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موارد السودان الطبيعية. 1:



:الموارد األرضية

مليون فدان200يتمتع السودان بمساحات زراعية كبيرة تقدر بنحو

:مياه األمطار وتوزيعها

مم200حواليإليالبالدشمالأقصيفيحلفاواديعندمم25حواليمناألمطارمعدالتترتفع

.سنويا  مم850تصلحيثجنوبا  ارتفاعهااألمطارمعدالتوتواصلالوسطمنطقةفي

.سنويا  3ممليار400بحواليالسودانأراضيعليتهطلالتياألمطارحجمويقدر

:المياه السطحية النيلية وغير النيلية

ةحصتبلغبحيثالنيلنهرمياهوالسودانمصربينم1959عامفيتوقيعهاتمالتياالتفاقيةقسمت

حواليتعادل)أسوانعندمقاسةالعام/3ممليار18.5السودانوحصةالعام/3ممليار55.5مصر

.(السودانوسطفيالعام/3ممليار20.5

وهوالقاشأهمهاالعام،/مكعبمترمليار7-5بينماتتراوحالنيليةغيرالسطحيةالمياهإجمالي

.تشادمعمشتركوهوأزوموواديوكجاأرتريا،معمشتركوهووبركةوأريترياأثيوبيامعمشترك

:المياه الجوفية

.  العام/ 3مليار م4.8-4إجمالي كميات المياه الجوفية المتجددة في السودان بحوالي يقدر 



وثيقة سياسات األمن الغذائي

الجوفيةاتوالمخزونالسطحيةالمشتركةالمائيةالمواردلتطويرالتعاونتشجيع•
.واالجتماعياالقتصاديوالتكاملاالستراتيجيالتعاونلتقويةكمكون

المياهادحصمنالناتجةالمياهذلكفيبماالجديدةالمائيةالمواردوحمايةتطوير•
.الموسميةواألنهارواألوديةالرئيسيةاألنهارمنالسطحية

.المرشدغيرواالستخدامالتلوثمنالجوفيةالمياهوحمايةتطوير•

:  األطر المؤسسية والقانونية. 2

اردالموإدارةفيأدوارا  ومنحهاالوطنيةوالمنظماتالمحليةالمجتمعاتتحريك•
.الطبيعية

اتالمشروعأثرعنوبيئيمجتمعيبمنظورمحددةدراساتوتنفيذتصميم•

المياهخزاناتوأسافلأعاليفيالمجتمعاتعلىالمياهلحصادالكبيرة
.المحصودة

.(الشربومياهوالتصريفالرينظم)المياهقطاعفيالبحوثودعمتقوية•



تحقيق االمن الغذائي•

تنمية الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية •

. تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل وزيادة دخل الفرد•

.  في الريفتحقيق التنمية المتوازنة لكافة اقاليم البالد تشجيعا  لالستقرار•

.  تنمية وحماية الموارد الطبيعية بما يكفل إستدامتها وتجدد عطائها•

اعات تعظيم القيمة المضافة لالنتاج الزراعي إتساقا  مع إحتياجات الصن•
. التحويلية

اع تشجيع القطاع الخاص الوطني واالجنبي لزيادة إستثماراته في القط•
. الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

.  تنمية وتطوير الغابات ومنتجاتها•

.  تها الفكريةالمحافظة على السالالت القومية النباتية والحيوانية وتسجيل ملكي•

:وزارة الزراعةإختصاصات 



:والكهرباءوالريالمائيةالمواردوزارةإختصاصات 

زتهاوإجاالهندسيةالتصميماتوتقويمالمائيةالهندسيةالمشروعاتوتقديمتصميم•

.تنفيذهاعلىواإلشراف

.بالمشاريعالريخدماتمرافقوصيانةوتشغيلإدارة•

األنهارومجاريالريومعداتالهايدروليكيةالمياهمجاالتفيالعلميةالبحوثإجراء•

اردوالموالريمرفقتشغيلوتحديثبتطويريتصلماوكلواألطماءوالفيضانات

.المائية

.تخدامهاإسوترشيدوتحديثهاوتطوريهاالمائيةالمواردلتنميةوإدارتهاالخزاناتتشغيل•

.تخدامهاإسوترشيدوتحديثهاوتطويرهاالمائيةالمواردلتنميةوالخططالسياساتوضع•

ثهاوتحديبهاالخاصةوالبياناتالمعلوماتوتجميعالبالدفيالمائيةالمواردرصد•

.وتقويمها

علىوالعملوالريفللمدنالشربمياهلتطويروالمشروعاتوالبرامجالسياساتوضع•

.العالميةبالمواصفاتومشتقاتهاالشربمياهتطوير

شرافواإلالشربمياهلمشروعاتوالمعياريةالهندسيةالتصاميموتحديثوتطويرإعداد•

.المشروعاتتنفيذعلى



:القوانين واللوائح المنظمة لتنمية وإستغالل الموارد المائية

.م1995قانون الموارد المائية لسنة 

.م1990قانون الري والصرف 

.م2005قانون مشروع الجزيرة 

.الئحة السحب من مياه النيل
.الئحة السحب من المياه الجوفية

:الخطط واالستراتيجيات

.م2014المائية وإستغالل الموارد الخطة القومية لتنمية •
.م2020–2016عطشزيروالشربلمياهالخمسيةالخطة•



:عموميات اإلطار المؤسسي 
الوزير

الشركات

وكالـــــة الــــــري وكالة الموارد المائية والكهرباء

األجهزة الفنية والوحدات

ةالجهاز القومي للموارد المائي

الوكاالت
وحدة مياه الشرب والصرف 

الصحي

الجهاز السوداني مياه النيل

..................................
ألخ............. 

الهيئة العامة إلعمال الري 
والحفريات

اتالشركة الوطنية لتصنيع معد

الشركة الوطنية للحفر واإلستثمار
المحددة

......................................
ألخ......... 

اإلدارة العامة للمياه الجوفية والديان

اتاإلدارة العامة لشئون مياه النيل والخزان

اإلدارة العامة لعمليات الري

اإلدارة العامة للميكانيكا والكهرباء

اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

ألخ..................

ألخ..................



نجاح ومعوقات التنسيق بين القطاعينعوامل . 3

عوامل تساعد على نجاح التنسيق•

ينكال القطاعين يعمالن لتحقيق هدف واحد هو تحقيق األمن الغذائي للمواطن

تنسيق وجود مؤسسات قائمة لها اطرها وهياكلها يمكن بسهولة توظيفها لتفعيل ال

.بين القطاعين 

سيق وجود المجلس األعلى لألمن الغذائي والتغذية من شأنه توطيد العالقة وتن
.الخطط والسياسات على المستوى الكل

معوقات التنسيق بين القطاعين•

 اإلطار المؤسسي الموحدتقوية

 ية النظرة المؤسسية والتحزب المهني وعدم استصحاب النظرة الشمولتقوية

.األمثل والمرشد للمواردلإلستخدام

الموارد المالية التي تعين على تنفيذ المشروعات المشتركةتوفير.

 التدريب والتاهيل للكادر الفني العامل في القطاعين نشجيع.



:تجارب التنسيق بين القطاعين•

وزارةفيممثلالمياهقطاعدورلكمنؤكدأننودعاليهتممامن•

لخالمن،والعذائيالمائياألمنفيوالكهرباءوالريالمائيةالموارد

لخمسيةاواالستراتيجياتالخططوأيضا  والتشريعيةالقانونيةاألطر

تنظميةوالالمؤسسيةاألطرتكوينتمأساسهاعليوالتيقرنيةوالربع

ساتومؤسالريوكالةبينماالتنسيق،الجيدالتنسيقلهذاونموذج

:القوميةالريمشروعات

إدارة مشروع الجزيرة•

مؤسسة الرهد الزراعية•

مؤسسة حلفا الزراعية•

إدارة مشروع السوكي•

(لجديدةاالجنيد ، سنار ، عساليا وخلفا )مؤسسة السكر السودانية •



:تيباآللتقومالمؤسساتوهذهالريوكالةبيناإلنعقاددائمةلجنةهنالك

.تويةوالشالصيفيةللعروةالمقترحةالمساحاتعلياإلتفاق:أوالا 

.المحصوليةالتركيبة:ثانياا 

المتفقليةالمحصووالتركيبةالمساحاتحسبالمائيةاالحتياجات:ثالثاا 

.عليها

نشآتمبإدارةالريوكالةتقومالحقلمستويعليالتنسيف:رابعاا 

ليتهمسئوالحقلوإدارةالفرعيةالقنواتحتيالرئيسيةالري

.الزراعيالمشروعإدارةعلي


