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معتز مو�سى :ال�سودان و�إثيوبيا ينتظران م�صر لإ�ستئناف
املفاو�ضات حول �سد النه�ضة
ق���ال معتز مو�سى
ع�����ب�����داهلل وزي�����ر
امل���������وارد امل���ائ���ي���ة
وال���ري والكهرباء
�أن ال�����������س�����ودان
و�إثيوبيا يف انتظار
�إف����ادة م��ن اجلانب
امل�صري ال�ستئناف
م���ف���او����ض���ات ���س��د
النه�ضة.
وا���ض��اف يف اللقاء
ال��ت��ن��وي��ري ال���ذي
ن���ظ���م���ت���ه وزارة
اخلارجية لل�سفراء
املعتمدين من الدول العربية والأفريقية
ل���دى اخل���رط���وم مب��ق��ر ال�����وزارة ق���ال �إن
اخل��ل��اف ح����ول ال��ت��ق��ري��ر اال���س��ت��ه�لايل
ل��درا���س��ات �سد النه�ضة انح�صر يف ثالث
ن��ق��اط ،ق���دم ال�����س��ودان ب�����ش��أن��ه��ا مقرتحا
متكامال ملعاجلتها ،ودفع املفاو�ضات قدما،
وي��ت��ل��خ�����ص ف��ي��م��ا ي��ل��ي �أوال :ح��ق ال���دول
الثالث جمتمعة يف خماطبة اال�ست�شاري
ال�ستي�ضاحه حول مرجعية بع�ض النقاط
يف التقرير اال�ستهاليل ال��ذي جت��اوز فيها
ن�ص عقد اخلدمات اال�ست�شارية املوقع بني

الدول الثالث واال�ست�شاري ،ثاني ًا  :اعتماد
اتفاقية  1959كخط الأ�سا�س لتحديد
�آث��ار ال�سد على دول��ت��ي ال�����س��ودان وم�صر،
ثالث ًا  :الن�ص على �أن �أي بيانات ت�ستخدم
يف الدرا�سة ال متنح �أي حق جديد للمياه
لأي دول���ة �أو حترمها احل��ق باتفاقيات
قائمة لتق�سيم املياه و�إمن��ا هي لأغرا�ض
الدرا�سة فقط .
وق���ال معتز �إن �إث��ي��وب��ي��ا قبلت م��ن حيث
املبد�أ النقاط �أعاله فيما رف�ضت م�صر كل
املقرتحات ،مبا فيها اعتماد احلقوق املائية
ل��ل�����س��ودان وف��ق اتفاقية  1959و�أ���ص��رت

على اال�ستخدامات
الراهنة .
و�أك����د م��ع��ت��ز مت�سك
ال�����س��ودان بحقوقه
كاملة وفق اتفاقية
 ،1959مو�ضحا �أن
�أك�ب�ر ب��ع��ث��ة ل���وزارة
ال��������ري امل�������ص���ري���ة
ت��وج��د يف ال�سودان
وفق هذه االتفاقية
وتقوم بقيا�س مياه
النيل عرب املحطات
يوميا .
و�أ���ش��ار ال��وزي��ر اىل
حر�ص ال�سودان على ا�ستمرار التعاون مع
�إثيوبيا وم�صر وجتنب الإ�ضرار ب�أي طرف،
ون���وه للمفارقة �أن االج��ت��م��اع��ات جتري
غالبا يف �أجواء مقبولة ،ولكن الإعالم يف
م�صر يعك�س �صورة مغايرة وي�ضخ كم ًا من
املعلومات املغلوطة ،وعاب على امل�ؤ�س�سات
الر�سمية يف القاهرة عدم ت�صحيحها للأمر
على الرغم من علمها بخط�أ هذه املعلومات،
و�أب��دى �أمله يف �أال تت�أخر �إف��ادة اجلانب
امل�صري ،حتى يتمكن اال�ست�شاري من امل�ضي
قدما يف �إجناز الدرا�سات املطلوبة

املوارد املائية تعلن تنفيذ عدد من امل�شروعات لتعزيز قدرات املجتمعات املحلية
ق��ال معتز مو�سي وزي��ر ال��ري وامل��وارد املائية والكهرباء ان
وزارت��ه ب�صدد تنفيذ حزمة من امل�شروعات لتعزيز قدرات
ا�صحاب امل�صلحة واملجتمعات املحلية بالواليات
وا�شار الوزير خالل تقدميه تقرير (اخلطة اخلم�سية املوجهة
ملياه ال�شرب للعام 2020 -2016م) امام جمل�س الواليات  ،على
�ضرورة حتديد وو�ضوح العالقة بني وزارته والواليات وقال
ان امل�شروعات املخططة لتنفيذ برنامج زي��رو عط�ش خالل
العام ( )2018-2017بلغت  5.850ملياه الريف ،بينما 450
ملياه امل��دن .وب�ش�أن مامت تنفيذه من م�شروعات زيرو عط�ش،
ا�شار اىل ان الوزارة نفذت حتى �سبتمرب املا�ضي 2461م�شروع
ح�صاد مياه ،بينما املتبقى  3839م�شروعا تنفذ خالل فرتة

()2020-2017
من جانبه �شدد رئي�س املجل�س د .عمر �سليمان ،على �ضرورة
و�ضوح العالقة مابني ال���وزارة ال��والي��ات ،وا���ش��ار اىل وجود
م�ستويات حكم يف ال��والي��ات تقع عليها م�س�ؤوليات ،ودعا
الواليات اىل حتديد االولويات
وق��د ا�شاد ن��واب املجل�س باملنهج العلمي للتقرير ،واعتربوا
انه اف�ضل بيان يقدم امام املجل�س ،وا�شاروا اىل ان التقرير
ال ينق�صه �سوى التمويل الالزم النفاذ امل�شروعات ،داعني اىل
متكني الواليات واملحليات لت�ضطلع بدورها
يذكر ان املجل�س اجاز يف ختام اجلل�سة تقرير اخلطة اخلم�سية
ملياه ال�شرب(برنامج زيرو عط�ش) للعام 2020- 2016م
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م�ؤمتر االدارة املتكاملة للمياه غري النيلية يو�صي باال�ستفادة من
اختتم م�ؤمتر الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة
ملوارد املياه غري النيلية �أعماله والذى انعقد
جتربة وزارة املوارد املائية
باخلرطوم فى الفرتة من  23 -21من نوفمرب
مب�شاركة وا�سعة من خ�براء املياه الوطنيني
والعامليني ونخبة من الأكادمييني واجلهات
ذات ال�صلة باملوارد املائية .
وق���ال مم��ث��ل وزارة امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال���رى
وال��ك��ه��رب��اء ب��روف��ي�����س��ور �سيف ال��دي��ن حمد
رئي�س اجلهاز الفني للمياه بالوزارة �إن امل�ؤمتر
يعترب من امل��ؤمت��رات الفريدة فى نوعها فى
�إدارة امل��ي��اه غ�ير النيلية التى ظلت مهملة
ً
م�شيدا ب��االوراق التى
فى الفرتات ال�سابقة،
قدمها اخل�براء ،حمي ًيا اجلهات التى �شاركت
ف��ى �إجن���اح ه��ذا امل��ؤمت��ر والعلماء الوطنيني
يرا اىل
والعامليني ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا ف��ي��ه ،م�����ش� ً
التزام وزارة املوارد املائية ب�إنفاذ التو�صيات
كافة التى خرج بها امل�ؤمتر .
يذكر �أن م�ؤمتر الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة
للموارد املائية غري النيلية �إ�ستمر لثالثة
اي���ام ُق��د ِم��ت ف��ي��ه اوراق ع��م��ل م��ن اخل�براء
واملخت�صيني ف��ى جم��ال امل��ي��اه وتو�صلوا اىل
ع��دد من التو�صيات من بينها؛ الت�أكيد على
وقف الإ�ستخدام غري امل�ستدام للموارد املائية
من خالل تبنى نهج االدارة املتكاملة للموارد
امل��ائ��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االق��ل��ي��م��ى والقومى
والوالئى واملحلى ،وال�سعى لتحقيق االهداف

امل�ستدامة لالمم املتحدة ،و�ضرورة الت�سريع
با�ستخدام ت��ق��ان��ات ادارة امل��ي��اه ،و�إعتبار
جتربة االدارة املتكاملة للموارد الطبيعية
بوادى الكوع التى مت تنفيذها بامل�شاركة بني
االمم املتحدة للبيئة وحكومة والية دارفور
ومنظمة ( براكتكال اك�شن ) بتمويل من
االحتاد الأوربى من التجارب الناجحة.
كما ت�ضمنت التو�صيات ���ض��رورة �إج���ازة
م�����س��ودة �سيا�سة امل��ي��اه و�إ���ص��ح��اح البيئة
ال��ت��ى تت�ضمن �أ���س�����س الإدارة املتكاملة
للمياه ،و�إعتبار ان امل��اء �سلعة اقت�صادية
واجتماعية ،وتطوير التعاون مع �شركاء
التنمية واجل��ه��ات العلمية ع��ل��ى م�ستوى
تبادل املعلومات ،وان�شاء م�ؤ�س�سة حكومية
اكادميية بحثية خمت�صة فى املياه ،والرتكيز
على ادارة املجتمعات للم�شاريع وتعزيز دور

املر�أة ،والإ�ستفادة من جتربة وزارة املوارد
املائية والرى والكهرباء ،وتقوية دور �شبكة
االدارة املتكاملة للمياه والتى ي�ست�ضيفها
كر�سى اليون�سكو للمياه فيما يتعلق بتعزيز
البحوث امل�شرتكة ،وبناء القدرات والت�أكيد
على �أهمية ر�صد وجمع وحفظ البيانات
و�إتاحتها لتعزيز املقدرة البحثية الداعمة
لإتخاذ القرارات .
اجلدير بالذكر ب�أن م�ؤمتر الإدارة املتكاملة
وامل�ستدامة للمياه غري النيلية �إنعقد مببادرة
من االمم املتحدة للبيئة وكر�سى اليون�سكو
للمياه بجامعة ام درمان اال�سالمية بالتعاون
م��ع وزارة امل���وارد املائية وال���رى والكهرباء
واالحت�������اد االورب�������ى وم��ك��ت��ب ال��ي��ون�����س��ك��و
وال��ي��ون�����س��ي��ف ب��ال�����س��ودان وب��ع�����ض املنظمات
العاملية غري احلكومية .

ور�شة حول م�شاركة ال�صناعة الوطنية يف بناء املحطة النووية

�إخ��ت��ت��م��ت ور���ش��ة امل�����ش��ارك��ة ال�صناعية
يف بناء النه�ضة االقت�صادية مثمنا دور
ال��وط��ن��ي��ة يف م�������ش���روع ب���ن���اء امل��ح��ط��ة
الوكالة الدولية الذرية يف تقدمي الدعم
ال���ن���ووي���ة االويل يف ال�������س���ودان وق��د
الفني لل�سودان ودروه��ا يف �ضمان االمن
ان���ع���ق���دت ال���ور����ش���ة مب�����ش��ارك��ة خ�ب�راء
واالمان النووي ملحطات التوليد
م��ن ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة الذرية
م��ن جهته ن��وه م.نا�صر احمد امل�صطفي
وم�ؤ�س�سات �صناعية �سودانية حيث قدمت
م��دي��ر االدارة ال��ع��ام��ة للتوليد النووي
الور�شة تنوير ًا مو�سع ًا للقطاع اخلا�ص
بالوزارة اىل ان الور�شة متثل مرحلة هامة
وط��ب��ي��ع��ة م�����ش��ارك��ت��ه يف امل��ح��ط��ة ك��م��ا مت
يف خطوات م�شروع بناء املحطة النووية
ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب العاملية يف هذا
واكد حر�ص الوزارة على م�شاركة فعالة
املجال واال�ستفادة من خرباء الوكالة يف
لل�صناعة الوطنية يف بناء املحطة
و�ضع �سيا�سة ال�شراك ال�صناعات الوطنية يف امل�شروع النووي جتدر اال�شارة اىل م�شروعات املحطات النووية من امل�شروعات
يف ال�سياق ا�شار املهند�س مو�سي عمر وكيل وزارة املوارد املائية الكربى التى تتطلب م�شاركة وا�سعة من �صناعات مواد البناء
والري والكهرباء عن �أهمية اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية واملعدات الكهربائية واخلدمات
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ق�صة العدد

�سد امل�صران ..م�صانع ُ
اجلنب و الألبان

ع��م��ي��ق� ًا يف ار����ض ال��ب��ط��ان��ة التي
جت��اور اكرب م�شروع زراع��ي بحلفا
اجلديدة ,تقع حملية نهر عطربة
حيث متتد مئات االالف من املا�شية
ال��ت��ي ت��رع��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ج��وار
�سد وادي امل�صران ال��ذي �شيدته
وحدة تنفيذ ال�سدود ب�سعة ()4
مليون م�تر مكعب ،و�سد امل�صران
احد م�شروعات ح�صاد املياه التي
ت��ن��ف��ذه��ا ال���وح���دة لتنمية مياه
ال�شرب للما�شية ،و�سد امل�صران
���س��اع��د يف ت��وف�ير امل��ي��اه للما�شية
مبنطقة البطانة ( حتى احليوانات
ال�بري��ة وال��ط��ي��ور ا���س��ت��ف��ادت من
ال�سد) وال�سد ال��ذي ادرك��ن��اه مع
�صباحات البطانة حقق قدر كبري
من اال�ستقرار لكثري من القبائل
والرعاة يف املنطقة وا�صبح م�شهد

ال��ق��ط��اع��ان وه���ي ت�����س��ت�����س��ق��ي من
ال�سد يري ط��وال اليوم ثم هناك
م�ساحات كبرية مرتامية من الزرع
اال ان اك�ث�ر م��ا اده�����ش��ن��ي وج��ود
م�صانع اجلنب وااللبان حول ال�سد
م�ستفيدة من ورود املا�شية بكميات
كبرية لت�شرب من ال�سد .
واقع جديد �شكله ال�سد من حيث
ال�صناعة والزراعة واال�ستقرار.
وعندما انت�صف النهار كانت قطعان
املا�شية تغطي االر����ض املجاورة
ل�سد امل�����ص��ران  .ق��ط��ع��ان عط�شى
ت��ف��د اىل ال�����س��د واخ����رى تذهب
بعد ان اطف�أت عط�شها ،هناك بني
تلك القطعان كان االح�سا�س الذي
ي�شعر به الرعاة ان كل مايهمهم هو
تنمية وتطور ما�شيتهم خ�صو�صا
بعد ان �شبعت وارتوت .
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رزنامة ح�صاد املياه فى ال�سودان
ثقافة التعاطى مع ُ
الندرة
عبداهلل سليمان أحمد
( )3-2
امل��ورد الثالث للمياه يف ال�سودان يتمثل يف
االمطار ال�سنوية التي ت�تراوح بني ال�صفر
يف ال�شمال اىل ( )800ملم يف اجلنوب ويبلغ
متو�سط االيراد ال�سنوي لالمطار يف ال�سودان
( )400م��ل��ي��ار م�تر مكعب يف ف�ترة هطول
االمطار التي متتد من منت�صف يوليو اىل
منت�صف اكتوبر ويف بع�ض املناطق خا�صة يف
مناطق النيل االزرق وجنوب كردفان يبد�أ
هطول االمطار منذ ابريل ومايو وتقدر مياه
االودية املو�سمية بحوايل ( )7-5مليار مرت
مكعب .
برنامج ح�صاد املياه
يف يناير 2010م ا�صدر النائب الأول لرئي�س
اجلمهورية رئي�س املجل�س الأعلى للنه�ضة
ال��زراع��ي��ة ال��ق��رار رق��م ( )2ل��ع��ام 2010م
با�سناد برنامج ح�صاد املياه يف كل ال�سودان
لوحدة تنفيذ ال�سدود .
والربنامج يف تعريفه الب�سيط هو جتميع
مياه اجلريان ال�سطحي للأمطار لإطالة فرتة
الإ�ستفادة منها للإ�ستخدامات املختلفة يف
ف�صل اجلفاف .
متظهرت م�شروعات ح�صاد املياه فى �أهداف
ا�سرتاتيجية واخ���رى مرحلية ت�ضامنت
جميعها ف��ى توفري مياه ال�شرب لالن�سان
واحليوان وتنمية املناطق الريفية البعيدة
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وزي��ادة ح�صة الفرد
من املياه وتنمية املوارد املائية غري النيلية
وزي��ادة االنتاج الزراعي واحليواين و�صون
وحماية البيئة وزيادة الغطاء النباتي ودعم
الأم��ن القومي وتعزيز ال�سلم والإ�ستقرار
بتقليل النزاعات الداخلية واحلدودية بني
الرعاة واملزارعني ب�سبب املياه .
يتبع ....
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من الزيرو..

()1

يف العام 1930م مت العمل فى ح�صاد املياه حينما مت حفر
�أول حفري يف جبل مويه بوالية �سنار ومن بعده جاءت
العديد من امل�شروعات مثل م�شروع ال�سميح ب�شمال كردفان
1947م وم�شروع خزان قولو بوالية �شمال درافور 1949م.
وامتدت من بعده عدد من امل�شروعات التي نفذت عرب وزارة
الري ويف يوليو 2009م ا�سندت رئا�سة اجلمهورية لوحدة
تنفيذ ال�سدود تنفيذ عددا من م�شروعات ح�صاد املياه يف
والية �شمال كردفان التي اجنزت بالوجه املطلوب.

()3
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()2
يف يناير 2010م ا�صدر النائب الأول لرئي�س
اجلمهورية رئي�س املجل�س الأعلى للنه�ضة الزراعية
القرار رقم ( )2لعام 2010م با�سناد برنامج ح�صاد
املياه يف كل ال�سودان لوحدة تنفيذ ال�سدود .
واعقب ذلك العديد من التكاليف والربامج مثل
م�شروعات ح�صاد املياه با�سرتاتيجية دارفور ومناطق
التما�س وم�شروعات الرحل العائدين من جنوب
ال�سودان وم�شروعات اللجنة العليا البيي .

()4

و�ضعت وح��دة تنفيذ ال�سدود بعد اطالعها على التجارب
ال�سابقة وال��ت��ج��ارب امل�شابهة يف بع�ض ال���دول العربية
ب��راجم��ه��ا وق��ام��ت بو�ضع ار���ض��ي��ة ب��ي��ان��ات متكاملة �شملت
االر�صاد اجلوي واملياه اجلوفية والدرا�سات الهيدرولوجية
بامل�شاركة مع بع�ض اجلهات االخرى فتم اعداد قاعدة بيانات
فنية ت�شمل االودية واملجاري املائية بال�سودان والبيانات
الهيدروميرتولوجية بها .

مت ح�����ص��رو تق�سيم م��ن�����ش��آت ح�����ص��اد امل��ي��اه القائمة
واملقرتحة على االودية واخلريان بال�سودان و�شمل ذلك
اي�ضا الدرا�سات والتقارير واملعلومات والبيانات املتعلقة
بح�صاد املياه والتقانات امل�ستخدمة يف ح�صاد املياه كما
�شمل اعداد املعلومات الأولية لدرا�سة م�شاريع ح�صاد
املياه بال�سودان يف �شكل خرط وبيانات رقمية.
بد�أ العمل بلجنة خمت�صة بد�أت تنفيذ امل�شاريع  ,حيث
مت ترفيعها فيما بعد الدارة خمت�صة بالإدارة العامة
للم�شروعات بوحدة تنفيذ ال�سدود.
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من �أجل  :االهتمام مبعا�ش النا�س و�أمنهم
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من �أجل  :تنفيذ عدد  6300م�شروع لتوفري ح�صاد املياه
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من �أجل  :توفري املياه فى كل واليات ال�سودان
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من �أجل � :سقيا االن�سان واحليوان
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من �أجل  :التنمية وا�ستقرار الوطن واملواطن

