
 

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ ኢትዮጵያ 
የብሪታንያ ጂኦሎጂካዊ ሰርቬይ፣ ብሪታንያ  
የልማት ምርምር ተቋም ፈረንሳይ  
የልማት ምርምር ተቋም ብሪታንያ  
አለምአቀፍ የከርሰምድር ውሃ ሃብት ግምገማ ማእከል 
አለምአቀፍ የውሃ ማነጅመንት ተቋም  
ሶኮይኔ የግብርና ዩኒቨርሲቲ፣ታንዛንያ  
አብዱ ማውማሙኒ ኒያሚ ዩኒቨርሲቲ፣ ኒዥር 
ጋውንደሬ የተባበሩት መንግስታት ዩኒቨርሲቲ፣ ካሜሩን  
ለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ ብሪታንያ  
ማይዱጉሪ ዩኒቨርሲቲ፣ ናይጄሪያ  
ሳሴክስ ዩኒቨርሲቲ፣ ብሪታንያ  
ዊትዋተርሳንድ ዩኒቨርሲቲ፣ ደቡብ አፍሪካ 

 ኢሜል: contact@grofutures.org 
      tenalema@yahoo.com 
     yohannesaberra1953@gmail.com 

የግሮፊቸርስ ተባባሪዎች:- 
የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚነስቴር፣ ኢትዮጵያ  
የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን፣ ኢትዮጵያ  
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ ኢትዮጵያ  
የኒዥር ተፋሰስ ባለስልጣን፣ ኒዥር  
የውሃ ሚኒስቴር፣ ታንዛንያ  
ሩፊጂ ተፋሰስ የውሃ ቦርድ፣ ታንዛንያ  
የአፍሪካ ከርሰምድር ውሃ ትብብር 

የግሮፊቸርስ ስብስብ 

ግሮፊቸርስ 

ከሰሐራ ደቡብ ባሉ የአፍሪቃ ሃገራት  

 ድረገፅ: www.grofutures.org 

ድህነትን ለመቀነስ ከሰሐራ ደቡብ በሚገኙ 
የአፍሪቃ ሃገራት የከርሰምድር ውሃን 
ዘላቂነትን ማእከል ያደረገ አጠቃቀም 
እንዲኖር የሚያስችል፣ ሳይንሳዊ ዘዴን 

መሠረት ያደረገ፣ ተሳትፎአዊ የሆነ 
የማኔጅመንት ሂደትን መፍጠርና ማጠናከር፡፡ 

በግሮፊቸርስ የሚከናወኑ፣ 
ግሮፊቸርስ አዲስ እውቀትና መረጃ 

 የከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳናዎች አሃዛዊ ግንዛቤ 

 የተሻሻሉ የከርሰምድር ውሃ ክምችትና አሞላል 
መገመቻዎች፣ 

 በመላ አፍሪካ የአሥርት አመታት የከርሰምድር ውሃ መጠን 
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ክምችት እንዲሁም የከርሰምድርና የገፀ ምድርን ውሃ 
ቅንጅት መከታተል፣ 

 በአየር ንብረትና በመሬት አጠቃቀም ለውጥ ላይ ተመርኩዞ 
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የከርሰምድር ውሃ መጭው እድል  
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ድህነትን ለመቀነስ ከሰሐራ ደቡብ በሚገኙ 
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መሠረት ያደረገ፣ ተሳትፎአዊ የሆነ 
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በግሮፊቸርስ የሚከናወኑ፣ 
ግሮፊቸርስ አዲስ እውቀትና መረጃ 

 የከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳናዎች አሃዛዊ ግንዛቤ 

 የተሻሻሉ የከርሰምድር ውሃ ክምችትና አሞላል 
መገመቻዎች፣ 

 በመላ አፍሪካ የአሥርት አመታት የከርሰምድር ውሃ መጠን 
ልኬቶችን ማቀነባበር 
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ክምችት እንዲሁም የከርሰምድርና የገፀ ምድርን ውሃ 
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 በአየር ንብረትና በመሬት አጠቃቀም ለውጥ ላይ ተመርኩዞ 
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ለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ ብሪታንያ  
ማይዱጉሪ ዩኒቨርሲቲ፣ ናይጄሪያ  
ሳሴክስ ዩኒቨርሲቲ፣ ብሪታንያ  
ዊትዋተርሳንድ ዩኒቨርሲቲ፣ ደቡብ አፍሪካ 

 ኢሜል: contact@grofutures.org 
      tenalema@yahoo.com 
     yohannesaberra1953@gmail.com 

የግሮፊቸርስ ተባባሪዎች:- 
የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚነስቴር፣ ኢትዮጵያ  
የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን፣ ኢትዮጵያ  
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ ኢትዮጵያ  
የኒዥር ተፋሰስ ባለስልጣን፣ ኒዥር  
የውሃ ሚኒስቴር፣ ታንዛንያ  
ሩፊጂ ተፋሰስ የውሃ ቦርድ፣ ታንዛንያ  
የአፍሪካ ከርሰምድር ውሃ ትብብር 

የግሮፊቸርስ ስብስብ 

ግሮፊቸርስ 

ከሰሐራ ደቡብ ባሉ የአፍሪቃ ሃገራት  

 ድረገፅ: www.grofutures.org 

ድህነትን ለመቀነስ ከሰሐራ ደቡብ በሚገኙ 
የአፍሪቃ ሃገራት የከርሰምድር ውሃን 
ዘላቂነትን ማእከል ያደረገ አጠቃቀም 
እንዲኖር የሚያስችል፣ ሳይንሳዊ ዘዴን 

መሠረት ያደረገ፣ ተሳትፎአዊ የሆነ 
የማኔጅመንት ሂደትን መፍጠርና ማጠናከር፡፡ 

በግሮፊቸርስ የሚከናወኑ፣ 
ግሮፊቸርስ አዲስ እውቀትና መረጃ 

 የከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳናዎች አሃዛዊ ግንዛቤ 

 የተሻሻሉ የከርሰምድር ውሃ ክምችትና አሞላል 
መገመቻዎች፣ 

 በመላ አፍሪካ የአሥርት አመታት የከርሰምድር ውሃ መጠን 
ልኬቶችን ማቀነባበር 

 ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ዘዴዎች የከርሰምድርን አሞላልና 
ክምችት እንዲሁም የከርሰምድርና የገፀ ምድርን ውሃ 
ቅንጅት መከታተል፣ 

 በአየር ንብረትና በመሬት አጠቃቀም ለውጥ ላይ ተመርኩዞ 
የሚከናወን የከርሰምድር አሞላልና ክምችት አሃዛዊ ትንበያ 

አዳዲስ ዘዴዎችና ትብብሮች  
 

 አቅም ግንባታና አፍሪቃ አቀፍ የምርምር ትብብሮች 
 የአፍሪካ ከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ ጣብያዎች መረብ  
 ውሳኔ ሰጪዎች በልማት ጐዳና ላይ ያሉትን መሳሳቦች 

በሚገባ መገምገም እንዲችሉ የሚረዱ 
 የከርሰምድር ውሃ ጨዋታ የተሰኘ ዘዴ ማስጨበት  
 ሁሉን አቀፍ የሆነ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደርን ለማስፈን 

የጐዳና ማእቀፍ የተባለውን ስልት መጠቀም፣ 
 ለረዥም ጊዜ ለሚዘልቅ የከርሰምድር ውሃ አጠቃቀምና 

የተፈጥሮ ስነምህዳሮች ውሃ ፍላጐት መሟላት ለማረጋገጥ 
የከርሰምድር ውሃ አሞላልና ክምችት ሞዴሎችን መጠቀም፣ 

የከርሰምድር ውሃ መጭው እድል  

የከርሰምድር ውሃ ግመታ ጄልዱ /ኢትዮጵያ/ flickrhivemind.net 

Ifrc.org 

Water.org 

የTQu[cw ኢትዮጵያ/ agw-net.org 
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አለም አቀፍ ቡድን፡ 
 

ግሮፊቸርስ በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ከአፍሪቃና 
አውሮፓ የተውጣጡ በከርሰምድር ውሃ ሳይንስ 
ማኔጅመንትና አስተዳደር የእውቀት ዘርፎች የተካኑ 
ባለሙያዎች ያሰባሰበ ጥምረት ነው፡፡ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ 
ጣብያዎች መረብ፡/ናጐ/: 
 

ግሮፊቸርስ የመስተዳድር ችግሮችን የሚወክሉ የከርሰምድር 
ውሃ መቆጣጠሪያ ቁልፍ የከርሰምድር አካባቢዎችንና  
ጣብያዎችን ከሰሐራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ውስጥ ይዘረጋል 
በኢት"የጵያ በኒዠርና በታንዛንያ በሚገኙ የተመረጡ 
የወንዝ ተፋሰሶች ላይ ያተኮረ ምርምር ያካሄዳል 

ሁሉን አቀፍ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር: 
 

ግሮፊቸርስ የድሃ ሴቶችና ወንዶች አስተያየት የሚካተትበት፣ 
በከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳና ላይ ያሉትን መሳሳቦች 
ከቁጥር ያስገባ ሁሉን አቀፍ የሆነና በአሳታፈነት ማእቀፍ 
ውስጥ የሚሠራ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር ለመፍጠርና 
ለማጠናከር ይሠራል፡፡ 

የግሮፊቸርስ ትኩረት 
 የወደፊቱን የምግብ፣ የውሃና የተፈጥሮ አካባቢ 

አገልግሎት ፍላጐት ለማርካት የከርሰ ምድር ውሃ 
በታዳሽነትና በመጠን ያለውን የተደራሽነት ችግር መቀነስ  

 የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ የድሃው ሕዝብ ድምፅ 
የሚሰማበትን አሠራር ማጐልበት፣ 

 በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ሊከሰት በሚችለው 
በዝናብና ወንዞች ፍሰት መዛባት የተነሳ ሊመጣ 
የሚችለውን የምግብና የውሃ ፍላጐት መጨመር ችግር 
ለመፍታት የተጠናከረ በከርሰምድር ውሃ ላይ 
መተማመንን ማበረታታት 

ግሮፊቸርስ ከሰሃራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ያለውን የከርሰ 
ምድር ውሃ መጠንና ታዳሽነት የሚመለከት ያለውን 
እውቀት በእጅጉ ለማሻሻል በጂኦፊዚካዊ ዘዴዎች ላይ 

ዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ:  

የከርሰምድር ውሃ ለመጠጥ፣ ለግል ንፅህና 
አጠባበቅ፣ ለመስኖና ለኢንዱስትሪ ጥቅም የሚውል 
ንፅህናው የተጠበቀ የውሃ አቅርቦት ምንጭ ነው፡፡  
በተጨማሪም የከርሰምድር ውሃ ዝናብ በማይኖርበት 
ወይንም በሚያንስበት ወቅት ወንዞችን፣ ሃይቆችንና 
ረግረጋማ ቦታዎችን ይመግባል፡፡ 

የከርሰምድርን ውሃ ክምችት ግመታ በጂኦፊዚካዊ ዘዴ /ቡርኪና ፋሶ/ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ ጣብያዎች መረብ / ናጐ/ 

የግሮፊቸርስ ባለሙያዎች በከፊል 
የባለድርሻዎች ስብሰባና ምክክር /ኬንያ/ ትሪድል ፓምፕ ቱሉቦሎ /ኢትዮጵያ/ ideorg.org 

የእጅ lኢትዮጵያ/ iwmi.cgiar.org 

አለም አቀፍ ቡድን፡ 
 

ግሮፊቸርስ በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ከአፍሪቃና 
አውሮፓ የተውጣጡ በከርሰምድር ውሃ ሳይንስ 
ማኔጅመንትና አስተዳደር የእውቀት ዘርፎች የተካኑ 
ባለሙያዎች ያሰባሰበ ጥምረት ነው፡፡ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ 
ጣብያዎች መረብ፡/ናጐ/: 
 

ግሮፊቸርስ የመስተዳድር ችግሮችን የሚወክሉ የከርሰምድር 
ውሃ መቆጣጠሪያ ቁልፍ የከርሰምድር አካባቢዎችንና  
ጣብያዎችን ከሰሐራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ውስጥ ይዘረጋል 
በኢት"የጵያ በኒዠርና በታንዛንያ በሚገኙ የተመረጡ 
የወንዝ ተፋሰሶች ላይ ያተኮረ ምርምር ያካሄዳል 

ሁሉን አቀፍ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር: 
 

ግሮፊቸርስ የድሃ ሴቶችና ወንዶች አስተያየት የሚካተትበት፣ 
በከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳና ላይ ያሉትን መሳሳቦች 
ከቁጥር ያስገባ ሁሉን አቀፍ የሆነና በአሳታፈነት ማእቀፍ 
ውስጥ የሚሠራ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር ለመፍጠርና 
ለማጠናከር ይሠራል፡፡ 

የግሮፊቸርስ ትኩረት 
 የወደፊቱን የምግብ፣ የውሃና የተፈጥሮ አካባቢ 

አገልግሎት ፍላጐት ለማርካት የከርሰ ምድር ውሃ 
በታዳሽነትና በመጠን ያለውን የተደራሽነት ችግር መቀነስ  

 የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ የድሃው ሕዝብ ድምፅ 
የሚሰማበትን አሠራር ማጐልበት፣ 

 በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ሊከሰት በሚችለው 
በዝናብና ወንዞች ፍሰት መዛባት የተነሳ ሊመጣ 
የሚችለውን የምግብና የውሃ ፍላጐት መጨመር ችግር 
ለመፍታት የተጠናከረ በከርሰምድር ውሃ ላይ 
መተማመንን ማበረታታት 

ግሮፊቸርስ ከሰሃራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ያለውን የከርሰ 
ምድር ውሃ መጠንና ታዳሽነት የሚመለከት ያለውን 
እውቀት በእጅጉ ለማሻሻል በጂኦፊዚካዊ ዘዴዎች ላይ 

ዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ:  

የከርሰምድር ውሃ ለመጠጥ፣ ለግል ንፅህና 
አጠባበቅ፣ ለመስኖና ለኢንዱስትሪ ጥቅም የሚውል 
ንፅህናው የተጠበቀ የውሃ አቅርቦት ምንጭ ነው፡፡  
በተጨማሪም የከርሰምድር ውሃ ዝናብ በማይኖርበት 
ወይንም በሚያንስበት ወቅት ወንዞችን፣ ሃይቆችንና 
ረግረጋማ ቦታዎችን ይመግባል፡፡ 

የከርሰምድርን ውሃ ክምችት ግመታ በጂኦፊዚካዊ ዘዴ /ቡርኪና ፋሶ/ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ ጣብያዎች መረብ / ናጐ/ 

የግሮፊቸርስ ባለሙያዎች በከፊል 
የባለድርሻዎች ስብሰባና ምክክር /ኬንያ/ ትሪድል ፓምፕ ቱሉቦሎ /ኢትዮጵያ/ ideorg.org 

የእጅ lኢትዮጵያ/ iwmi.cgiar.org 

አለም አቀፍ ቡድን፡ 
 

ግሮፊቸርስ በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ከአፍሪቃና 
አውሮፓ የተውጣጡ በከርሰምድር ውሃ ሳይንስ 
ማኔጅመንትና አስተዳደር የእውቀት ዘርፎች የተካኑ 
ባለሙያዎች ያሰባሰበ ጥምረት ነው፡፡ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ 
ጣብያዎች መረብ፡/ናጐ/: 
 

ግሮፊቸርስ የመስተዳድር ችግሮችን የሚወክሉ የከርሰምድር 
ውሃ መቆጣጠሪያ ቁልፍ የከርሰምድር አካባቢዎችንና  
ጣብያዎችን ከሰሐራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ውስጥ ይዘረጋል 
በኢት"የጵያ በኒዠርና በታንዛንያ በሚገኙ የተመረጡ 
የወንዝ ተፋሰሶች ላይ ያተኮረ ምርምር ያካሄዳል 

ሁሉን አቀፍ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር: 
 

ግሮፊቸርስ የድሃ ሴቶችና ወንዶች አስተያየት የሚካተትበት፣ 
በከርሰምድር ውሃ ልማት ጐዳና ላይ ያሉትን መሳሳቦች 
ከቁጥር ያስገባ ሁሉን አቀፍ የሆነና በአሳታፈነት ማእቀፍ 
ውስጥ የሚሠራ የከርሰምድር ውሃ አስተዳደር ለመፍጠርና 
ለማጠናከር ይሠራል፡፡ 

የግሮፊቸርስ ትኩረት 
 የወደፊቱን የምግብ፣ የውሃና የተፈጥሮ አካባቢ 

አገልግሎት ፍላጐት ለማርካት የከርሰ ምድር ውሃ 
በታዳሽነትና በመጠን ያለውን የተደራሽነት ችግር መቀነስ  

 የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ የድሃው ሕዝብ ድምፅ 
የሚሰማበትን አሠራር ማጐልበት፣ 

 በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ሊከሰት በሚችለው 
በዝናብና ወንዞች ፍሰት መዛባት የተነሳ ሊመጣ 
የሚችለውን የምግብና የውሃ ፍላጐት መጨመር ችግር 
ለመፍታት የተጠናከረ በከርሰምድር ውሃ ላይ 
መተማመንን ማበረታታት 

ግሮፊቸርስ ከሰሃራ ደቡብ ባሉ ሃገራት ያለውን የከርሰ 
ምድር ውሃ መጠንና ታዳሽነት የሚመለከት ያለውን 
እውቀት በእጅጉ ለማሻሻል በጂኦፊዚካዊ ዘዴዎች ላይ 

ዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ:  

የከርሰምድር ውሃ ለመጠጥ፣ ለግል ንፅህና 
አጠባበቅ፣ ለመስኖና ለኢንዱስትሪ ጥቅም የሚውል 
ንፅህናው የተጠበቀ የውሃ አቅርቦት ምንጭ ነው፡፡  
በተጨማሪም የከርሰምድር ውሃ ዝናብ በማይኖርበት 
ወይንም በሚያንስበት ወቅት ወንዞችን፣ ሃይቆችንና 
ረግረጋማ ቦታዎችን ይመግባል፡፡ 

የከርሰምድርን ውሃ ክምችት ግመታ በጂኦፊዚካዊ ዘዴ /ቡርኪና ፋሶ/ 

በአፍሪካ የከርሰምድር ውሃ መቆጣጠሪያ ጣብያዎች መረብ / ናጐ/ 

የግሮፊቸርስ ባለሙያዎች በከፊል 
የባለድርሻዎች ስብሰባና ምክክር /ኬንያ/ ትሪድል ፓምፕ ቱሉቦሎ /ኢትዮጵያ/ ideorg.org 

የእጅ lኢትዮጵያ/ iwmi.cgiar.org 

Grofutures DL 3-fold leaflet AMHARIC.indd   2 14/09/2015   12:30




