
رحب مدير وحدة التمويل الخارجي د. أحمد 

الشريف وأعضاء مكتبه بمباني وزارة املالية في 

الخرطوم بوفد مركز البحوث الهيدروليكية 

والذي ضم مدير عام املركز ب. أبوعبيدة 

بابكر، ب. يونس عبد هللا و م. االمين علي، 

حيث ناقش الحضور سير األداء في مشروع 

تعزيز مقاومة الجفاف ألصحاب الحيازات 

الصغيرة من املزارعين والرعاة في منطقة اإليقاد 

  ب 
ً
. وبعد إعطاء خلفية عن املشروع وما تم تنفيذه من خطوات، واإلجراءات اإلدارية DRESS-EA واملّعرف إختصارا

التي لم تتم و يتوقف عليها تدفق التمويل ، ووعد سيادته بتسهيل وتسريع اإلجراءات املالية لتمكين السودان من 

اإلستفادة من هذه املنحة. الجدير بالذكر أن املشروع تموله منظمة اإليقاد في أربعة دول هي السودان، جيبوتي، كينيا 

مليون دوالر ومركز البحوث الهيدروليكية هو الجهة املنفذة للمشروع  31و يوغندا بتكلفة كلية تقدر بحوالي 

بالسودان وقد تم إختيار محلية السالم بوالية النيل األبيض لتنفيذه حسب املواصفات و امليزات املوضوعة إلختيار 

 مكان تطبيق التجربة. 

م0202أغسطس  -يوليو   

 النشرة اإللكترونية

 املوضوعات:

-DRESSالتمويل الخارجي و مشروع  •

EA. 

 تحديات امللء الثاني لسد النهضة. •

 م0202سيول و فيضانات املوسم  •

نهر القاش من أجل النمو  •

 اإلقتصادي والسالم.

 .Andritzزيارة خبراء شركة آندرس  •

 حصر املساحات املزروعة. •

 وكالة التحول الزراعي. •

اقع  • إدارة املعلومات البيئة و املو

 اإللكترونية .

إجتماع اللجنة التوجيهية الوطنية  •

 .DRESS-EAملشروع 

 تحسين اإلنتاجية املائية •

 إسبوع املياه العاملي. •

 
 
 

 حترير:

براهمي  أ / هتاين جاد هللا ا 

 تصوير:

 ا سامعيل أ دم ا سامعيل

خراج :  تصممي وا 

 م/ ال ء اببكر محمد صاحل 

 ا رشاف:

 أ .م/ أ بوعبيدة اببكر أ محد 

 

شاركت مساعد باحث هناء التوم أحمد في عضوية الجنة الفنية لدراسة آثار امللء الثاني لسد النهضة األثيوبية 

والتي قام بتكوينها وزير وزارة الري واملوارد املائية لعمل التحوطات اآلزمة لتقليل اآلثار املترتبة على برنامج امللء للعام 

الثاني خالل شهر يوليو، حيث شمل عمل اللجنة دراسة عدد من السيناريوهات املتوقعة لبرنامج امللء بإستخدام 

ً على تنبؤات الفيضانات لهذا العام فقد تم وضع بعض التدابير  عدد من برامج النمذجة الهيدرولوجية، و بناءا

املتعلقة بتشغيل الخزانات السودانية )على وجه الخصوص سد الروصيرص و خزان جبل أولياء( مع املتابعة 

اللصيقة و التحديث املستمر للبيانات وتتواصل أعمال اللجنة خالل الفترة القادمة لتقييم اآلثار الناتجة من امللء 

 الثاني ومتابعة برنامج تشغيل الخزانات.

هذا وبخصوص إنتهاء امللء للعام الثاني كانت 

 
ً
وزارة الري واملوارد املائية قد عقدت مؤتمرا

 بعرض تقديمي مفصل لعمل 
ً
 مصحوبا

ً
صحفيا

 هذه اللجنة يمكن متابعته من خالل الرابط.

 https://www.youtube.com/watch?

v=8dLam0hbVMs  
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تأتي كل عام الفيضانات  والسيول الناتجة منن األمنطنار تنحنمنل منعنهنا النخنينر و النزنشنرينات   فنأهنتنزت و ربنت و 

أننبننتننت مننن كنل زو. "ننهننيننج ...  و بننقنندر مننا تننحننمننل مننن بشننريننات ، فننإنننه ال يننخننلننو عننام مننن إحننداث بنالنن  الضننرر 

باملمتلكات و األرواح لبعض شرائح املجتمع جراء تلك الفيضانات و السيول. و في مشارف موسم هذا العام )

م( شهدت العديد من القري و املدن و األراض ي الزراعية موجات عالنينة لنلنفنينضناننات و السنينول، وعنلنى 0003

 أدت إلى تدمير العديد من املنازل و نزوح 
ً
سزيل املثال فقد شهدت مدينة الفاو و مشروع الرهد الزراعي سيوال

عدد  كبير منن األسنر إلنى مننناطنق آمنننة بناإلضنافنة إلنى غنمنر مسناحنات منهنولنة منن األراضن ني النزراعنينة بناملشنروع  

فدان(. و من باب املسئولينة املنؤسنسنينة والنوطنننينة ، فنقند تنوافندت  وفنود وزارة النري واملنوارد  300000)تفوق 

املائية ملواساة املتضررين و إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فلبى مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية أ.م/ أبنوعنبنيندة 

 وفد الوزارة بتاريخ 
ً
 و مرافقا

ً
م والنذي شنارف فنينه مندينر عنام املشنروعنات، مندينر عنمنلنينات ري املشنارينع و املسنتنشنار 0003يولنينو  02بابكر أحمد نداء الواجب مساندا

 باملدينة والقري املنجناورة و األراضن ني املنتنضنررة بنا
ً
روع و منننافنذ تصنرينف ملشنامليكانيكي مهندس/ محمد حامد محمد أحمد، حيث وفق الوفد على املناطق األكثر تضررا

 بالترعة الرئيسية ملشروع الرهد الزراعي.    20املياه عند كبري الفاو بالطريق القومي وسايفون ف
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فني إطنار إرسنناء قنواعند النتنحنول النندينمنقنراطنني بنالنبنالد، أكنمنلنت وزارة النري واملننوارد 

املنائنينة إعنداد إسنتنراتنينجنينة قنطناع املنيناهننن، بنمنكنونناتنه النثنالثنة: النري، اإلمنداد املنا نني 

م. هذا وقند تنمنخنضنت 0013 – 0003واملوارد املائية، وذلك للعشرة أعوام املقبلة 

مننن هننذه اإلسننتننراتننيننجننيننة الننعنندينند مننن مننقننتننرحننات املشنناريننع، حننيننث حننظنني مشننروع 

السننينناسننات والننقننوانننيننن ونننظننام الننحننوكننمننة لننحننوض  ننهننر الننقننا  مننن أجننل النننننمننو “ 

 )USAID(االقنتنصننادي والسنالم .  بننمنوافننقنة النوكننالنة األمنريننكنيننة لنلننتننننمنيننة النندولنيننة

لتمويل أنشطته وبتعاون لوجستني منقندر منن وزارة النري واملنوارد املنائنينة وحنكنومنة 

م 0003والية كسال. هذا وقد دخل املشروع في حيز التنفيذ منننذ بنداينة أغسنطنس 

م بنغنينة النخننرو. بنحنزمنة منن السنيناسننات 0003كنمنرحنلنة أولننى تنننتن ني بنننهناينة النعنام 

والقوانين ونظام حوكمة املياه لحوض  هر القا  قابلة للتننفنينذ. النجندينر بنالنذكنر 

أن نشاطات املشروع بدأت بنمنشناورة ومشناركنة فناعنلنة منن كنل الشنركناء )املنجنتنمنع 

املنحنلني، النقنينادات األهنلنيننة، الشنبنناب، املنرأة، مننننظنمننات األمنم املنتنحندة، املنزارعنيننن 

والننرعننناة، املنننؤسنننسنننات النننحنننكنننومننينننة والنننوالينننة، وزينننر ووكنننينننل النننري واملنننوارد املنننائنننينننة 

اإلتننحننادي، كننبننار مسننؤولنني ومننوةننفنني مننكننتننب املننعننونننة األمننريننكننيننة بننالسننودان(. ومننن 

املزمع إنعقاد الورشنة اإلسنتنهناللنينة ملننناقشنة املنخنرجنات األولنينة لنلنمنشنروع ملنرحنلنتنه 

 م.0003من سزتمبر 31األولى في 

مننن أغسننطننس املنننننصننرم  30إسننتننضنناف مننركننز الننبننحننوث الننهننينندرولننيننكننيننة فنني 

محاضرة تنويرية عن تركيب وتشغيل نظنام املخنخنات النهنيندرولنينكنينة قندمنهنا 

النمنسناوينة. حنينث غنطنت Andritzخبير شركة آندرس  Viktor Harbاملهندس 

املنننحننناضنننرة عننندد منننن املنننحننناور النننرئنننينننسنننينننة تضنننمنننننننت تنننركنننينننب النننطنننلنننمنننبنننات 

الننهننينندرولننيننكننيننة، تشننغننيننل الننطننلننمننبننات، خننزانننات تنننننظننيننم الننتنندفننق وغننيننرهننا مننن 

املواضيع املرتبطة بالطلمبات عامنة وطنلنمنبنات النجنننيند ومنينننا بصنورة خناصنة 

 بعمل إحالل لها.  وقد حضر املحاضرة لفيف منن 
ً
والتي قامت الشركة حديثا

مهندس ي املينكناننينكنا وعنمنلنينات النري والنبناحنثنينن النذينن أثنروا النننقنا  و أثناروا 

عدد من املواضيع و التساؤالت، كما طالبوا الشركة بإقامة محاضرة ثانية فني 

 القريب العاجل.



فنننننني حنننننننوار مننننننطنننننننول 

إلننننتننننقنننني مننننديننننر عننننام 

منننننننركننننننننز الننننننننبننننننننحننننننننوث 

الننننننننهننننننننينننننننندرولننننننننيننننننننكننننننننيننننننننة 

بننمننكننتننبننه بننالننخننرطننوم 

السادة أبنوبنكنر عنمنر 

دفنننننع هللا والسنننننيننننند/ 

حسام عمر الننصنري 

املكلنفنينن منن قنبنل السنيند/ رئنينس منجنلنس النوزراء بنإعنداد منقنتنرح لنتنأسنينس وكنالنة 

التحول الزراعي والحيواني بالسودان، حنينث شنارف فني النحنوار كنل منن د. أبنراهنام 

منناهننيننري ومننهننننندس زراعنني/ تننوفننيننق بشننيننر حننفنن  هللا. تننجنندر اإلشننارة إلننى أن نننظننام 

الوكاالت املركزية هو نظام مبتكر ومجنرب بنننجناح فني عندة دول فني النعنالنم بنغنرض 

تنذلننينل الننعننقنبننات وتسنريننع النتننحننول املنننننشنود ومننكنيننف بشننكنل ينننناسننب دعنم قننطنناع 

النظم الغذائية. هذا وقد تننناول النلنقناء منقنومنات النقندرات األسناسنينة املنتنمنثنلنة فني 

تحديد العقبات الشاملة للنتنننمنينة النزراعنينة ولقنتنراح حنلنول لنونسنتندامنة والنتنحنول 

الهيكلي عبر إجراء دراسات، تحديد ومتابعة إجراءات تنفينذ النحنلنول املنقنتنرحنة فني 

شكل مشاريع، توفير الدعم وبناء القدرات لألخرين لتنفيذ الحنلنول النتني إقنتنرحنتنهنا 

الدراسات والقيام بأعمال النربنط والنتنننسنينق بنينن املنؤسنسنات النزراعنينة واملشنارينع 

وغيرها من املؤسنسنات ذات الصنلنة لنتنأكنيند أنشنطنة النتنننمنينة النزراعنينة. كنمنا تنمنت 

مناقشة موقع الوزارة من الهيكنل النوزاري النحنالني وتشنكنينل منجنلنس اإلدارة والنذي 

يننقننتننرح أن يننتننرأسننه رئننيننس مننجننلننس الننوزراء وسننكننرتنناريننة الننرئننيننس الننتنننننفننيننذي لننوكننالننة 

ِكل الجهات الحكومية 
َ
ش
ُ
% منن عضنوينة املنجنلنس 51التحول الزراعي السودانية وت

 % للجهات األخرى.  31و

 
ضمن برنامج البحوث املساندة التي يقوم "ها املركز والذي يعد الزراع البحثي لنوزارة النري واملنوارد املنائنينةت شناركنت 

باحث/  رونق محمد آدم  في الورشة املنعقدة بدار املهننندس بنود مندنني حنول تنقنينينم أداء تنحنصنينل رسنوم خندمنات 

مياه  الري بمشروع الجزيرة خالل املوسم السابق، حيث قدمت عرض توضنين ني لنلندراسنة النتني ينننفنذهنا املنركنز  فني 

العروتين الصيفية والشتوية باملشروع لحصر املساحنات املنزروعنة عنن طنرينق صنور األقنمنار الصننناعنينة، أو نحنت 

من خالله آلية عمل الدراسة واملميزات التي  يتمتع "ها الحصر عن طريق  صور األقمار الصننناعنينة املنجناننينة ومندي 

دقة الحصر الذي يعد أساس نجاح عملية التحصينل. كنمنا بنينننت إمنكناننينة تنطنبنينق الندراسنة عنلنى املشنارينع املنروينة 

 بعد تطبيق برنامج تحصيل رسوم خدمات مياه الري "ها هذا املوسم. 
ً
 األخرى خاصة

تنخنرينط النرقنمني ملشنروع ” وفي ذات السياق قدم مساعد باحث/ عثمان أسامة نبذة تعريفية مختصرة عنن مشنروع 

ات  خنمنة يانوقد جاء هذا العمل كإستجابة لنداءات الحوجة املحلة طوال السنوات املنصرمة إلدارة مشروع  كمشروع الجزيرة ، إذ يمثل املشروع قاعدة ب”  الجزيرة 

سنوف ينعنقند ة و يمكن من خاللها تسهيل إجراء عدد من الدراسات والبحوث املتعلقة بمشروع الجزيرة، حيث أو ح أن التخريط للمشروع إكتمل حتي مسنتنوي النتنرعن

بتعاون مشنتنرف بنينن تم سمنار في القريب العاجل لتوضيح العمل الكبير الذي تم والخطوات املتبعة ملواصلة العمل حتي مستوي الحواشة. الجدير بالذكر أن  العمل 

 مركز البحوث الهيدروليكية ولدارات املشروعات وعمليات الري بالوزارة  ومشروع الجزيرة.
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 31_ 31إستضافت قاعة التدريب بمركز البحوث الهيدروليكية في النفنتنرة منن 

م عنندد منن الندورات الننتندريننزنيننة النتنني نننظنمننهنا املننجنلننس األعننلننى 0003أغسنطننس 

للبيئة بالتعاون مع جامعة املستقبل حول إدارة املعلومات النبنينئنة بنإسنتنخندام 

نظم املعلومات الجغرافية وأخري حول إدارة املواقع اإللنكنتنروننينة، إسنتنهندفنت 

من دارس، وذلك في إطار النعنمنل عنلنى تنننفنينذ مشنروع تنعنزينز  00الدورتين عدد 

قندرات وطننننيننة الننتنني تسنناهننم فنني تنحننسننينن عننمنلننينة صننننع الننقنرار وكننذلنك تننعنمننيننم 

إاللنتنزامنات النبنينعنينة النعناملنينة واملنننفنذ منن قنبنل املنجنلنس األعنلنى لنلنبنينئنة واملنوارد 

النطننبننيننعننيننة. حنيننث شننارف مننن مننركننز الننبننحننوث الننهننينندرولننيننكننيننة م. بنناحننث/ عننمننر 

 
ً
 تننوينرينا

ً
محمد نور وم. باحث/ مأوية دفع هللا. وفي سياق آخر تم عقد إجتماعا

 حول اإلدارة والحوكمة البيعية بقاعة املنشد للمؤتمرات.
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م 0003أغسننطننس  02شننهنندت قنناعننة أبننو شننورة لننوجننتننمنناعننات بننوزارة الننري واملننوارد املننائننيننة فنني يننوم 

اإلجنتنمناع األول لنلنجنننة النتنوجنيننهنينة النوطننننينة ملشنروع تنقنوينة النتنصندي لننلنتنغنيننر املنننا ني لصنغنار الننزراع 

 بن 
ً
وهو مشروع إقليمي يموله صنندوق النتنكنينف   .DRESS-EAوالرعاة بإقليم اإليقاد واملّعرف إختصارا

ومننرصنند  )GWP-EA(وينننننفننذ بننتننعنناون بننيننن الشننراكننة الننعنناملننيننة لننلننمننينناه لشننرق إفننريننقننيننا  )AF(مننع املنننننا  

على املستوى اإلقليمي بينمنا ينقنوم بنتنننفنينذه عنلنى املسنتنوى النوطن ني منركنز  )OSS(الساحل والصحراء 

حنينث دنهندف املشنروع إلنى زينادة قندرة املنزارعنينن أصنحناب النحنينازات  .)HRC(النبنحنوث النهنيندرولنينكنينة 

الصغيرة والرعاة على الصمود على مخاطر تغير املنا  وبشكل رئيس ي تلك املنتنعنلنقنة بنالنجنفناف وذلنك 

من خالل إنشاء أنظنمنة إننذار منبنكنر مننناسنبنة. وينذكنر أن املشنروع سنينننفنذ عنلنى مندى أربنعنة سنننوات 

حيث تم إختيار محلية السالم بوالية النننينل األبنينض لنتنننفنينذ املشنروع. وفنى النخنتنام تنوصنلنت النلنجنننة 

 من ممنثنلني أصنحناب املصنلنحنة والنوزارات واملصنالنح ذات الصنلنة والنتني ينتنرأسنهنا  33املكونة من 
ً
عضوا

الخاصة بمهام ولختصاصات اللجنة التوجنينهنينة النوطنننينة،  )ToR(السيد وكيل وزارة الري واملوارد املائية لعدد من القرارات والتوصيات أبرزها إجازة الشروط املرجعية 

 إجازة خطة العمل وخطة املشتريات السنوية.

أدار الباحث محمد ياسر اإلجتماع التشاوري املتعلق بكينفنينة اإلسنتنخندام األمنثنل 

وتننحننسننيننن اإلنننتنناجننيننة املننائننيننة داخننل الننحننقننل بننحننضننور عنندد مننن رؤسنناء األقسننام 

منن   Esmee Mulderللمشاريع املروية وعدد من الباحنثنينن بناملنركنز حنينث قندمنت 

عنرض تنوضنين ني ملشنروعني النجنزينرة والنقنا  كنننمنوذ. لنتنوزينع   Meta Metaمعهد 

املنيناه وكنيننفنينة إداررننهنا بصنورة أفضنل داخنل املشنارينع املننروينة لنتننحنسنينن اإلننتناجنيننة 

 water PIPاملائية بصورة مرضية. وأشار اإلجتماع إلى ضرورة التنسيق مع مشروع 

في السودان لتوسيع دائرة الفائدة النقنصنوى لنتنحنسنينن اإلننتناجنينة املنائنينة بصنورة   

. حنيننث خنلننا اإلجننتنمنناع بنعنندد منن اآلراء حننول أهنمننيننة 
ً
 وأكننثننر تنطننورا

ً
أكنثننر طنمننوحننا

البرنامج والتوسع في دائرة العمل بصورة أشمل بإنشاء وحدة داخل الوزارة لتنتنبن نى 

لنجنمنينع منهننندسن ني النوزارات منن النجنهنات ذات  WaPORتدريس أساسيات برنامنج 

الصلة بالبرنامج وفي الختام تداول الحنضنور عندد منن اإلسنتنفنسنارات ولبنداء اآلراء 

 املتعلقة بتطبيق البرنامج.

 

إسبوع املياه النعناملني بسنتنوكنهنولنم  FAO0 ADB0 IWMI with water PIPنظمت 

 31000م بنحنضنور 0003أغسنطنس 02_  01فني النفنتنرة منن  Zoomعبر تقنية 

دوله حول  388فرد من مختص ي املياه والزراعة وكافة الجهات ذات الصلة  في 

العالم. حيث شاركت باحث/ رونق محمد ممثلة ملركز البحوث النهنيندرولنينكنينة  

بننتننقننديننم عننرض تننوضننينن نني تننننناولننت خنناللننه تننجننربننة املننركننز فنني  تنننننفننيننذ مشننروع 

املرحلة األولى وما تم إنجازه والفوائد املتحققة من تطبيق املشروع  WaPoRال

الننذي إسننتننهنندف مشننروع الننجننزيننرة كننمنننننطننقننة دراسننة لننلننمننسنناهننمننة فنني تننحننسننيننن 

اإلننتناجنينة املننائنينة بنإسنتننخندام بنيناننات اإلسنتنشنعنار عنن بنعند مننفنتنوحنة املصنندر 

)WaPOR Database (. 


