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تحسين تعزيز

تطبيق االدارة المتكاملة 
لموارد المياه

تطبيق االدارة المتكاملة :3الناتج
)مشروع نموذجي(لموارد المياه

توصيات حول :4الناتج
االستراتيجية والمؤسسات

معرفة مشاكل :2الناتج
ادارة موارد المياه

خلق حلول جماعية

.البیاهناتوتحلیلتجمیع:1الناتج
,الحاليالوضعادراك:2الناتج
االدارةخططومناقشةوضع

.المیاهلمواردالمتكاملة
عليالقائمالتوافقبناء:3الناتج

االدارةخططصیاغة,المشاركة
.المیاهلمواردالمتكاملة

.المرئیةالحلولمناقشة:4الناتج

االنشطة لكل ناتج

فيقیادیاً دوراً یلعبونالنظراء
.االهنشطةجمیع

االدارةعملیةلتسلسلالتطرق
.المیاهلمواردالمتكاملة

كلفيالمائیةالموازهنةحساب
لالوسائباستخدامالسوداناهنحاء

.االساسیة
لبناءالتسھیلمھاراتتعزیز

.المشاركةعليالقائمالتوافق .وضع المفا�یم2

التخطیط والتهنسیق .3

تهنفیذ مراقبة وتقییم.4

التحدید والمعرفة.1

التسلسل التالي

تحقيق التوصيات واستدامة "
"االدارة المتكاملة لموارد المياه

تحليل :1الناتج
الموازنة المائية

المستفیدةالجھاتمشاركةا¢میة
لالغراضالماءالستخداموذلك

.المتعددةوالمجاالت
حالیاً الموجودةالماءمشاكلفھم

بینحلولوایجادخلقومحاولة
عنصرذلكالمستفیدةالجھات
عةالمنففيزیادةلتحقیقاساسي

.االجتماعیة

عملیة االدارة المتكاملة 
.لموارد المیاه

2016اغسطس –كسال -هنھر القاش

مشروع تعزیز االدارة المتكاملة لموارد المیاه 
في جمھوریة السودان

2016اغسطس 
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...مشروع جايكا يدعم
.حساب الموازنة المائية

.اركةبناء التوافق القائم علي المش

الجهاز الفني للموارد المائية: االدارة المنفذه

جميع انحاء السودان:المنطقه المستهدفه
:تفاصيل حساب الموازنه المائيه

عشره مناطق اساسيه في المناطق غير النيليه
:النشاط النموذجي

.في منطقتين او ثالثه من العشره مناطق المذكوره اعاله
:فترة المشروع

2017الي اغسطس 2016اغسطس :المرحله االولي 
2019الي اغسطس 2017اكتوبر :المرحله الثانيه



خلفية 
المشروع
خلفية 

المشروع
مل مكعب في معظم اهنحاء البالد مما حد من التطور االقتصادي والحیاة 300وذلك لقلة االمطار السنویة و¢ي اقل من السودان عاهني من هنقص موارد المیاه 

وضع % 3.2فاق حجم موارد  المیاه في جمیع اهنحاء البالد باالضافة الي ذلك زیادة معدل  هنمو السكان بنسبة *) 1كیلومتر مكعب في السنة32.1(الطلب علي الماء. المعیشیة
.ضغوط اضافیة علي الموازهنة المائیة

2010الھیئة القومیة للمیاه -سیاسة السودان للمیاه والصرف الصحي:*1

و كما ذكر اعاله یحتاج السودان لتجدید استراتیجیة استخدام المیاه علي المستوي القومي باالضافة الي في �ذا الوضع الحرج لظروف المیاه 
ك لتقلیل بجاهنب ذلك ادارة موارد المیاه ستؤدي الي تحسین الیة التنسیق بین الجھات المستفیدة وذل. تجدید خطط تطویر موارد المیاه مبنیا علي البیاهنات العلمیة

.هنزاعات توزیع المیاه وتحسین كفاءة االستخدام

المناطق غیر النیلیة تعاهني من هنقص المیاه . التحدي االول �و توزیع الموارد المائیة بصورة غیر متساویة في اقالیم السودان المختلفة
التحدي الثاهني ¢و تخصیص المیاه لكل من قطاعات %. 55بالمقارهنة مع المناطق  النیلیة و¢ي من االسباب الرئیسیة لعدم الحصول علي الماء االمن وذلك یقدر بحوالي 

. تستخدم لمیاه الشرب% 3من الماء مستھلكة للقطاع الزراعي بینما % 90, االستخدام
.التحدي الثالث ¢و تحسین موارد المیاه مثال لذلك هنظام المراقبة الھیدرولوجیة للمیاه الجوفیة وتشغیل السدود .

الجدول 
الزمني

الجدول 
فترة التنفیذالزمني

2016ثالثة سنوات ابتداء من أغسطس 
االهنشطة االساسیة في المرحلة االولي 

التعرف علي , ¢ي حساب الموازهنة المائیة
مشاكل ادارة موارد المیاه وتجھیز خطط 

االهنشطة .االدارة المتكاملة لموارد المیاه
الرئیسیة في المرحلة الثاهنیة مشروع 
هنموذجي لتفاصیل االدارة المتكاملة 
.لموارد المیاه مع وضع التوصیات

النظراء 
األساسيون

النظراء 
األساسيون

diyab_55@yahoo.com مدير المشروع(حسين دياب دیاب(   hr-nakamura@intl.yachiyo-eng.co.jp هيروشي ناكامورا: االتصال

و¢م یلعبون دورا قیادیا في .  اهنضموا للمشروع بدوام كاملهنظراء 10�نالك 
ق المشاریع النموذجیة في المناطق المستھدفة وبناء التواف, حساب الموازهنة المائیة

.من خالل عملیة االدارة المتكاملة لموارد المیاه

من الجھاز الفني للموارد المائیة  معظم النظراء 
التابع لوزارة الري والكھرباء والموارد المائیة 

. واالدارات ذات الصلة

خصوصا في استخدام (¢ي زیادة المنفعة االجتماعیة النتائج المتوقعة من المشروع 
.بمعدل متساوي وذلك بتطبیق عملیة االدارة المتكاملة لموارد المیاه) المیاه
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الجهاز الفني للموارد المائية: االدارة المنفذه

جميع انحاء السودان:المنطقه المستهدفه
:تفاصيل حساب الموازنه المائيه

عشره مناطق اساسيه في المناطق غير النيليه
:النشاط النموذجي

.في منطقتين او ثالثه من العشره مناطق المذكوره اعاله
:فترة المشروع

2017الي اغسطس 2016اغسطس :المرحله االولي 
2019الي اغسطس 2017اكتوبر :المرحله الثانيه


