
 اإللكترونية           النشرة
 شهرية( -اخبارية )

 م9102نوفمبر 

شارك وفد من مركز البحوث الهايدرولكية في ورشة التحقييي   

من اإلستراتيجية الوطنية لإلدارة الفعالية للحفير المبنيية ليليي 

دراسة تقييم نظام الحفير في السودان واليتيي امياميهيا اليميركيز 

إالمليمى لبحوث حصاد المياه بفند  الهولدي فيي  بياليويرطيوم 

م ومد شيارك مين اليميركيز كي  0291نوفمبر 02و91يومي 

موتوتوب دوهللاو  الوكوريو  وبياحيث  يوونوع دوهللاو    من بيرو   

،حيث مدم بيرو  ييونير لير يا   دلي محم  أحم وم.باحث  

لن دراسة اآلثار اإلمتصادية واإلجتماليية ليميشيارييد حصياد 

المياه بالسودان التي نفذها مركز البحوث في واليات الجزييرة 

، والقي يار ، الينييي  اوزر  وشيميا  كيردفيان.فيي ذات 

يوونوع دوهللاو  الصياغ ، فقد شارك ك  من بيرو   

فيي اليميرتيمير اليثيانيي ليإلدارة سوررة سويو  وم.بياحيث    

المتكاملة للموارد المائية الذي نظمه كرسي اليونسيكيو ليليمييياه 

م تحت شعار : نحيو 0291ديسمبر  3و0بدار الشرطة يومي 

وحصيو   SDG 6وصو  السودان لهد  التنمية المستدامة  

 الجميد للي مياه شرب آمنة وودمات الصر  الصحي .

 

انتهي العم  المنجز من ميبي  اليميركيز ووكيالية اليري وإدارة 

الوزان المتعل  برصد حركة الطمي في موامد منظومية نيهير 

الني  وروافده ومشروع الجزيرة .ومد تيم اليتيحيلييي  ليليعييينيات 

داو  معم  التربة بالمركز بغرض ميعيرفية تيركيييز اليطيميي 

بالقنوات وتحديد كمية الرواسب التيي تيدوي  بيعيض مشيارييد 

الري وواصة مشروع الجزيرة والتي يتم توزيعها وتحديدها . 

ومد اوصت الدراسة لهذا الميوسيم زييادة ميواميد جيدييدة وويذ 

العينات في مشروع الجزيرة وإنشاء موامد اوري فيي اليدنيدر 

والرهد كما اوصت بالحفاظ للي نفر طريقية اليتيشيغييي  بييين 

سدي الرصيرص وسنار .ومد راي الفيريي  ان هيذه اليدراسية 

ام  بكثير من الدراسات للمواسم السابقة فيما يتيعيلي  بيتيرثيييب 

 كمية الطمي المترسب .
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 مفاوضات سد النهضة ــــــــ واشنطن 

شارك وفد رفيد المستوي في مباحثات سد الينيهي ية وليليي 

راسيهييم وزيير الييري واليتييي اسيتيي ييافييتيهييا وزارة الييوييزانيية 

اومريكية في التاسد من ديسمبر الجاري .الغرض اوسياسيي 

تقييم نتائج المفاو ات الفنية لسد النيهي ية اوثيييوبيي واليتيي 

جرت مرورا في ك  من اليقياهيره واديير ابيابيا ، هيذا وميد 

 مت المباحثات الي جانب السودان وفدي اثيييوبيييا ومصير 

وكانت هذه المباحثات امتداد لجولة واشنطن التي انعقدت فيي 

نوفمبر اليميا يي ، هيذا وميد كيان نيتيائيج هيذه اليميبياحيثيات 

المشتركة إتفا  الوزراء الث ثة للي تطوير ميوجيهيات فينييية 

لم ء وتشغي  السد ل ستهداء بها في اجتمالي اللجنة اليفينييية 

المنعقدة بالورطوم وإلداد مسيودة اتيفيا  ليليي  يو نيتيائيج 

 االجتمالات .

 اإلستراتيجية الوطنية لإلدارة الفعالة للحفير املبنية على دراسة تقييم نظام الحفير في  ورشة

 السودان 

 م 9102رصد حركة الطمي ملوسم 



نظم مركز البحوث الهايدرولكية ورشة ليليمييية حيو  اليري 

بمشروع الجزيرة ) الما ي والحا ر وآفيا  اليميسيتيقيبي    

يورسور برلاية وزير الري والموارد المائية والري بيرو    

وح ييور نييولييي ميين وييبييراء وبيياحييثييييين  دووهللاوورع مووحووموو 

ومهندسين ومدراء إدارات من الجهات ذات الصيلية بياليمييياه 

والزرالة .لقدت الورشة بالتعاون مد إدارة لميليييات اليري 

وهيئة البحوث الزرالية ومشروع الجزيرة بالقيالية اليدولييية 

بجامعة الجزيرة ،  تناولت الورشة ثي ثية ميحياور اسياسييية: 

المحور الهندسي، المرسسي و الزرالي. واشار الوزير ليد  

موياطيبيتيه ليليميشياركييين  فيي اليورشية ب يرورة اليويرو  

بتوصيات تهيئ الطري  لمتوذي القرار ليتيحيسييين اليتيشيغييي  

والصيانة داليا  وهمية  تكام  اودوار بييين جيميييد شيركياء 

اإلنتا  ... واكيد اليميهينيدر سيميسيالية ميحيافيظ اليميشيروع 

بالتدهور اإلمتصادي واإلزدواجية في المهام واإلوتصاصات 

بالب د وان المشروع في امر الحاجة لتأهي  منظومية اليري 

مشيدا  بمبادرة وزارة الري لمنامشة م ية الري بياليميشيروع 

بالتباره اهم مسيتيليزم فيي اليويدميات اليزرالييية . بيرو   

مدير لام المركز او ح ان الورشية تيعيتيبير أهللاودهللاي ة هللارهللاكر 

وطوة مهمة نحو تشويص مشكلة الري بالمشروع ميو يحيا  

السب  الكفيلة لعودة المشروع لسيرته اووليى ليبير ويارطية 

طري  تحدد اسباب التدهور ودلا ل رورة تهيئية مينيظيومية 

الري بصورة للمية بإتباع اإلسلوب الهندسي في إدارة مييياه 

الييري إ ييافيية إلليي ء ميييييم الييجييدييية والييعييميي  الييدءوب . 

استعر ت  اليورشية اليعيدييد مين اوورا  اليعيليمييية ليبير 

المحاور المذكورة تلمست مجم  مشاكي  اليري بياليميشيروع 

من بينها تدني البنيات التحتية للري وغيرها  ، مركزة ليليي 

 رورة إدارة حوار للمي حو  مستلزم الري والنهوض بيه  

لإليفاء باإلمداد المائي المطلوب .وبعد نقاش مستفييض ليبير 

لجان الورشة ولص المشاركون بيعيدد مين اليتيوصيييات مين 

 منها  رورة توفير التميويي  اليكيافيي وليميا  اليتيشيغييي  

والصيانة إ افة  إلنشاء آليية تينيسيييقييية ت يم اليري وإدارة 

المشيروع وهيييئية اليبيحيوث اليزرالييية وجياميعية اليجيزييرة 

 والمركز... 

 اجتماعات تفاكرية 

  وميكيتيب اليبيرنياميج االنيميائيي FAOتم لقد اجتمالات مشتركة بين وزارة الري ممثلة في مركز البحوث الهايدروليكية ومكتب الفاو )

م .الهد  اوساسي التعر  للي اإللما  واونشطة الموتليفية 0291  بالورطوم في نهاية شهر نوفمبر الجاري UNDPلألمم المتحدة )

التي تقدمها المنظمات القائمة بالسودان ومدي إمكانية التعاون واوستفادة بح ور ك  من : د. ليمير اليعيوض مسيتيشيار اليوزيير ومين 

 .سررة سي مدير لام المركز ود. ابراهام وم. باحث  اهللاودهللاي ة هللارهللاكر المركز برو   

 م 9102/ نوفمبر / 92 -92الورشة العلمية حول الري بمشروع الجزيرة في الفترة من 
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نظم مركز البحوث الهايدرولكية بود مدني الدورة التدريبيية 

  لبرنامج إستودام تقنية اليميعيليوميات اليجيغيرافييية 90رمم )

  دارر مين 91ليعيدد ) GIS-RSواإلستشعار لن بيعيد 

منسوبي الوزارة والمركز من الباحثين والمهينيدسييين وذليك 

م بيميبيانيي اليميركيز وبيحي يور 0291     1ــي 9في الفترة 

ممثلي المجلر القومي للتدريب واليميشيرفييين ليليي اليدورة 

يحتوي البرنامج للي محا رات نظرية وتطبيقية لبرنياميج 

GIS    ميديير ليام اليميركيز حيييا أهللاو دهللاي ة هللاورهللاوكور .برو

الح ور مو حا  اهمية اليدورة فيي تيطيويير إسيتيويداميات 

المياه بصورة ليامية لين نيظيام اليميعيليوميات اليجيغيرافييية 

واهميتها في تطوير الدو   وما  ان تطور اي دولية ييرجيد 

الي مقدرة تلك الدولة للى تنيظيييم وتيويزيين ميواردهيا فيي 

شك  موالد بيانات يسه  حفظها وترتيبها واليرجيوع إليييهيا 

في اوزمنة الموتلفة واإلستفادة من موالد البيانات المويزنية 

تلك في لمليات التوطيط و إتيوياذ اليقيرار واإلدارة  .كيميا 

او ح المشاريد اليتيي تيم  إنيجيازهيا بيواسيطية ليليم نيظيم 

المعلومات الجغرافية واالستشعار لين بيعيد واليعيليوم ذات 

الصلة في  المجاالت الموتيليفية مين تيربية ودرجية حيرارة 

ومعرفة كمية اومطار المتومعة في فصي  اليويريي ...الي . 

مدم محا رة تعرفية ميمة لليبيرنياميج يونع قس    برو   

وما  انه يعم  للي ربط الميعيليومية بياليميوميد فيي ليميلييية 

التوطيط بدمة لالية وبتكلفة بسيطة مقارنة بيالسيابي  وذكير 

ان البرنامج  يعد من اوائ  اونظمة اليميسيتيويدمية تيارييويييا  

متناوالُ اهمية النظام ول مته مد العلوم اوور  كما تحيدث 

لن كيفية إستفادة المركز من هذه العيليوم بيتينيفيييذ مشيارييد 

إلتمدت إلتمادا  كليا  للي تلك التقنيات مشيرا  لمستقب  تيليك 

العلوم وتأثيرها الوا ح للي الحا ر والمستقب  وفي وتام 

الدورة امن الدارسيون ليليي اهيمييية هيذه اليعيليوم اليتيقينييية 

مطالبين الدارسون بالمزيد من التحصي  اليعيليميي فيي هيذا 

البرنامج   هذا ومد تم منح شهادات للمية من مب  اليميركيز 

 لك  دارر .   

 

 الدورة التدريبية لنظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

2199483002   2199486008   2199480038    1200481550    

www.hrc-sudan.sd 
info@hrc-sudan.sd                                                                               
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