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اجلل�سة االفتتاحية: رئي�س املجل�س االعلى لروابط م�ستخدمي املياه

:      اجلل�سة االفتتاحية: ال�سيد وزير الزراعة باالنابة - والية ك�سال
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ال�سودان - ك�سال  يف الفرتة من 15 - 18 دي�سمرب 2012م

املزارعني من ال�سقيقة اثيوبيا

اجلل�سة االفتتاحية: وزير الزراعة باالنابة ومعتمد �سمال الدلتا
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كلمة ترحيب من اليمن ال�سقيق

 التنفيذيني من دلتا طوكر ودلتا القا�س
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من�سق برنامج اماوي�سا- منطقة االمهرا- اثيوبيا

مدير برنامج الرى الفي�سى بال�سودان )ال�سمال(
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تعليق عن الهيكل االمثل لروابط م�ستخدمى املياه- جامعة اجلزيرة

اهتمام املزارعني بتدوين اخلربات االخرى
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الباحثون واملزارعون من اليمن ال�سقيق

التنفيذيني من دلتا القا�س
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كلمة ترحيب من �سبكة الري الفي�سي العاملية

عر�س برنامج الور�سة: مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية
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تلخي�س توجيهات اليوم االول

�رشح خربات الروابط باثيوبيا من مزارع منوذجي اثيوبي
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�رشح عن الري الفي�سي مب�رشوع القا�س

زيارة ماأخذ ترعة فوتا بالقا�س
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قناديل الذرة مب�رشوع القا�س الزراعي

زيارة حقول الذرة مب�رشوع القا�س الزراعي
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ال�سادة الباحثون واملزارعون اثناء الور�سة

دور روابط م�ستخدمي املياه يف الت�سغيل وال�سيانة: جتربة اليمن
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املدير الزراعى مل�رشوع القا�س

مهند�سو توزيع املياه من طوكر والقا�س
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تكوين وم�سوؤوليات روابط م�ستخدمي املياه : جتربة خور ابو حبل

مزارع منوذجي من القا�س بانتاجية 30 جوال للفدان
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�رشح تكوين روابط م�ستخدمي املياه مب�رشوع القا�س

توثيق جل�سات الور�سة
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 جتربة م�ساركة املراأة الريفية يف الزراعة بخور ابو حبل

اجلميع اثناء فرتة اال�سرتاحة
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جل�سات القهوة بعد �ساعات الور�سة

الفر�س املت�ساوية لتنمية الري الفي�سي : جتربة اثيوبيا
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املزارعون يف حلظة ا�ستماع

الهيكل التنظيمي لروابط م�ستخدمي املياه : جتربة اثيوبيا
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خيارات متويل من�سات الري الفي�سي بطوكر

توزيع املياه وف�س النزاعات : جتربة الري الفي�سي باثيوبيا
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املزارعون من اليمن ال�سقيق

مقارنة ا�ساليب ف�س النزاعات يف الري الفي�سي يف القا�س, اثيوبيا واليمن
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عر�س حتديات الري الفي�سي باقليم التقراي باثيوبيا

وجهة النظر العلمية من اخلرباء عن روابط م�ستخدمي املياه
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جل�سة قهوة بني روابط م�ستخدمي املياه بالقا�س

تعميق الرتابط بني احل�سورمن الدول املختلفة ) ال�سودان- اليمن –اثيوبيا(
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العمدة ب�سري يتقدم اجلميع يف ال�سورة

رحلة ترفيهية جلبل توتيل
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حوار عن جتربة ازالة امل�سكيت مب�رشوع القا�س

�سورة تذكارية للزمالء يف مركز البحوث بجبل توتيل
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اأيهم� اأجدي الدروندي ) قطعة اخل�سبية( اأم البوابة احلديدية – نق��ش يف م�أخذ ترعة �سالم عليكم.    

مزارعو الري الفي�سى ب�لق��ش اي�س� رع�ة
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املزارعون االأثيوبني الرتكيز يف معرفة خربات القا�س

العمليات الفالحية داخل احلقل مقارنة بني اليمن والقا�س.
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التعاون ولي�س املناف�سة علي املوارد املحدودة يقود اإيل النجاح – م�ساهدة لقطات فيديو من اأثيوبيا.

االإعتماد الكامل علي اأالآخر اليقود اإيل النجاح –م�ساهدة لقطات فيديو من اأثيوبيا.
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الت�سغيل وال�سيانة بدلتا طوكر

توزيع املياه وف�س النزاعات جتربة روابط م�ستخدمي املياه من اليمن
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توزيع ال�سهادات  -   خور اأبوحبل

توزيع ال�سهادات – اأثيوبيا
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توزيع ال�سهادات  -  القا�س

توزيع ال�سهادات  -   طوكر



30

الور�سة الإقليمية لتبادل اخلربات بني روابط م�ستخدمي املياه يف م�ساريع الري الفي�سي ) ال�سودان / اأثيوبيا / اليمن (

ال�سودان - ك�سال  يف الفرتة من 15 - 18 دي�سمرب 2012م

توزيع ال�سهادات  -  القا�س

توزيع ال�سهادات  -  القا�س
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توزيع ال�سهادات  -  القا�س

 توزيع ال�سهادات  -  القا�س
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توزيع ال�سهادات  -  القا�س

توزيع ال�سهادات  -  القا�س
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توزيع ال�سهادات  -  القا�س

توزيع ال�سهادات  -  القا�س
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توزيع ال�سهادات التقديرية اأثيوبيا ورق�سة اأثيوبية

احلفل اخلتامي  :واىل والية ك�سال يكرم احل�سور
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Sudan - Kassala, 15 to 18 December, 2012

احلفل اخلتامي م�سوؤيل والية ك�سال وزعيم قبائل الهدندوة

احلفل اخلتامي واأغنية هدندوية
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احلفل اخلتامي و�سيوف القا�س

احلفل اخلتامي ال�سيوف من طوكر وخور اأبوحبل
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احلفل اخلتامي تكرمي �سبكة الري الفي�سى

توزيع ال�سهادات التقديرية اأثيوبيا
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توزيع ال�سهادات التقديرية مركز البحوث الهايدرولكية

توزيع ال�سهادات التقديرية جامعة اجلزيرة
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توزيع ال�سهادات التقديرية -مزارعو خور ابو حبل

توزيع ال�سهادات التقديرية مركز البحوث الهايدرولكية
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توزيع ال�سهادات التقديرية -مزارعة من خور ابو حبل

توزيع ال�سهادات التقديرية -مزارعو خور ابو حبل
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توزيع ال�سهادات التقديرية - مزارع من دلتا طوكر

توزيع ال�سهادات التقديرية - دلتا طوكر
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كلمة ختامية من رئي�س املجل�س االأعلي لروابط م�ستخدمي املياه بالقا�س – ناظر عموم قبائل الهدندوة

توزيع ال�سهادات التقديرية - مزارع من دلتا طوكر
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التو�صيات
•دورة الرابطة يجب اال تقل عن  ثالثة �سنوات 	

•البد للرابطة من اعداد ميزانية حمددة لتنفيذ اعمال ال�سيانة و الت�سغيل 	
•يجب ان يكون هناك برنامج وا�سح متفق علية ي�سمل اعمال ال�سيانة و الت�سغيل و فق  	
تواريخ حمددة و ميزانية حمددة مع حتديد امل�سوؤليات ) حكومة – رابطة – املزارع(

•يجب االتفاق على حتديد حافز للجنة التنفيذية 	
•البد من تقوية عالقات الرابطة  باجلهات ذات ال�سلة 	

•يجب ان تكون و تعمل الرابطة وفق قانون  	
•يجب حما�سبة و تقييم اعمال الرابطة �سنويا 	

• يجب توخي العدالة فى توزيع املياة مع مراعاة اجلانب التكافلى 	
•االهتمام بالبحوث يف جماالت الرتبة و الري والزراعه 	

•االهتمام ببناء القدرات وتبادل اخلربات والزيارات  	
•االهتمام باملحا�سيل النقديه واحليوان 	

•بناء الروابط على امل�ستويني القومي و االقليمى 	
•االهتمام بالتمويل و الت�سويق 	

•�سرورة ا�سراك املراأة فى روابط م�ستخدمى املياة 	
•البحث يف طرق ا�ستدامة الروابط 	

•ادخال الري الفي�سي من �سمن املنهج التعليمى 	
•مدار�س املزارعني 	
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الهيكل االمثل
The best organizational chart
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Recommendations
The  term of WUA leaders should be at least 3 years - 2 years is not effective•	
There should be annual evaluation of the performance of a WUA and its •	
leadership
A WUA to be successful should be guided with its own internal rules and regulations •	
- its hands must not be tied with other external rules
Fair water distribution rules that give due consideration to the elderly, women, •	
disabled and other less-able segments of the community is an obligation a WUA  
must implement
A community-level court with binding decisions should be established to solve •	
conflicts on the basis of the by-laws of a WUA 
WUA leaders should be given incentives either in cash or in kind such as allowing •	
them to irrigate first - no one works for free
Operation and Maintenance (O & M) can only be ffective if there is a plan with •	
clear activities, time-schedule, budget, and division of responsibilities among 
government institutions, WUA and individual farmers 
WUA leadership should make more effort to identify alternative sources of funding •	
for O & M, besides the water fees. For instance, contributions from rich members 
of the community, funding organizations
A WUA should have strong relationship with various relevant government and •	
non-government institutions - this is critical for scientific guidance, training and 
financial sustainability
Involvement of women in WUA activities is crucial and need to be given priority•	
More focus on farmers training and exchange visits tailored at sharing practical •	
knowledge and experience
Solutions-oriented adaptive research on soil, irrigation and farming systems  as •	
well as sustainability of WUAs
Mainstreaming spate irrigation in educational systems•	
Establish farmers schools•	
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هذا الكتيب هو عر�س ل�سور ور�سة تبادل املعرفة واخلربات التي عقدت يف الفرتة بني 15 -18 دي�سمرب، 2012 
بالتو�سيات  ويختم   امليدانية  والزيارة  الور�سة  جل�سات  تعك�س  �سور  على  ويحتوي  بال�سودان  ك�سال  والية  يف 

الرئي�سية لور�سة العمل و�سكر جلميع اجلهات التي قدمت م�ساهمات قيمة.
بوا�سطة  قيادته  مت  والنقا�س  :التقدمي  حيث  من  واالعداد  النوع  حيث  من  فريدة  كانت  هذه  العمل  ور�سة 
املزارعني انف�سهم وقادة روابط م�ستخدمي املياه، كان الرتكيز من�سبا علي تبادل اخلربات، اخلربةالعملية و 
حكمة  املزارعني املحليني املكت�سبة عرب ال�سنني يف تنظيم عمليات الري الفي�سي و ادارة الفي�سان الذي ال ميكن 

التنبوؤ به و الذي يف بع�س االحيان يكون مدمرا.
الذين يقودون نظم   )WUA( املياه املزارعني وقادة جمعيات م�ستخدمي  العمل 50  فردا من  ور�سة  �سمت 
احل�سور  يف  كان  بال�سودان.  حبل  اأبو  خور  و  طوكر  ،والقا�س،  اإثيوبيا   ، باليمن  زبيد  وادي  يف  الفي�سي  الري 
اي�سا م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى من احلكومة و15 فردا من خرباء املياه ومدراء من مركز البحوث الهيدروليكية 
امل�سروع  دلتا طوكر ومن�سقي  و  القا�س  بدلتا  الزراعية  امل�ساريع  والكهرباء ومن  املائية  املوارد  لوزارة  التابعة 
وفريق  باثيوبيا،  واالمهرا  التقراي  ملنطقتي   )PASSIDP الت�ساركي لتنمية امل�ساريع الزراعية ال�سغرية   ) 

الري الفي�سى من ال�سودان،اليمن، اثيوبيا، ومعهد اليون�سكو للمياه.
ور�سة العمل التي امتدت الأربعة اأيام �سملت زيارة حقلية مل�سروع القا�س  بك�سال و مت طرح الق�سايا التالية:

اختيار  املياه:  م�ستخدمي  جلمعيات  التنظيمي  الهيكل  وكيف؟  ملاذا؟  املياه  م�ستخدمي  روابط  اإن�ساء    .1
وتعيني اع�ساء املجل�س والفرتة الزمنية، احلوافز، النجاحات والف�سل يف اإدارة رابطة م�ستخدمي املياه 

فى تنفيذ مهامها الرئي�سية.
2.  توزيع املياه،ال�سراعات وحلولها ،القواعد واالأنظمة واآليات التنفيذ .

3.  الت�سغيل وال�سيانة: و�سع اخلطط، حتريك املوارد، �سبل زيادة التمويل، والتعاون مع املنظمات الغري 
حكومية .

وقد مت تنظيم ور�سة العمل من قبل  مركز البحوث الهيدروليكية )HRC( بوزارة  املوارد املائية و الكهرباء 
بالتعاون مع رابطة م�ستخدمي املياه بالقا�س و�سبكة الري الفي�سي العاملية. لقد كانت هناك م�ساركات قيمة 
دعمت تنظيم هذه الور�سة و�سارك فيها مدير و مهند�سي م�سروع القا�س الزراعي،و م�سجل رابطة م�ستخدمي 

املياه بالقا�س وجامعة اجلزيرة. 
الذي ميتد  امل�سروع  بال�سودان. هذا  الفي�سي  الري  مل�سروع   2012 اأن�سطة عام  من  العمل كجزء  ور�سة  وجرت 
ال�سودان  يف  الفي�سي   للري  امل�ستدامة  التنمية  يف  امل�ساهمة  اإىل  ويهدف   )2015  -2011  ( من  �سنوات  الربع 
و حت�سني �سبل العي�س ملجتمعات الري الفي�سي من خالل البحوث املوجهة نحو احللول وور�س العمل وتبادل 
التعليم  يف  الفي�سي  الري  نظم  ا�ست�سحاب  خالل  من  واملزارعني  املهنية  ال�سباب  كفاءات  رفع  وكذلك  املعارف 

الر�سمي وامل�ساهمة يف �سياغة  �سيا�سات داعمة .

ور�سة العمل الإقليمية حول تبادل اخلربات بني جمعيات م�ستخدمي املياه يف الري الفي�سي
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Workshop on sharing experiences among water user associations in spate irrigated agriculture (Sudan, Ethiopia ,Yemen)

Sudan - Kassala, 15 to 18 December, 2012

A Regional Workshop on sharing Experiences among Water Users Associations
In Spate irrigated Agriculture

This photo Album is visual presentation of the Regional Knowledge and Experience Sharing 
Workshop that was held in the period 15- 18 December,2012 in Kassala, Sudan, it contains extensive 
photos that describe the different workshop session and the field visit and concludes with the 
key recommendations of the workshop and acknowledgements of all parties that made valuable 
contributions.
This workshop was unique in its setting and the first of its kind : the presentations and discussions 
were led by farmers and WUA leaders, the focus was exclusively on exchange, of knowledge, 
practical experience and substantial local wisdom farmers have developed over the years in 
organizing spate systems and managing the often unpredictable and destructive spate flows,
The workshop brought together fifty farmers and water User Association (WUA) leader s   managing 
spate irrigation systems in wadi zabid, Yemen Guguf, Ethiopia and cash, Toker and khor Abu 
Habil,Sudan.  Attendance were also about high government officials’ and 15 water professionals 
including the Directors of Hydraulic Research center, Ministry of water Resources and Electricity, 
Gash and Toker Delta Agricultural Schemes in Sudan: coordinators of the participatory Small Scale 
irrigation Development projects (PASSIDP) in Tigray and Asmara Region, Ethiopia and the spate 
irrigation team from Sudan ,Yemen, Ethiopia and UNESCO-IHE,
The four day workshop that included a full-day field visit to the Gash Agricultural Scheme in Kassala, 
Sudan addressed the following issues:

1. Establishing WUAS- why and how, organizational structure of WUAS: the leadership-
appointment duration, incentives and successes and failures in managing the WUA and 
implementing its main tasks.
2. Water sharing, conflicts and conflict resolution: rules and regulations, enforcement 
mechanisms.
3. Operation and maintenance: planning, mobilizing resources, fund raising, cooperation 
with other (non)government organizations.

The workshop was organized by the Hydraulic Research Centre (HRC)of the Ministry of Water 
Resources and Electricity in collaboration with the Apex Gash WUA and the international Spate 
irrigation Network. The Director and engineers of the Gash Agricultural Scheme, the Gash WUA 
registrar in Kassala and Gezira University, Wad-Medan have made valuable contributions to the 
organization of the workshop.
The Workshop was conducted as part of the 2012 activities of the Spate irrigation project in Sudan. 
This four year (2011to 2012)project aims to contribute to the sustainable development of Spate 
irrigation. in Sudan and the improvement of the livelihoods of the spate irrigation communities 
through solutions oriented research and knowledge sharing workshops as well as mainstreaming 
spate irrigation in formal education systems and contributing to policy formulation.



48

الور�سة الإقليمية لتبادل اخلربات بني روابط م�ستخدمي املياه يف م�ساريع الري الفي�سي ) ال�سودان / اأثيوبيا / اليمن (

ال�سودان - ك�سال  يف الفرتة من 15 - 18 دي�سمرب 2012م

�صكر وعرفان
تتقدم وزارة املوارد املائية والكهرباء - مركز البحوث الهيدروليكية 

بال�شكر لكل من �شاهم و�شارك يف اإجناح هذه الور�شة وهم 
	•حكومة والية ك�سال على راأ�سهم وايل الوالية واملعتمد نائب حزب املوؤمتر الوطني. 

	•املجل�س االأعلى لروابط م�ستخدمي املياه ) القا�س ( ك�سال.
	•املجل�س الت�سريعي لوالية ك�سال .

	•م�سروع القا�س ) ك�سال( على راأ�سهم مدير امل�سروع.
	•روابط م�ستخدمي املياه اليمن  / اأثيوبيا / طوكر / خور اأبي حبل.

	•اماوي�سا / معهد اليون�سكو / ايفاد.
	•جامعة اجلزيرة

	•وكل املزارعني و املهند�سني يف الور�سة
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