
وقف ممثل منظمة األغذية والزراعة العاملية )الفاو( م. الواثق عثمان مختار علي فعاليات الورشة اإلستهاللية ملشروع 

نموذج إعادة تأهيل مشروع الجزيرة والتي نظمها مركز البحوث الهيدروليكية التابع لوزارة الري واملوارد املائية 

بالتعاون مع منظمة الفاو بمباني كلية الحوش للصحة البيئية منطقة جنوب الجزيرة وبحضور كافة شركاء العملية 

 اإلنتاجية أصحاب املصلحة من الجهات ذات الصلة.

بروفيسور أبوعبيدة بابكر مدير عام املركز رحب بالحضور داخل القاعة وقال ان املركز سيعمل على إعداد  

الدراسات التطبيقية واإلستشارات الفنية والتي سيتم تطبيقيها على ارض الواقع، وذكر أن الهدف األساس ي من 

الورشة وضع خارطة طريق واضحة وإيجاد آلية متكاملة لتنفيذ نموذج التأهيل بصورة جيدة تساهم في دعم اإلنتاج 

 واإلنتاجية وإعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته األولي لتلبية طموحات الشعب السوداني بالحياة الكريمة.

 إن املشروع يعاني من 
ً
ومن جانبه تحدث م. قسم هللا خلف هللا مدير عام عمليات الري إنابة عن وكيل الوزارة قائال

 إلى ضرورة التأهيل وقال إن مثل هذه الدراسات تعد بداية فعلية 
ً
مشاكل متعددة لعدم تطبيق القوانين ومشيرا

 بتعميم التجربة لكل أقسام املشروع حال نجاحها. حيث عبر م. الواثق عن أسفه لتدني كفاءة اإلنتاج 
ً
للتأهيل واعدا

بمشروع الجزيرة، وأوضح أن التأهيل يحتاج لوضع حزمة منهجية متكاملة الحلول وذلك لتداخل الجوانب الفنية 

 املختلفة، وأن إنطالق املشروع هذا العام يعد البداية الفعلية للتأهيل الكامل ملشروع الجزيرة.

تناولت الورشة عدد من املقترحات لضمان استدامة التأهيل من بينها مشاركة املزارع في عملية التأهيل بإعتباره 

املستفيد االول وأجمع املزارعون بأن أكبر كسب لتأهيل املشروع اعادة الترابط اإلجتماعي والتالحم مع شركاء االنتاج 

كما أجمع الحضور على أهمية اإلعالم ودوره في التوعية والتنوير من أجل تعظيم الفائدة من املوارد املتاحة. 

ألف فدان،  03وأختتمت الورشة بجولة ميدانية للوقوف على منطقة الدراسة ميجر )الحويوا( والذي يروي 

مستصحبين معايير ومواصفات محددة يتم 

تنفيذها من قبل فريق العمل املكلف من 

الباحثين باملركز واملزارعين أصحاب املصلحة 

 الحقيقية وإدارة مشروع الجزيرة.

م0202نوفمبر -أكتوبر   

 النشرة اإللكترونية

 املوضوعات:

خارطة طريق لنموذج تأهيل  •

 مشروع الجزيرة .

في شأن الخطة اإلستراتيجية  •

 لوزارة الري . 

الدورة التدريبية في إدارة  •

 وتشغيل الخزانات.

تطبيق نظام املراسالت  •

 الداخلية. 

ورشة إستقطاب الدعم األجنبي  •

 لالجئين واعداد املشروعات .

وفد من الوزارة لحل مشكلة  •

 .مياه الشرب بوالية القضارف
 

 

 

 حترير:

براهمي  أ / هتاين جاد هللا ا 

 تصوير:

 ا سامعيل أ دم ا سامعيل

لكرتوين:  مجع ا 

 وداين حسن مقبول

  أ مرية محمد طه

خراج :  تصممي وا 

 م/ ال ء اببكر محمد صاحل 

 ا رشاف:

 أ .م/ أ بوعبيدة اببكر أ محد 

 خارطة طريق لنموذج تأهيل مشروع الجزيرة  
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 في شأن الخطة اإلستراتيجية لوزارة الري  

دشن رئيس الوزراء د. عبد هللا حمدوك خالل شهر أكتوبر بمباني وزارة الري واملووارد املوائويوة بوالوخورطووم أول إسوتوراتويوجويوة وطونويوة 

( م والتي بموجبها تتوفر الحويواة الوكوريوموة لسوبوعوة مواليويون سوودانوي 0302-0302موحدة للمياه بالسودان للعشرة أعوام القادمة )

يعملون في حرفوتوي الوزراعوة والورعوى، حويوث توم وضوع اإلسوتوراتويوجويوة بوإشوراف ورعوايوة كوريوموة مون بوروفويوسوور  يواسور عوبوا  الووزيور 

السابق لوزارة الري واملوارد املائية وحضور عدد من الوزراء وممثلي املنظمات الدولية واملحلية وعدد من خبراء املياه من الجوهوات 

ذات الصلة. خاطب الحفل رئيس الوزراء وقال إن اإلستراتيجية تعد خارطة طريق لرؤية موحدة إلدارة وتطوير قطاع املويواه، كوموا 

أبدي تقديره للخطوات الوتوطوويوريوة لووزارة الوري والوتوي أدت لصويواغوة هوذه اإلسوتوراتويوجويوة وحوث جومويوع الووزارات عولوى إنوتوهواج ذات 

 الطريق للمض ي وفق خارطة واضحة تسهم في تطوير البالد.

توزويود نوظوام إدارة املويواه بواملوعودات بروفيسور  ياسر عبا  وصف اإلستراتيجية بأنها قاطرة قطاع املياه في السوودان وذلوك لوتولوبويوتوهوا ألر وعوة أهوداف إذ أنوهوا توعومول عولوى 

إيوجواد فورو توو ويوف ، توحوسويون موعواش السوودانويويون فوي املونواطوق الوريوفويوة والوحوضوريوة، التوزيع العادل والتعاون السلس مع الجيرانوذلك لضمان  واإلمكانيات الالزمة

من الشباب والنساء. وفى الختام أكد سيادته إلتزام وزارته بتنفيذ هذه اإلستراتيجية لخدموة الشوعوب السوودانوي بوتووفويور أهوم موقووموات الوحويواة مليون شخص  0لحوالي 

 الكريمة.
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 النشرة اإللكترونية

 تطبيق نظام المراسالت الداخلية 

بدعوة كريمة من إدارة التدريب بوزارة الري واملوارد املائية تلقاها موركوز الوبوحووث   

الهيدروليكية. حضر كل من الباحث  رؤى عبد البواسوط ومسواعود بواحوث  مواجود 

محمد عبد املونوعوم دورة تشواويول الوخوزانوات وإدارة مووارد املويواه بوموبوانوي هويو وة مويواه 

م. حويوث شومولوت الودورة 0302الشرب والصرف الصحي في الرابع من شهر أكتوبر 

عودد مون املووواد الوعوولوموويوة والووتوي قوودموهووا نوفوور كوريووم مون خووبوراء الوري بووالوبووالد أهومووهووا  

القياسات املائية، دراسات اإلطماء، تشايل الخزانات والنماذج الحسابية ملووازنوة 

موويوواه الوونوويوول. أخووتووتوومووت الوودورة بووتوونووويوور املووتوودربوويوون بووالووخووزانووات السووودانوويووة واملووهووام 

األساسية لها واملشاكل التي تصاحب عملية الوتوشواويول ، كوموا نووقشوت الوتوحوديوات 

التي تواجه مهندس ي التشايل في الخزانات و الحلول التي يمكن أن تسهم في تقدم 

 تشايل الخزانات بالبالد.

 الدورة التدريبية في إدارة وتشغيل الخزانات

أكوتووبور  7واصلت وحدة تقنية املوعولووموات بوموركوز الوبوحووث الوهويودرولويوكويوة  فوي 

م بوورنووامووجووهووا الووتوودريووجووي  الووخوواو بووبوورنوواموو   إدارة  املووراسووالت الووداخوولوويووة 0302

ملجموعة من الباحثين باملركز، حيث تم تعريفهم بطريقة تثبيت البورنوامو  عولوي 

األجهزة وكيفية  إستخدامه، الوجوديور بوالوذكور أن الوبورنوامو  يوعود أحود إنوجوازات 

الوبوواحووثوويوون  بوووحوده تووقوونوويووة املووعوولوومووات بوواملووركووز   إذ أنووه تووم تصوموويوومووه موون قووبوول 

الوحدة لتسهيل  إدارة الخطابات  داخول املوركوز وموتوابوعوتوهوا  .  وقود بودأ الوعومول 

الفعلي بالنظام داخول املوركوز موع موواصولوة توطوويوره  وتوحوديوثوه مون قوبول وحودة 

 .التقنية حتي يلجي متطلبات املرحلة القادمة من عصر تكنولوجيا املعلومات

 



 ورشة إستقطاب الدعم األجنبي لالجئين واعداد المشروعات 

ورشوة   م0302  اكوتووبور  00  -27إستضواف موركوز الوبوحووث الوهويودرولويوكويوة  فوي الوفوتورة 

العمل الخاصة ببرنام  إستقطاب الدعم األجنجي وإعداد املشروعات الوتوي توعومول عولوى 

تعمير مناطق تواجد الالج ين والبالغ عددهم ألف ومائتويون ال وال خوالل هوذا الوعوام فوي 

عشرة واليات بالسودان، وخاصة الواليات شرقي السودان التي تحتضن عدد ستمائوة 

ألف ال ال. حيث كان الارض األساس ي من الورشة إعداد قووالوب ومشوروعوات تضومون 

جذب وإستقطاب التمويل من املنظموات الودولويوة والوجوهوات املوانوحوة لوتوالفوي الضواوو  

 كبير علي املوارد الطبويوعويوة الوتوي 
ً
التي أحدثتها الحروب في دول الجوار مما شكلت خطرا

 تم إستهالكها بواسطة الالج ين داخل االراض ي السودانية مما أحدثت الضرر الفعلي علي قاطني تلك املناطق خاصة في شرق السودان.

ة والية القضوارف، موموثول ديشرف الجلسة اإلفتتاحية مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية، مدير عام الهي ة القومية للاابات، مدير إدارة اإلنتاج واملوارد اإلقتصا 

 الود
ً
الوكوبويور الوذي ور الالج ين وعدد من الجهات ذات الصلة. بروفيسور أبوعبيدة بابكر مدير عام املركز رحب بجميع الحضور وقدم عورض توعوريوفوي لولوموركوز مووضوحوا

 فوي الوواليوات عوي يقوم به في مجال البحوث التطبيقية للمياه واملشاريع التي يقوم بتنفيذها لتوفير امليواه بواورض الشورب وتوحوسويون الووضوع االقوتوصوادي واإلجوتوموا
ً
خواصوا

دول الوجووار  فوي الحدودية.  م. عثمان أبكر مدير مشروع تواجد لالج ين بشرق السودان وصف هذا العام بعام الجفاف وذلك لظروف اللجوء الوذي نوتو  مون الوحوروب

 مما إستدعى التخطيط السليم لسد هذه الفجوة التي أحدثت ضرر للمجتمعات املستضيفة في معيشتهم وتعليم
ً
 وأمنيا

ً
 وصحتهم.هم ذات األثر الواضح بيئيا

يوب والوتوي عومولوت عولوى تودر الجدير بالذكر ان الورشة عقبها برنام  تدريجي ملنسو ي الهي ة القومية لعدد عشرة واليات بالسودان تم تدريبهم من قبل مؤسسوة داليوت لولو

 . توفير املعلومات الخاصة بالتدريب وكل معينات العمل هذا وقد اشاد املنظمون بالبي ة املثالية باملركز والتي أسهمت في إنجاح البرنام 
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 النشرة اإللكترونية

م برئاسة بروفيسور  أبو عبيدة بابكر أحمد مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية بوروفويوسوور يوونوس  عوبود 0302 22 02شرع وفد من وزارة الري واملوارد املائية في 

د دعوة كريمة مون بع هللا قسم هللا و م. عبد السالم محمد صالح مدير عام املشروعات و م. مفضل الطيب مدير املشاريع. بزيارة إلى محطة مياه القضارف بالشوك

مووقوع الوطولوموبوات رة مدير عام هي ة مياه القضارف للمشورة الفنية في إيجاد حلول ناجعة ودائمة ملشكلة مياه القضارف التي أرقت إنسوان املونوطوقوة. حويوث توموت زيوا

 عبور بونوطوون جن والوقوف علي حجم املشكلة املتمثلة في تكوين جزر رملية أمام مدخل الطلمبات الساحبة ، األمر الذي دعي الجهات املتخصصة لتحويل املضرب
ً
وبا

راسوات الوالزموة والوبودء الودعائم، وأكد الوفد الفني علي إبقاء املوقع الحالي للبنطون العائم هذا املوسم مع ضرورة العمل عولوي إيوجواد حول دائوم موع إلوتوزاموهوم بوإجوراء 

توة مون قوبول فوريوق فواو باملسح املائي وتحليل إيرادات نهر عطبرة بالتعاون مع الكادر املوجود بسد أعالي عطبرة وستيت،  وتوحولويول صوور االقوموار الصونواعويوة لوحوقوب موتو

ير التنفيوذي ملوحولويوة ملدللدراسة من الباحثين باملركز، وذلك للوصول إلي حل دائم يوفر مياه شرب مستديمة، وأختتمت الزيارة امليدانية بإجتماع موسع مع السيد ا

 الفشقة حيث تم التنوير بحجم املشكلة ومقترحات الحلول املناسبة.

 وفد من الوزارة لحل مشكلة مياه الشرب بوالية القضارف


