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WATER RESOURCES MANAGEMENT KEY ISSUES ?



السودان-التحدي الرئيسي 
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الهطولمعدل

(ملم)السنوي 

المدي الحزام رقم

75من أقل شمال خط عرض 

16o

الصحراوي 1

075–300 شمال خط عرض 

14o

شبه

الصحراوي

2

400–880 شمال خط عرض 

10o

يرةالسافنا الفق 3

مياهـ األمطار

مليار متر مكعب400تقدر بحوالي 
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Some fact about existing irrigation Schemes 

in Sudan

Nile 

Tributary
Scheme Area (feddan)

B
lu

e 
N

il
e

Abu Naama 30,000

EL Suki 85,714

NW Sennar 45,857

Gezira &Managil 2,100,000

Gunied 36,190

Waha 32,381

Blue Nile Pump Scheme D/S 

Sennar
97,000

Rahad 260,000



Nile Tributary Scheme Area (feddan)
W

h
it

e 
N

il
e Kenana Sugar 80,000

Assalia Sugar 24,000

White Nile Sugar 80,000

White Nile projects 209,000

Atbara River
New Halfa Irrigation 

Scheme
250,000

M
ai

n
 N
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e

River Nile State pump 

Scheme1
300,000

River Nile State pump 

Scheme2
300,000

Northern State pump 

Scheme
300,000

Total 4,230,143



Source: IWMI
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Catchment Area (km2)
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Water Availability

Gash Toker Abu Habil
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370



Potential Versus Irrigated Area (ha)
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Dam 

Installed 

Capacity 

(MW)

Average 

Total 

(GWh/yr)

Roseires

Dam
280 1950

Sennar Dam 15 130

J. Aulia 

Dam
30 183

Upper 

Atbara Dam 

Complex 

320* 708**

K. ElGirba 

Dam
17 86

Merowe 

Dam
1250 6244

Total 1912 9300
__________________________________________________

*only one unit (80MW) is operated in the present.

**This amount is equivalent to the operation of the 320 MW.

Legend

: 

Dam
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ة السياسة واإلستراتيجية والخطط القطري

إلدارة الموارد المائية السودانية 



وبحصرهاالمائي مواردنامنالقصوىاإلستفادة

لسدأمثلإستخداما  وإستخدامهاتنميتهاورصدها

الحاضرةاأل يالمنالمنتفعين مي إحتيا ات

حقيقلتوتكاملي رشيدةإدارةإدارتهام والمستقبلي ،

ئي والبيواإلقتصادي اإل تماعي والتنمي الرفاهي 

لقومي االرؤي تحقيقفيوإستخدامهاالسودانيللمواطن

متحضرة،آمن ،موحدة،سوداني أم بناءإلستكمال

.متطورةومتقدم 

الرؤية



. الماء مورد قيم ونادر يحتم التخطيط اإلستراتي ي طويل المدي •

. إستمراري  المورد التوزي  العادل علي أسس و خطط متكامل  مما يحقق العدال  و•

.  تحقيق الوحدة الوطني  من خالل التوزي  العادل للموارد الطبيعي •

.وض  آلي  مالي  لتمويل أنشط  إدارة الموارد المائي •

. المهاراترف  القدرات وتنمي  الموارد البشري  و•

.  زيادة اإلستثمارات في البنيات األساسي  للموارد المائي •

.تطوير الحا   إلدارة و تنمي  و الحفاظ علي الموارد المائي •

. تحقبق المتطلبات البيئ  م  تنمي  البنيات األساسي  •

.تطوير مبدأ المشارك •

.تش ي  القطاع الخاص في إدارة و تقديم خدمات المياه•

:تحقيق األمن الغذائي والمائي القومي من أ ل•

.إيقاف النزوح و النزاعات حول المياه–

.مكافح  الفقر و األمراض–

.  تقليل األمي –

. تحقيق اإلستقرار  و السالم –

.  الحفاظ علي الحقوق السيادي •

األهداف والمبادئ

IWRM



لمشاريع تنمية وإدارة الموارد المائية الدراسات الفنية •

و اإلشراف للمشاريع المروية المخطط لهاالتصميمات•

.األنهاروترويض تهذيب •

والصيانة بالتشغيل( الخزانات)على البنيات التحتية األساسية الحفاظ •
.والتحديثوالتأهيل 

واألفراد فى مجال اإلختصاصالفنية للدولة والهيئات المشورة •

والدول الثنائي واإلقليمي والدولي مع دول حوض النيلالتعاون •
المياه لإلستفادة  التكاملية من موارد المياه العابرةاألخرى في 

. لحل مشاكل قطاع المياهالبحوث التطبيقية •

.  يةللتعامل مع الموارد المائالالزمةوإقتراح التشريعات السياسات •

األنشطة



برنامج زيرو عطش-حصاد المياهـ 



م2013–2010إنجازات الفترة 



Wad Bulbul  - Tulus (5,000 fd) - 3









أعمال موازية



شريحة 
المنتفعين/المستخدمين

قطاعات المهنيين

متخذي

القرار

المشاركةبدأم



Looking from different Angles

XI + I = X



Accommodate Diversity
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