط 
فتعرفنــا  عــي رؤيــة اإلدارة و الرســالة التــي تقدمهــا 
ــة يف  ــاهمة فعال ــا مس ــون إدراة له ــا أن تك و رؤيته
ــج  ــراتيجيات برام ــات و إس ــط و سياس ــذ خط تنفي
الــوازارة و هــي مــن اإلدارات املهمــة جــدا بالــوزارة 
مــن ناحيــة األقســام التــي بداخلهــا حيــث تشــتمل 
عــي 18 قســم حيــث يقــوم كل قســم برفــع تقاريره 
ــد  ــك تع ــد ذل ــر و بع ــتقبلية للتطوي ــه املس و رؤيت
كلهــا يف تقريــر واحــد و ترفــع لجهــات اإلختصــاص 
إلجازتهــا و هــذا القســم يقــوم بعمــل مقــدر و 
ــد مــن وجــود خطــط مســتقبلية  ــر األداء الب لتطوي
ــامل  ــاص الع ــل إيل ُحص ــي و نص ــى نرتق ــه حت ناجح

األول.
7/ الجهاز الفني للموارد املائية:

ــك  ــي و كذل ــاز الفن ــكل الجه ــم التعــرف عــي هي ت
ــن  ــذ زم ــأ من ــه أنش ــث أن ــائه حي ــخ إنش ــي تاري ع
ــه ظهــر  ــة و لكن ــد يعــود إيل ال60 ســنة املاضي بعي
ــرار  ــام 1992م مبوجــب ق ــذا اإلســم الحــايل يف ع به
ــات  ــه دراس ــم 244 و أوكل إلي ــوزارء رق ــس ال مجل
ــط  ــع خط ــا و وض ــه عنارصه ــة بكاف ــوارد املائي امل
ــة هــذه املــوارد و مــن مهامــه أيضــاً الحفــاظ  تنمي
ــامً و  ــركة ك ــاه املش ــة يف املي ــوق الوطني ــي الحق ع
ــك  ــل و كذل ــع دول حــوض الني ــاون م ــاً و التع نوع
ــات  ــي اإلتفاقي ــارشة ع ــورة مب ــاز بص ــرف الجه ي
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الخاصــة باملــوارد املائيــة املشــركة و يتكــون هيــكل 
الجهــاز مــن مديــر و نائــب مديــر و ســكرتر و مــن 
خــالل الزيــارة كان ظاهــراً و جليــاً أن هــذا الهيــكل 
ــاق  ــي نط ــس ع ــاه لي ــال املي ــرات يف مج ــم خ يض
ــام  ــامل م ــتوي الع ــي مس ــل ع ــب ب ــودان فحس الس
يبعــث بالطأمنينــة عــي النفــوس بــأال خــوف عــي 
البــالد يف جانــب امليــاه اذا كان حــراس هــذا البــاب 

ــامء. ــل هــؤالء العل مث
8/ وحدة تنفيذ السدود:

تواصــل برنامجنــا هــذا داخــل أروقــة الــوزارة و 
ــد  ــات الرنامــج كان الب هــذه املــرة و نحــن يف نهاي
ــن  ــذي خــرج م ــرح ال ــف برهــة بال ــن أن نتوق م
رحــم الــوزارة بأســنانه و هــو وحــدة تنفيــذ الســدود 
ــي و اإلدارة  ــز الهيدرولوج ــمى مرك ــص قس و باإلخ
العامــة لحصــاد امليــاه  و يف املســاحة التاليــة تفصيل 

ملــا تــم يف هــذه الزيــارة.
مركز الهيدرولوجي:

ــع  ــم م ــذا القس ــي به ــات الهيدرولوج ــدات عملي ب
ــام )2002-2003( و كان  ــروي يف ع ــد م ــات س بداي
العمــل مختــرا عــي قيــاس املناســيب والتريفات 
و ذلــك ملســاعدة إدارة الســد عــي التحليــل لتنفيــذ 
ــي  ــارة ه ــذه الزي ــه ه ــزت ب ــا متي ــد و م ــاء الس بن
فائــق التنظيــم مــن اإلخــوة منســقي الرنامــج 
بهــذا املركــز فلهــم التقديــر عــي هــذا اإلهتــامم و 
كذلــك كانــت املــواد العمليــة التــي قدمــت كاملــة 
الدســم )إن صــح التعبــر( ففــي اليــوم اإلول كانــت 
نبــذة تعريفيــة عــن املركــز و مورفولوجيــة األنهــار 
وإشــتمل اليــوم الثــاىن عــي مفهــوم القياســات 
الهيدروميريــة وقســم البيانــات باملركــز يف آخــر 
أيــام الزيــارة تــم  تقديــم إجــراءات الســالمة يف 

القياســات الهيدرومتريــة و النمذجــة 
حصاد املياه:

ــذ أمــد بعيــد  ــة من عــرف الســودانيون هــذه التقان
حيث إســتخدم قدمــاء الســودانيون أشــجار التبلدي  
ــرة  ــن الوف ــاه يف زم ــن املي ــال لتخزي ــوف الجب و كه

ــاء  ــذ انش ــدرة. و من ــن الن ــا  يف زم ــتفادة منه لإلس
ــه مشــاريع حصــاد  هــذا القســم حمــل عــي عائق
ــط و  ــن تخطي ــا م ــة مراحله ــة بكاف ــاه املختلف املي
ــش  ــرو عط ــروع زي ــى م ــذ و تبن ــم و تنفي تصمي
الــذي أعلنتــه رئاســة الجمهوريــة وقــد تعرفنــا عــي 
أن هــذه اإلدارة منــذ إنشــائها و حاليــاً نفــذت مئات 
املروعــات و بــل يزيــد و كانــت هــذه املروعــات 
ــار  ــر و آب ــدود و حفائ ــن س ــات م ــف التقني مبختل

ــاه جوفيــه ســواء كانــت كبــرة أو صغــرة. مي
و أيضــاً تعرفنــا عــي املعوقــات التــي تواجــه اإلدارة 
يف تعزيــز هــذه التقانــات ســواء معوقــات طبيعيــة 
أو إداريــة أو فنيــة إيل جانــب املعوقــات التمويليــة.

سد مروي:
ــرور  ــن امل ــد م ــة كان الب ــرة التدريبي ــاً للف و ختام
عــي رصح عمــالق الــذي يعتــر مــن أهــم املنشــات 
البــالد يف  الكهربائيــة يف  الطاقــة  املائيــة إلنتــاج 
الواليــة الشــاملية أال و هــو ســد مــروي حيــث 
تعرفنــا عــي مهــام و إختصاصــات اإلدارات املختلفــة 
مبختلــف أقســامها إبتــداء بقســم إدارة امليــاه و 
البحــرة و قســم ادارة ســالمة الســد و ختامــا بقســم 
الصيانــة املدنيــة  للســد و أيضــاً تعرفنــا عــي كيفيــة 
ــة  ــات املقرح ــاكل و املعالج ــد و املش ــغيل الس تش
لحــل كل مشــكلة ، و ختامــا إتضــح لنــا أهميــة هــذا 
الســد مــن ناحيــة اإلهتــامم الكبــر الــذي ينالــه مــن 
ســالمة الســد و مراقبــه لإلطــامء و لجودتهــا و أيضــا 
كيفيــة تشــغيله ألنــه يعتــر الدخــل األســايس إلنتــاج 

ــة للســودان . ــة الكهربائي الطاق
و يف ختــام هــذا اإلســتعراض نجــدد شــكرنا إمتنانــا 
لــكل الذيــن ســاهموا يف إعــداد و تنســيق هــذا 
الرنامــج و كذلــك الشــكر أجزلــه لــإلدارات املختلفــة 
ــا و  ــوزارة عــي التعــاون و التعامــل الراقــي معن بال
كذلــك الشــكر أحزلــه للجنــود املجهولــن الذيــن مل 
يظهــروا يف هــذا املقــال لكنهــم كانــت لهــم يــد يف 
إنجــاح هــذا الرنامــج  وهنــا ويف النهايــات البــد مــن 

االشــادة بهــم .
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(Hydro diplomacy)  دبلوماسية املياه
م. باحث/ محمد مصطفى محمد    بروفسري مشارك/ أبوعبيدة بابكر أحمد

يف اآلونــة األخــرة ظهــر مفهــوم جديــد) إدارة امليــاه 
ــا،  ــاً م ــول نوع ــكاد يكــون مقب ــرة للحــدود(، ي العاب
يف إدارة األحــواض الدوليــة املشــركة املتمثلــة يف 
املجــاري املائيــة الدوليــة. التــي تحتــاج إيل التعــاون 
ــاه  ــح املي ــن ش ــل م ــاطئة، لتجع ــدول املتش ــن ال ب

ــزاع.  ــس ســبباً للن فرصــاً للســالم، و لي
الــدور  إيل  يقودنــا  املفهــوم  هــذا  بالتأكيــد  و 
ــك  ــال ش ــاه الدوليــة. ب الدبلومــايس، يف قضايــا املي
أن هــذه املســؤولية تقــع عــىل وزارة الخارجيــة، 
ألنهــا املنــوط بهــا القيــام باملفاوضــات يف العالقــات 
ــال  ــة يف مج ــة خاص ــة، و بصف ــة عام ــة بصف الدولي
ــاه.  ــع  وزارة املي ــراك م ــة، باإلش ــية املائي الدبلوماس
ــام  ــاون في ــاج إيل تع ــاه يحت ــر املي ــوم أن أم و معل
يختــص بــإدارة امليــاه الدوليــة، لهــذا نــرى البــد 
مــن دراســة موضــوع دبلوماســية امليــاه مــن زاويــة 
املواثيــق الدوليــة إلدارة امليــاه العابــرة للحــدود 
)Transboundary Water Management(، و فــن 
ــة  ــن زاوي ــاوض)Negotiation technique ( م التف
ــاه،  ــية املي ــن يف دبلوماس ــة املوضوع ــرى؛ ألهمي أخ
ــاه  ــإدارة املي ــق ب ــي تتعل ــات الت ــاح املفاوض و لنج

املشــركة:
أوالً: املواثيق الدولية إلدارة املياه الدولية:

يف  الدوليــة  املائيــة  املجــاري  إتفاقيــة  أشــهرها 
ــة  ــا الجمعي ــي أصدرته ــة، الت ــر املالحي ــراض غ األغ
هــذه  تعــد  املتحــدة يف 1997م.  لألمــم  العامــة 
ــة قانــون دويل، يحكــم إســتخدامات  ــة مبثاب اإلتفاقي
ــة.  ــراض املالح ــر أغ ــة يف غ ــة الدولي ــاري املائي املج
تعتــر هــذه اإلتفاقيــة إتفاقيــة إطاريــة، مبعنــى أنهــا 
تحــدد املبــادئ العامــة التــي تطبــق عــىل املجــاري 
املائيــة الدوليــة و تــرك التفاصيــل للدول املتشــاطئة 
ــدويل  ــر ال ــا إلدارة النه ــام بينه ــات في ــرام إتفاقي إلب
املعنــي. نجــد أن البــاب الثــاين مــن هــذه اإلتفاقيــة 
ــر  ــر حج ــي تعت ــادة الخامســة، الت ــص امل يجســد ن

الزوايــة يف اإلتفاقيــة. حيــث تقــرر هــذا املــادة، 
لــكل دولــة مــن دول املجــرى املــايئ الحــق يف 
أن تنتفــع باملجــرى املــايئ بطريقــة منصفــة و 
معقولــة، مــع مراعــاة مصالــح دول املجــرى املــايئ 
ــع  ــق م ــو يتف ــىل نح ــاع ع ــون اإلنتف ــة، و يك املعين
ــدويل.  ــايئ ال ــرى امل ــة للمج ــة الكافي ــر الحامي توف
لهــذا يتضــح لنــا جليــاً أن هــذه اإلتفاقيــة وضعــت 
حقــوق و واجبــات تقــع عــىل عاتــق الدولــة املنتفعة 
باملجــري املــايئ الــدويل. و ملعرفــة مــا هــو منصــف 
و معقــول، وضعــت اإلتفاقيــة معايــر جــاءت عــىل 
ســبيل املثــال ال الحــر، ينبغــي أخذهــا يف اإلعتبــار 
لتحديــد اإلنتفــاع املنصــف و املعقــول. بهــذا ميكــن 
ــرى،  ــواد أخ ــا م ــن بينه ــادة و م ــذا امل ــول أن ه الق
تجســد لنــا كيفيــة التعامــل مــع املجــرى املــايئ 
ــايئ  ــرى امل ــم إدارة املج ــا تت ــىل ضوءه ــدويل؛ و ع ال

ــتدامة. ــىل و مس ــة مث ــة بطريق الدولي
:)Negotiation Technique(ثانياً: فن التفاوض

املفاوضــات هــي علــم و فــن و مهــارات، و هنالــك 
ــا الشــخص  ــر و يتصــف به ــات ينبغــي أن تتوف صف
املفــاوض، و هــي تعنــي معرفــة الطريقــة التــي 
ميكــن إقنــاع الطــرف األخــر  للحصــول عــىل مكســب 
مــادي أو معنــوي. و هــي أيضــاً أحــد طــرق تســوية 
النــزاع القائــم بــن األطــراف، و عندمــا نذكــر كلمــة 
مفاوضــات قــد يتبــادر إيل الذهــن أنهــا ترتبــط فقط 
بــن الــدول. لكــن ليــس كذلــك فحســب، بــل هــي 
ــع  ــخي، م ــتوى الش ــىل املس ــات ع ــمل الترف تش
ــك،  ــن ذل ــع م ــى أوس ــوق، و املعن األرسة أو يف الس
ــىل  ــات ع ــي املفاوض ــا ه ــا هن ــذي يعنين ــن ال و لك
املســتوى الــدويل، يف مجــال امليــاه الدوليــة العابــرة 
للحــدود يف ظــل عــدم وجــود نظــام إداري للمجــرى 
ــه  ــه موجــود و لكــن غــر متفــق علي املــايئ، أو كون
بــن دول املجــرى املــايئ. و هنــا تصبــح الحاجــة 
ــق النظــام اإلداري املوجــود،  ــن طري ــاون ع إيل التع
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و تطبيــق أهــم معايــر املفاوضــات هــو املعيــار 
بــن  املفاوضــات،  عمليــة  إلنجــاح  الدبلومــايس؛ 

ــدويل.    ــايئ ال ــدول املتشــاطئة للمجــرى امل ال
و بحكــم موقــع الســودان الجغــرايف و عضويتــه 
بــدول حــوض النيــل الرقــي مــن جهــة، و اللجنــة 
اإلقتصاديــة – اإلجتامعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( و 
جامعــة الــدول العربيــة مــن الجانــب اآلخــر، فقــد 
أتيحــت العديــد مــن الفــرص ملشــاركة الكــوادر 
العليــا يف برامــج بنــاء القــدرات يف مجال دبلوماســية 

ــد  ــة فق ــوث الهيدروليكي ــز البح ــن مرك ــاه. و م املي
ــي  ــورس التدريب ــن يف الك ــن الباحث ــن م ــارك أثن ش
الــذي نظمــه املكتــب الفنــي لحــوض النيــل الرقــي 
ــرة 13 – 15  ــوم يف الف ــك بالخرط )ENTRO( و ذل
نوفمــر 2017م. كــام شــارك واحــد أيضــاً يف الكــورس 
الــذي عقــد بالقاهــرة يف الفــرة  29-30 نوفمــر 

ــكوا. ــه اإلس ــذي نظمت 2017م ، و ال

كورس دبلوماسية املياه بالقاهرة، الذي نظمته االسكوا )ESCWA يف 29-11/30/ 2017م(.
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 Investigation for the suitable location
 of the water intake of Al Bagair

thermal power generating plant

This study has been implemented by the Hydraulics Research center )HRC( as consultancy 
service for the Sudanese Thermal Power Generating Company )STPGC(, based on a contract 
agreement assigned on twenty third of August, 2017. The STPGC is intended to establish 
a power plant with an initial capacity of 350 Mega Watts, subjects to successive future 
extensions, at Al Bagair area 42 km south the capital, Khartoum. As part of the project, a 
new pumping station will be constructed near the proposed power plant on the left bank of 
the Blue Nile. The Blue Nile is a typical alluvial river that it’s morphology characterized by 
very dynamic changes. Accordingly, questions have been raised about the suitable location 
for the water intake.

Objective 
The main purpose of the study is to provide 
a technical advice to the STPGC on the most 
suitable location of the water intake, which 
subjects to minimum morphological changes. 
The study also provides additional information 
to support conceptual design of the intake 

)variation of water level, type of soil in the area, 

and conceptual design of the pump house(.

Hydrological Analysis
Hydrological analysis has been carried out 
to investigate the variation of water level, and 
hence expected river discharge and water depth 
in front the pumping station was analyzed using 
neighboring station of Soba gauge station )26 
km upstream(. The frequency analysis of the 
daily water level data for 48 years long )from 
1965 to 2014( has shown that the minimum 
water level for the proposed site is 372.3 m, 
while the maximum water level can reach 380.9 
m, for a 100-year return period. 

Figure 1: Frequency analysis using 
Log-Pearson Type III distribution of 
the max and min Water levels at Al 
Bagair site

For the impact of the Ethiopian Grand 
Renaissance Dam )GERD( on flow 
regime along the Blue Nile, the study has 
shown that the GERD will modify the 
flow regime significantly by lowering 
the maximum water level around 23- 
m and increasing the minimum level 
by 2 m.
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 Figure 2: Water level at Al Bagair before and
after the operation of the GERD

Morphological Analysis
Multi-temporal Landsat data )satellite images( of 
the years 1987, 1998, and 2017 have been studied 
to trace any change in river morphology. ArcMap 
10.2 GIS and remote sensing techniques have been 
used for analysis of the river change. 

Figure 3: Comparison between 1987 and 1998 images

The long-term morphological 
analysis as derived from the satellite 
imageries showed major changes of 
the river course during the last three 
decades. Some locations in the study 
area )left bank( have been subjected 
to severe erosion, in particular, 
the outer reach of the River bend 
)location 1(. The erosion rates for 
the case study were found to range 

between 0.08 to 3 m/yr.

Field Survey
The hydrographic survey to define 
river cross-section within the study 
area were implemented using a 
rubber boat, an echo-sounder and 
a GPS for position fixing. Land 
leveling was used for surveying of 
the banks on both sides. The land 
and bathymetric surveys were used 
to generate contour maps of the river 
topography in the vicinity of the 
pumping site.

Figure 4: Comparison between 1987 and 2017 images

 Figure 5: Contour map of the Blue Nile topography at

the study area
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Figure 6: Velocity magnitude and direction within the reach of 

the study area measured on 2017

In addition, velocity measurements with Acoustic 
Doppler Current Profiler )ADCP( to estimate 
the water velocity profile in the neighborhood 
of the site were conducted. 
From the velocity map in Fig. 6, it is apparent that 
the velocity at the outer reach of the River bend 
)location 1( has very high values ranged almost 
between 2.5 m/s and 1.7 m/s, while the velocity 
at the location 2 )a short distance upstream of the 
river bend( has lower values )less than 1.4 m/s(. 
Therefore, it is expected that the location 2 is less 
vulnerable to erosion compared to the location 
1. These results are consistent with the previous 
findings derived from the satellite images in the 
morphological analysis part.

Riverbed soil characteristics
 The bank and the bed soil within the vicinity of
 the study area are classified as Sandy Loam. This
 result was derived based on soil samples analysis
 carried out from previous HRC’s morphological
.studies along the Blue Nile River

Figure 7: Bed soil grain size distribution during 

the flood period at Soba gauging station

Conclusions 
o The evaluation of the river 
morphology showed significant 
changes within the river course 
during the last 30 years. However, 
relatively more stable reaches have 

been identified in the study.
o The frequency analysis for a 100-
year return period of the long-term 
daily water level data reveals that 
the maximum and minimum water 
levels within the vicinity of the 
pumping site were estimated at 380.9 

and 372.3 m respectively.
o It is expected that the minimum 
water level will increase by an average 
of 2 m, while the maximum water 
level will decrease by around 13- m 
after the operation of the Ethiopian 
Renaissance Dam which is expected 

in the coming few years.
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ــوزارة  ــع ل ــذي يتب ــة ال ــوث الهايدرولكي ــز البح مرك
املــوارد املائيــة والــري والكهربــاء يعتــر أكــر مركــز 
لبحــوث امليــاه ىف الســودان تأســس عــام 1976م مــن 
أجــل املســاهمة ىف تنميــة وتطويــر قطــاع امليــاه عر 
البحــوث التطبيقيــة وبرامــج بنــاء القــدرات وميكــن 
تلخيــص أبــرز أنشــطة عــام 2017م باملركــز ىف اآلىت: 

املشاريع البحثية:  
1- تحديــد آثــار ســد النهضــة عــي الســودان ) 
املرحلــة الثانيــة(: ســيناريوها املــلء األول التشــغيل 

ــة. ــد النهض ــة لس ــا الثالث ــدود العلي ــي ، الس اليوم
التريفــات  قيــاس  معايــرة  حــوض  تشــييد   -2

الكرنتميــر.  أجهــزة  صيانــة  وحــدة  وإنشــاء 
3- معايــرة طلمبــات ضــخ ميــاه الــري )45 وحــدة يف 

17 بيــارة(، وذلــك ألول مــرة بالــوزارة. 
4- حســاب املســاحات املزروعــة مبــروع الجزيــرة 
العــروة  مــن  لــكل  الصناعيــة  األقــامر  بواســطة 
الشــتوية ) 2016 / 2017م ( و)2017 / 2018م ( . 
وتجليــة  مــروي  لســد  املــايئ  امليــزان  عمــل   -5

 .. التريفــات  رصــد  بيانــات  يف  الغمــوض 
ــر  ــرف صاب ــكلة م ــول ملش ــرح الحل ــع مق 6- وض
مبــروع حلفــا الزراعــي بإعــادة التصميــامت و 

ــض.  ــم مفي ــة و تصمي ــدود ترابي ــييد س تش
7- إختيــار مواقــع الطلمبــات ملحطــة تريــد التوليــد 

الحــراري بالباقــر. 
ــاش  ــروع الق ــي مب ــري الحق ــر ال ــة بتغي 8- توصي
ــة  ــي أســتمر ثالث ــد عمــل بحث ــك بع الزراعــي و ذل

ــنوات .  س

ــل  ــل األزرق والني ــامء يف الني ــة اإلط ــد حرك 9- رص
الرئيــي و مــروع الجزيــرة . 

10- التنبــؤ املوســمي ملســتوي فيضــان هــذا العــام ) 
أكــر مــن املتوســط ( قبــل فــرة كافيــة مــن موســم 

الفيضــان . 
للميــاه  القانونيــة  الســيناريوهات  دراســة   -11
وتحليــل  الســودان  جنــوب  دولــة  مــع  العابــرة 
ــوض  ــة بح ــد النهض ــية لس ــيناريوهات السياس الس

النيــل الرقــي . 
12- بدايــة العديــد مــن البحــوث والدراســات يف عام 
2017م وســوف يســتمر بعضهــا خــالل عــام 2018م 
ــة،  ــد النهض ــد س ــرص بع ــامء يف الروص ــي اإلط وه
تعديــل طريقــة تشــغيل الخزانــات الســودانية بعــد 
ســد النهضــة، حســاب امليــاه الراجعــة مــن مــروع 
ــزي /  ــري تك ــدي نه ــغيل س ــة تش ــرة ، دراس الجزي
. باإلضافــة لبحــوث مقرحــة يف إنتظــار  عطــرة 

ــة .  ــل مــن وزارة املالي التموي
التدريب وبناء القدرات:

ــدد  ــز لع ــة باملرك ــة دورات تدريبي ــدد ثالث ــد ع عق
)60( متدربــاً مــن داخــل وخــارج الــوزارة يف مجاالت 
ــة واإلستشــعار عــن  ــات الجغرافي )1( نظــم املعلوم

.)GIS & RS( ــد بع
)2(  إدارة ميــاه الــري بالتعــاون مــع وحــدة تأهيــل 

بنيــات الــري األساســية . 
 )3( تنســيق الكــورس التدريبــي عــن النمذجــة 
البنــك  قدمةخبــر  والــذي   S W A T بواســطة 

الــدويل ملهنــديس الــوزارة .

ملخص التقرير السنوي 2017م
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هيـــدروليكـــا

ديسمرب 2017م

 ورش عمل:
1. اإلدارة املثــي ملشــاريع الــري الفيــي ) خــور 

أبوحبــل ( 
2. الورشــة الختاميــة لدراســة حــر املســاحات 

املزروعــة مبــروع الجزيــرة 
ــات  ــة : دراســة تشــغيل الخزان 3. الورشــه اإلفتتاحي

بحــويض نهــر تكــزي وعطــرة 
4. السمنار العلمي يف التنبؤ بالفياضانات . 

ــور  ــاالت وص ــة االتص ــق تقني ــول تطبي ــدوة ح 5. ن
مبــروع  محاصيــل  إدارة  يف  الصناعيــة  األقــامر 

الجزيــرة ) املعيلــق (
الفعاليــات  يف  الباحثــن  مشــاركات  عــدد  بلــغ 
ــة ) كورســات ـــــــــ ورش عمــل مؤمتــرات  الخارجي

ــب  ــازات يف الجان ــض اإلنج ــن بع ــاركن م ( . 9 مش
املؤســي ـــــــــــ تعيــن عــدد 11 باحــث وتنفيــذ 
برنامــج التدريــب الــدوار  لهــم ملــدة شــهرين لــكل 

ــودان . ــاه بالس ــات املي قطاع
يف  الباحثــن  مشــاركات  عــدد  بلــغ  وقــد  هــذا 
الكورســات  يف  املتمثلــة  الخارجيــة  الفعاليــات 
التدريبيــة و ورش العمــل و املؤمتــرات  و مشــاركات. 
كــام تجــدر األشــارة إيل أن املركــز قــد قــام  بتعيــن 
11 مــن مســاعد الباحثــن  وقــد تــم تنفيــذ برنامــج 
تدريــب دوار للتعــرف عــىل  األنشــطة املختلفــة 
ــام يســتمر  ــة ك ــوزارة املختلف إلدارات و وحــدات ال
العمــل األن  يف تدريبهــم باملركــز حــول الرمجيــات 

املســتخدمة يف الدراســات املختلفــة.
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        اإلســـــــــــم : صديق يوسف إدريس حسن
        تاريخ امليالد : 1/ يناير 1956م

         مكان امليالد : قرية الحديب/ النيل األبيض

خربات ساهمة يف تطوير الري

  1980م  بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الخرطوم 
  1984م دبلوم فوق الجامعي - توليد الطاقة من    

            املصادر املائية- جامعة تروندهايم - الرنويج.
  1999م  ماجستر ىف إدارة املياه – جامعة الجزيرة 

             - كلية الدراسات العليا.

    - زمالة الجمعية الهندسية السودانية.
    - مهندس مستشار  باملجلس الهندىس السوداىن.

      o تطبيق نظام اآليزو
      o برنامج األوتوكاد 

)DSS(برامج تنمية حوض النيل o      
      o دراسات الري و الرف لحوض النيل الرقي 

      o إستعامل جهاز تحديد املواقع الجغرافية 
<GIS & RS     و )GPS(  <           

- كــورس إدارة مصــادر امليــاه – جامعــة بروجيــا-   
1989م. أغســطس   1989- مــارس  إيطاليــا 

ــة مــر  ــة -جمهوري - مؤمتــر إســتدامة الزراعــة املروي
ــة 1996م.  العربي

- أبحاث بحرة السد العايل  مبر العربية 2004م.
- املؤمتر العاملي ملبادرة اإلطامء – الخرطوم 2006م

- الرحلــة الدراســية ألفضــل املــزارع املرويــة مبــر  
2008م. العربيــة 

ــري  ــج ال ــدة ورش و ســمنارات يف  املجــاالت: برام - ع
ــرف و ال

   لــدول الحــوض الرقــي/ اإلســتعامل األمثــل للميــاه 
ــاه/  ــة ملصــادر املي ــاج الزراعــي/ اإلدارة املتكامل يف اإلنت
مشــاريع الــري الكــرى/ األمــن الغــذايئ/ بنــاء القدرات/ 
أيــام امليــاه  واألرايض بالــرق األدىن وشــامل أفريقيــا ىف 
ــا/  ــا/ كيني ــة / أثيوبي ــر العربي ــة م ــدول - جمهوري ال

تنزانيــا/ األردن. ىف الفــرة)2006 -2013م(

 1980-1981م مهندس بيانات مياه النيل/ الخرطوم
    مهنــدس مبحطــات أبحــاث اعــاىل نهــر عطــره / 

ــة ــم القرب خش
ــزان  ــة/ خ ــغيل والصيان ــدس التش -1981 1983م  مهن

ــة خشــم القرب
1984 -1990م مســاعد املهنــدس املقيــم/ خــزان خشــم 

لقربة ا
فرايــر -1990 يوليــو1990  مســاعد املهنــدس املقيــم/ 

خــزان جبــل أوليــاء
املقيــم  املهنــدس  يوليو 1990  فراير 1991  

أوليــاء جبــل  لخــزان 
 1991- 1992م املهندس املقيم لخزان خشم القربة

1992- 1993م املهندس املقيم لخزان جبل أولياء
1993- 2001م مهندس قسم ري عبد املاجد

2001- 2002م باشمهندس أقسام ري غرب الجزيرة
2003- 2007م مدير ري مروع الرهد

2007- 2008م مدير ري جنوب الجزيرة
2009- 2010م مدير ري الجزيرة واملناقل 

2010ـ2015م        مديــر ري  الجزيــرة واملناقــل- 
هيكليــا  ) التغــرات املؤسســية (

   2016م وحتي تاريخه  مدير عام عمليات الري  

املؤهات العلمية:

 املؤهات املهنية:

كورسات التدريب الداخيل والورش:

التدريب واملؤمترات العاملية:

مواقع العمل:

 البيانات األساسية:
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