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 : مقدمة

ن تمعب أيمكنيا  نيار , مياه جوفية( وأراضي شاسعةأمطار ، أ)متعددة يمتاز السودان بوجود موارد مائية 
المصادر أىم من الزراعة وتعتبر و توفير سبل العيش لمسودانيين.  القوميفي دعم اإلقتصاد  محورياً  دوراً 

و النباتي عمى الزراعة بشقييا السكان % من 37من أكثر يعتمد إذ فى السودان  الرئيسية لكسب العيش
. ولكن الماضيخزينة السودان حتى ستينيات القرن لالرئيسي قد كان مشروع الجزيرة الداعم  . والحيواني

 أيضاً نتاجية. و في العقود األخيرة متمثاًل في ضعف المساحات المروية وضعف اإل تضاءل ىذا الدور
حصاد المياه أن إستغالل ، كما لتوليد الكيرباء مقارنة بالمتوفر الطاقة الكامنة إستغالل مستوى  تدنى

 . مستوياتوأدنى فى  الغير نيميةفى المناطق لمتنمية الريفية 

قتصاد ومعاش إفي  اً محوري ن يمعب قطاع المياه دوراً المقومات متوفرة ألما زالت إستراتيجيًا لكن 
الجدير بالذكر  .مموارد المائيةلاإلستخدام األفضل فى نفس الوقت و مثل األباإلستغالل وذلك  ،نيالسوداني

 07حوالي مميون فدان صالحة لمزراعة فى السودان ال يتعدى المزروع منيا  077من أكثر ن من جممة أ
السودان لم يستيمك حصتو بأن  عمماً المروي مميون فدان فى القطاع  0و المطري مميون فدان فى القطاع 

 ( كما لم يستفيد بعد منأسوانمميار متر مكعب )عند  54.1من مياه النيل والبالغة كاممة المائية 
 فى العام. كعبممتر  مميار 077 ـمطار فى السودان والتى تفوق الالمقومات الكبيرة لحصاد مياه األ

. البائدزادت سوءًا خالل العيد  مزمنة   من تحديات  يعاني قطاع المياه في السودان جميعًا بأن  كما نعممو 
بسبب الفصل المدربة وزادت ىجرة الكوادر ري ت المائية من سدود و مشاريع آحيث تدىورت المنش

أن فرز وزارة ضعيفة غير قادرة عمى أ قتصادية الضاغطة ، مماالظروف اإلأو المضايقات أو التعسفي 
 جتماعية بالسودان.اإلو اإلقتصادية فى التنمية  كامالً  المحوريتضطمع بدورىا 

دارة الموارد " تخطيط وا  بعنوان عمل الموارد المائية تنظيم ورشة الري و  تعتزم وزارهعمى ما ذكر،  اً وبناء
خبراء المياه من داخل السودان وخارجو المينيين و  " تجمعالحمول فرصالمائية في السودان6 التحديات و 

خاصة الوزارة قطاع المياه عامة و  حول تحديات البناءةمناقشة ملومتخذي القرار صانعي السياسات و 
اإلجتماعي دفع بعجمة التقدم تحقيق التنمية المتكاممة لمموارد المائية وال من شأنيابتوصيات والخروج 

 في السودان. واإلقتصادي
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 :الورشةداف ـــــــــــأىأواًل: 
 اآلتي 6 تيدف ىذه الورشة الى

 التى تواجو قطاع المياه في السودان. المؤسسيةو الفنية التحديات والمشاكل تسميط الضوء عمى  (5
و  اً محمي في إدارة الموارد المائية ةالناجح الدروس المستفادة وأفضل الممارساتإستعراض  (0

 .اً وعالمي اً إقميمي
التحديات لمعالجة  وحمولوضع توصيات ل الرائدة بين المشاركين ستفاده من تبادل الخبراتاإل (3

 .المؤسسيةو الفنية  المشاكلو 
ستعراض فرص و طرق وا  خارج السودان داخل و راء المياه السودانيين فى تقوية شبكة خب (0

 .مشاركة الجميع فى نيضة السودان

 الورشة:محاور ثانيًا: 
 سوف تتضمن ورشة العمل المحاور الرئيسية التالية6

 المحور الفني: - أ
 6التاليةاألقسام والتى يمكن إدراجيا تحت الجوانب الفنية يشمل  

 إدارة الموارد المائية. (5
 .تشغيل الخزانات (0
 .والصرف الري (3
  .ىندسة االنيار (0
 .حصاد المياه (1
 التغيرات المناخية. (2
 .وقوانين المياه إداره المياه العابرة  (3
 ول والفيضانات.إدارة السي (4
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 المحور المؤسسي:   - ب
 يشمل الجوانب اإلدارية والبشرية وتتمثل في6

و الثروة  الزراعةاليياكل الوظيفية وتداخالتيا واألدوار التكاممية مع القطاعات األخرى مثل  (5
 الحيوانية.

 .الرأسيةو األفقية تقاطعاتيا الخاصة بالمياه و  لتشريعات والقوانينا (0
 .البشريالمؤسسية و تدريب الكادر  بناء القدرات (3

 محور التمويل والتسويق: - ت
 ويشمل الجوانب التالية6

 .تمويل تنمية الموارد المائية (5
 .الريت الموارد المائية و آنشتمويل تشغيل وصيانة م (0
 .تسويق المخرجاتو  تمويل البحوث (3
 جذب الكادر الفني المؤىل. (0

 .من قبل خبراء مختارين فى ىذه المجاالت أوراق عممية تغطي المحاور الثالثةيتم تجييز سوف و 

 مكان وتاريخ إنعقاد الورشة: 
 .م۹۳۳۲ديسمبر  ۰۳ –۰۳في العاصمة الخرطوم يومي  الورشةإنعقاد من المزمع 
 المغة العربية.لغة الورشة6 

   :الفئات المستيدفةثالثًا: 
 والمؤسسات في السودان والري والزراعة طاع المياهقبالميندسين والعاممين صناع القرار و  ورشةال تستيدف

 .من الخارج خبراء المياه السودانيين الىالصمة باإلضافة ذات  البحثية واألكاديمية

منظمات  ممثمين من( وكذلك ةالمياه )المزارعين و الرعامستخدمي ممثمين من  يضاً أكما تستيدف الورشة 
إلى جانب حضور  بما في ذلك مؤسسات الشباب معنية بشؤون المياه والتنمية حكومية وطنية ودولية غير

 . وسائط اإلعالم وتغطية
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 شخص. ٠٥١-٠١١توقع أن يكون العدد الكمي لمحضور في حدود من المو 

 :الرئيسيةاألوراق مقدمي رابعًا: 
دناه ألممواضيع أو أكثر يتم تجييز ورقة عممية أن ىي و األوراق عدي لم  ىذه بعض الترشيحات المبدئية 

ليتم النقاش حوليا بواسطة المشاركين فى  اكثر من الخبراء السودانيين فى نفس المجالأو بواسطة خبير 
بتقديم توصيات ويطمب منو إختتام حديثو  لتقديم الورقة لكل موضوع ث واحدديتم تعيين متحو . الورشة

 لتنفيذ ىذه السياسات. -إذا لزم األمر -دارية اإلييكمية و التغييرات اللمسياسات و  محددة تشمل توصيات
جمع توصيات م  بإلدارة النقاش حول التوصيات المقترحة والخروج  مناقشين لكل موضوعختيار إيتم و 

لمنقاش بواسطة المشاركين فى  يو سوف يخصص وقت كاف .النيائية لمورشة عمييا لتمثل التوصيات
  الورشة.

 المحور الفني:
 إدارة الموارد المائية فى السودان: الفرص و التحديات .1

 .)ب. سيف الدين حمد عبد اهلل )مقدم 
 

 تشغيل الخزانات فى السودان : الدروس و العبر  .2
 .)د. عثمان التوم حمد )مقدم 

 
 والصرف فى السودان: المشاكل و الحمولالري  .3

 .)د. عادل محمد الخضر )مقدم 
 

 ىندسة األنيار و الترسيب فى الخزانات بالسودان .4
 .)ب. يونس عبد اهلل قسم اهلل )مقدم 

 

 حصاد المياه فى السودان: الفرص و التحديات .5
 .)د. وفاق حسن محمود )مقدم 
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 المائية و اإلستخدام فى السودان التغيرات المناخية و أثرىا عمى الموارد .6
 .)ب. الفاتح عمي بابكر الطاىر )مقدم 

 

 ه المياه العابرة وقوانين المياهإدار   .7
 سممان )مقدم(. أحمد د. سممان محمد 

 

 إداره السيول والفيضانات .8
 .)د. يوسف أحمد إبراىيم )مقدم 

 
 
 المحور المؤسسي:   

 اليياكل التنظيمية و الوظيفية لوزارة الري .1
 .و م. كاروري الحاج حمد )مقدم(. الريح عبد السالم الحاج م 
  خدام )مقدم( نماذج أمريكية لمنظومات آدم  أحمد محمدد. إبراىيم

 إدارة موارد المياه.
 

 السياسات المائية والتشريعات .2
 .)د. أحمد محمد آدم )مقدم 

 

 الموارد البشرية و بناء القدرات .3
 .)ب. أحمد خالد الضو )مقدم 
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 التمويل والتسويقمحور 
 تمويل تنمية الموارد المائية (1

 كرار )مقدم(. محمد ند. إيما 
 

 انة منشآت الموارد المائية والريتمويل تشغيل وصي (2
 .)د. عمر محمد أحمد العوض )مقدم 

 

 وتسويق المخرجات وثتمويل البح (3
 .)ب. نادر محمد العاقب )مقدم 

 

  :المخرجات المتوقعة من الورشة :خامساً 

المتوقع أن تعمل الورشة عمى توضيح كثير من الجوانب المؤسسية و الفنية لمموارد المائية و إستخداماتيا فى من 
السودان و ذلك بإستعراض التحديات و تسميط مزيدًا من الضوء عمى الفرص الميدرة نحو تنمية و تطوير الموارد 

 صول إلى6المائية و إستخداماتيا فى السودان. تحديدًا من المتوقع الو 

  وضع توصيات لوضع خطط وسياسات لتحقيق التنمية المستدامة لمموارد المائية و إستخداماتيا في
 السودان.

  مناقشة أنسب التشريعات و القوانين فى مجال الموارد المائية و إستخداماتيا و التى تالئم الواقع
 السودانى.

  المطموبة إلدارة قطاع المياه فى السودان و تبيان التوصية باألجسام المؤسسية المثمى و الموارد البشرية
 مصادر التمويل و أوجو الصرف.

 .توصيات بالطرق المثمى لتمويل تنمية الموارد المائية ومشاريع الري وتمويل وتسويق البحوث 
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 لجان الورشة:سادسًا: 

  المجنة المنظمة لمورشة: (1)
 وتشمل المجان الفرعية االتية6

  واإلشراف:لجنة اإلداره 
 السيد وكيل وزاره الري و الموارد المائية )رئيس(. (5
 السيد رئيس الجياز الفني لمموارد المائية. (0
 عميد كمية اليندسة. -السيد بروفيسر جمال مرتضى عبده  (3
 السيد مدير عام الشؤون المالية واإلدارية. (0
 السيد مدير عام مركز البحوث الييدروليكية. (1
 تنفيذ السدود.السيد مدير عام وحدة  (2
      )مقرر(.ر لمكتب الوزيالتنفيذي  المكتب السيد مدير (3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 :لجنو التنسيق والتنظيم 
 د. إقبال صالح محمد عمي )رئيس(. (5
 د. خالد النور عمي . (0
 م. سارة سيف الدين حمد )مقرر(. (3
 م. الصادق محمد إبراىيم المميح. (0
 م. سيدة عثمان محمد مصطفى. (1
 موسى عبدالعظيم عثمان محمد. (2
 وفاء صالح أحمد أبو عموري. (3

 
 :لجنة اإلعالم والتسويق 
 مدير إدارة اإلعالم )رئيس(. (5
 م. أسماء محمد أحمد حسين )مقرر(. (0
 م. الفاتح أحمد محمد عمي. (3
 .عباس عطية سارة تاج السر لصحفيةا (0
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 المجنة الفنية: (2)
 )رئيس(. بروفيسر الفاتح عمي بابكر الطاىر (5
 )رئيس مناوب(. بروفيسر مشارك أبوعبيده بابكر أحمد (0
 .عمرد. صالح حمد حامد  (3
 بروفيسر محمد عكود عثمان. (0
 بروفيسر عابدين محمد عمي صالح. (1
 الميندس كاروري الحاج حمد. (2
 الميندس الريح عبد السالم الحاج. (3
 د. يوسف أحمد إبراىيم. (4
 ج. إ. محي الدين أحمد الحسن الكبير. (5


