
قام فريق من مركز البحوث الهيدروليكية بعمل قياسات لتصريفات المياه 

و ك  93المتدفقة لشبكة ري مشروع الجزيرة والمناقل في كل من كيلوو 

وذلو  فوي يووم  57عبد الغني باالضافة للموازنة المائية عند كويولوو  75

علي التوالي.الغرض االساسي من القياس هو  19/71و  75/71،71/71

 معرفة التوزيع العادل لمياه الري بمشروع الجزيرة والمناقل.

 شهرية( -)اخبارية

 م 9102ديسمبر 

خوو ل ابسووبوووعوويوون الووموواضوويوويوون بوودات ابعوومووال الووحووقوولوويووة لوولوودراسووات 

الهيدرولوجية وما يتعلق بها من دراسات اجتماعية/اقتصادية فوي واليوتوي 

شمال وجنوب دارفور كجزء من انشطة المشروع اإلستشاري الذي يوقووم 

 (.ZOA-Internationalبه المركز لمنظمة زوا العالمية )

وقد شملت ابعمال الحقلية اعمال المساحة ابرضية حيت تو  عومول عودد 

من القطاعات العرضية والطولية في الخيران الرئيسية بغرض اإلستوفوادة 

منها في تقدير حج  الجريان السطحي وتقدير تغذية ابحواض الجوفية في 

المناطق موضع الدراسة. وكذل  شملت ابعوموال الوحوقولويوة عومول توقويويو  

لموارد المياه المتاحة من سدود وحفوائور وابوار جووفويوة وميوخوات مويواه 

وغيرها من الموارد وربطها بالتعداد السكاني والوحويووانوي بوغويوة توحوديود 

 النقص في اإلحتياج المائي وتقدي  مقترحات لسد النقص.

قام فريق عمل من مركز البحوث الهيدروليكية بحصر المساحات المزروعة 

م.وقود تو  1173-1171بمشروع الرهد الزراعي للعروة الصيفية لومووسو   

تسلي  التقرير النهائي. هذا وتعتبر هذه الدراسوة مسواهوموة مون الوموركوز فوي 

اعمال تقيي  كميات المياه المستهلكة في العروة المعونويوة وتووفويور مو شورات 

لتصيل رسوم خدمات مياه الري.هذا العمل جاري لتحديد مسواحوات الوعوروة 

 الشتوية لكل من مشروع الرهد ومشروع الجزيرة. 

نظمت وزارة الري والموارد المائيه االتوحواديوه ورشوة عومول حوول توخوطويو  

وادارة الموارد المائيه وذل  بدع  من منظمة االغذيه والزراعه ل م  الموتوحوده 

بفي  القراند هوليدي بوالسوودان م 2339/32/ 03-03اليونسيف في الفتره من 

ممث ً لرئاسة مجلس الوزراء بوحويوور بوروفويوسور/ عمر مانيس شرفه السيد /

وزير الري والموارد المائية وعدد مقدر من الجوهوات ذات ياسر عباس محمد 

الصلة بالري والوزارة تناولت الورشة العديد من المحاور حيث إشتمل برنامج 

اليوم ابول علي العديد من ابوراق العلميوة والوتوي تونواولوت عونووان الوورشوة 

وكذل  ورقة تحدثت عن تشغيل سدود السودان بعد تشغيل سد النهية واخوري 

عن حصاد المياه في السودان والفرص والتحوديوات كوموا سورد بورنواموج الويووم 

الثاني عدد من المحاور التي ناقشت برنامج اليوم ابول وفي الختام ت  عورض 

 . التوصيات ومخرجات الورشة وابداء الم حظات عنها
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عون ياسر عباس محححمحد اعلن وزير الري والموارد المائية بروفيسر/ 

تقارب كبير بين دول السودان ومصور واثويووبويوا بشولن الومولء االول 

والتشغيل السنوي لسد النهية،واشار الي وجود إخوتو ف فوي بوعو  

وجهات النظر سيت  مناقشتها في االجتومواعوات الو حوقوة خو ل شوهور 

يناير.وقال الوزير للصحفين في ختام االجتومواع الوثوالوث مون سولوسولوة 

اجتماعات سد النهية بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة االمريكية 

وومثلين للبن  الدولي،ان الدول الث ثه قدمت مقتورحوات حوول الومولء 

االول والوتوشوغويول السونووي،وان االجوتومواع شوهود توداول  كوثويور مون 

المعلومات الفنية القيمة وااليجابية التي دفعت بمزيد من التقوارب بويون 

مواقف الدول الث ثه.بجانب استعراض تعريوفوات الوجوفواف والوجوفواف 

المستمر والتحوطات ال زمه للتشغيل،واوضح بلن الوفود الفنية اتفقت 

 علي دراسة هذه المواقف الجديدة ومناقشتها كل علي حدا .

كما اوضح الوزير ان السودان تقدم بمبادرة في اجتماع القاهرة السابق 

تتعلق بادني تصريف خولوف السود وموبوادرات اخوري عون الوتوشوغويول 

السنوي والمستمر في االحوال المتوسطة،والية الوتونوسويوق الوتوشوغويولوي 

واشار الي ان وفود السوودان اضواف خو ل هوذا االجوتومواع توعوريوف 

 للجفاف والجفاف المستمر.

0233481550  /0233481558  /0233485518                                                    1777189117       

info@hrc-sudan.sd                                                                                                          

HRC 

مستشار الجهاز الفني التابع لووزارة الومووارد الوموائويوه احمد محمد ادم قدم د.

والري سمنار توضيحي يتعلق باللوائح والقوانين المتوبوعوه لوطولوبويوات الومويواه 

بصورة منصفه وفق ماهو مطلوب حويوث شوهودت قواعوة بوروفويوسورالومونوشود 

للم تمرات بمركز البحوث الهيدروليكيه بودمدني حيور مقدر من الباحثين 

والمهندسين المختصين في مجال المياه.يهدف السومونوار إلوي توقوويو  مووقوف 

الوزارة من النواحي القانونية مطالبا الجهات المنفذة بيرورة االلوموام الوتوام 

بتطبيقات اللوائح والقوانين بصورة واضحة لدي المستفيد من الوخودموة وقوال 

ان الوزارة مطالبة بصورة مباشرة بنوفير المياه سواء كوان لولوشورب وغويور 

الشرب كما اشار ل ئحة مراقبة سحب المياه السطحية والجوفية المعدلة لعوام 

م وذكر خ لها العقويات والغرامات المتبعة قانونياً عند المخالفوة كوموا 1175

تتطرق بصورة تاريخية لسد النهية االثيوبي .تخلل السومونوار اسوتوفوسوارات 

 ومداخ ت توضيحية من قبل الحيور النوعي.

www.hrc-sudan.sd  


