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ملخص
املاء مورد محدود ولكنه مورد قابل إلعادة استخدامه. ويجب   -١

إدارته بحذر لض�ن التنمية البرشية املستدامة.

وتتفاقم ندرة املياه يف منطقة الساحل جراء م�رسات إدارية   -٢
غ§ مال¦ة وجراء تد¥ جودة املوارد، م� يشكِّل تهديداً ألمن 

األغذية والصحة البرشية والبيئة.

و¬كن استخدام التقنيات النووية، مثل الهيدرولوجيا النظ§ية،   -٣
إليجاد موارد مياه جوفية وتقييمها ورسم خرائطها. وبفضل 

البيانات التي تم الحصول عليها يتسنى اتخاذ قرارات تستند 
إىل أدلة بشأن إدارة املوارد، م� يساعد يف استغالل هذه املوارد 

عىل نحو مستدام.

ويف أفريقيا، دعمت الوكالة مرشوعاً إقليمياً للتعاون التقني،   -٤
وهو يروِّج إلدارة موارد املياه الجوفية املشرتكة يف منطقة 

الساحل إدارة متكاملة. ويهدف املرشوع إىل املساهمة يف جعل 
التنمية االجت�عية واالقتصادية دا¦ة. 

وتتقاسم عدة بلدان مستودعات املياه الجوفية املوجودة يف   -٥
منطقة الساحل، ويعترب هذا املرشوع مثاالً جيداً عن التعاون 

الناجح في� بÃ البلدان يف مواجهة تحديات املياه.

مقدمة
إنَّ ض�ن توافر املياه وجودتها من التحديات الجوهرية للتنمية 
يف البلدان يف كل مكان. وإذا كان عىل البلدان أن تدير الطلبات 
املتزايدة واملتنافسة عىل املياه العذبة، فمن الرضوري أن تكون 

ة والعتاد لفهم موارد املياه التي يف متناولها. وقد  لديها العدَّ
اضطلعت الوكالة بدور الريادة يف استخدام الهيدرولوجيا النظ§ية 

كأداة علمية لتقييم موارد املياه الجوفية وتوف§ معلومات عن 
هندسة مستودعات املياه الجوفية وعن توافر املياه الجوفية 

S

ما زالت الفرص املحدودة للحصول عىل مياه رشب مأمونة مسألة شائعة يف منطقة الساحل. وعندما 

ال تكون هناك مياه جوفية، فإن استخدام موارد مائية سطحية وغ� مأمونة قد يؤدي إىل مشاكل 

صحية عديدة. 

(الصورة من: د. كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وقابلية تجددها. ك� أن تزايد الطلبات عىل املياه الستخدامها يف 
الزراعة ومكافحة التلوث الصناعي وتغ§ املناخ هي كذلك عنارص 
 Îمن نصف سكان العا Ðتلقي أعباء ثقيلة عىل املوارد املائية. فأك
البالغ عددهم ٧٫٥ مليار نسمة يعتمدون حالياً عىل مستودعات 

املياه الجوفية.

التحديات التي تواجه منطقة 
الساحل

تأوي منطقة الساحل ١٣٥ مليون من السكان وÕتد من غرب 
أفريقيا إىل وسط أفريقيا وش�لها، وتبلغ مساحتها أكÐ من ٧ مليون 

كيلومرت مربّع. ومن أكرب التحديات التي تواجهها املنطقة الحصول 
عىل مياه نظيفة. فاملياه الصالحة للرشب رضورية لسكان منطقة 

الساحل، ليس فقط لرشبها، وإÛا أيضاً إلنتاج األغذية والرصف 
الصحي.

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية باستخدام التقنيات النووية
مرشوع الساحل الذي تدعمه الوكالة يف أفريقيا: دراسة حالة

املاء
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وتقع منطقة الساحل يف منطقة مناخية فريدة من نوعها، وتتميَّز 
بأحوال جوية غ§ مستقرة. ويف العقود األخ§ة، عانت املنطقة من 

جفاف حاد م� أدى إىل حدوث نقص حاد يف املياه. وتواجه املوارد 
املائية املحدودة يف املنطقة طلبات تنافسية من املناطق الحرضية 

ومن الزراعة والصناعة.

ما هو مرشوع الساحل؟
قّدمت الوكالة، من خالل املرشوع اإلقليمي للتعاون التقني 

RAF/7/011 املعنون ’اإلدارة املتكاملة واملستدامة لنظم 
املستودعات املائية الجوفية واألحواض املشرتكة يف منطقة الساحل‘، 

املساعدة لـ١٣ بلداً من بلدان الساحل يف استخدام التكنولوجيا 
النووية لتحديد منابع نظم املياه الجوفية الرئيسية ومسارات 

تدفقها ومعدالت تجّددها ولتقييم جودة املياه الجوفية.

وبفضل بناء القدرات يف أخذ العينات املائية ويف الهيدرولوجيا 
النظ§ية، مكَّنت الوكالة البلدان من دراسة س�ت مستودعات املياه 
الجوفية الرئيسية وكذلك التفاعل بÃ األجسام املائية، وتقييم قابلية 
تعرض املياه الجوفية للتلوث وأثر تغ§ املناخ يف توافر املياه. وتؤثِّر 

هذه العوامل يف جودة املياه العذبة وتوافرها يف منطقة الساحل.

ع فيها العل»ء عينات املياه. ِّ́ النقاط األماكن التي جمَّ مكان أحواض ونظم مستودعات املياه الخمسة التي خضعت للدراسة يف الساحل. تب

(الصورة من: الوكالة)

وقد استُهلَّ املرشوع يف عام ٢٠١٢ للتصدي ملشكلة حرجة تتعلق 
بإدارة املوارد املائية إدارة غ§ الئقة يف منطقة الساحل، وهو 

مرشوع يدعم اتباع نهج شامل إزاء إدارة املوارد املائية املستدامة 
إدارة متكاملة. وقد جمع هذا املرشوع يف ثناياه طائفة واسعة من 

الجهات املعنية والرشكاء يف التنمية، والحكومات الوطنية، وسلطات 
حوض النهر، والسلطات املحلية يف منطقة الساحل.

وتغطي األنشطة التي يتم االضطالع بها يف إطار هذا املرشوع 
خمسة نظم ملستودعات مياه جوفية عابرة للحدود (نظام 

مستودعات املياه الجوفية إيلوميدين، ونظام ليبتاكو-غورما-فولتا 
العليا، والحوض السنغايل-املوريتا¥، وحوض بح§ة تشاد، وحوض 
تاوديني) وتتقاسمها ١٣ من الدول األعضاء األفريقية، هي: بنن 

وبوركينا فاصو وتشاد وتوغو والجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى 
والسنغال وغانا والكام§ون ومايل وموريتانيا والنيجر ونيج§يا.

أهداف املرشوع
بناء القدرات الستخدام التقنيات النظ§ية وإدارة موارد املياه 

الجوفية.

دعم توف§ املعدات وغ§ها من املواد الالزمة، إىل جانب توف§ 
مساعدة الخرباء في� يتعلق بحمالت أخذ العينات، وإجراء تحليالت 

مختربية وتفس§ البيانات، بغية تعزيز االستدامة واالعت�د عىل 
الذات.

الحوض 
السنغايل-
املوريتا¿

نظام ليبتاكو-غورما 
وفولتا العليا

حوض تاوديني
حوض مستودع 

إيلوميدين

حوض بح�ة تشاد
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معالجة الفجوات الرئيسية يف املنهجية والبيانات والقدرات الالزمة 
لدعم اتخاذ قرارات بشأن التخطيط االسرتاتيجي، باستخدام نُُهج 

تقنية مناسبة والرتكيز عىل مساهمة تقنيات الهيدرولوجيا النظ§ية 
إلدارة املياه إدارة مستدامة بالتعاون مع الوكالة.

الدعم املقدم من الوكالة
توفِّر تقنيات الهيدرولوجيا النظ§ية معلومات فريدة من نوعها 
بشأن املوارد املائية من خالل استخدام ‘بص�ت’ املاء، وتقديم 

معلومات أساسية عن عمر املياه الجوفية ومنبعها ومعدل تجددها، 
وكذلك قابلية تعرضها للتلوث، وتّرسب املياه املالحة إليها وتأثرها 

بتغ§ املناخ، بطريقة مجدية من حيث التكلفة ودقيقة وفعالة. 
دة الهدف لجودة  وÕكِّن هذه التقنيات من إجراء تقيي�ت محدَّ

املياه، وتوفِّر معلومات قيِّمة وموضوعية لدعم إدارة املوارد املائية 
إدارة مستدامة.

وقد تم تجهيز وتدريب جميع الجهات املناظرة للمرشوع عىل 
استخدام معدات الرصد يف امليدان ويف املياه الجوفية إلجراء 

دراسات استقصائية هيدرولوجية. وتم تعزيز أربعة مختربات 
هيدروكيميائية وتستخدم النظائر املستقرة يف املنطقة، م� أدى 
إىل زيادة االعت�د عىل الذات يف إجراء التحليالت املختربية. وتم 

تدريب املهنيÃ املختصÃ يف املياه عىل التقنيات الهيدرولوجية 
األساسية وأخذ العينات والتحليل الكيمياï وأجهزة تحليل النظائر 

املستقرة وتقنيات رسم الخرائط الهيدرولوجية لتفس§ النتائج 
النظ§ية وما يتصل بذلك من بيانات هيدرولوجية وجيوكيميائية.

التعاون العاملي
ذ مرشوع الساحل برشاكة مع ١٣ بلداً وبتعاون مع اليونسكو  نُفِّ

ومع سلطات حوض النهر ذات الصلة (ُسلطة حوض النيجر، ولجنة 
حوض بح§ة تشاد، وُسلطة حوض نهر فولتا، وُسلطة التنمية 

املتكاملة ملنطقة ليبتاكو-غورما، ومنظمة تنمية نهر السنغال)، 
واملعهد األملا¥ االتحادي للعلوم الجيولوجية واملوارد الطبيعية.

وسهرت الوكالة، من خالل صندوق التعاون التقني وðساه�ت 
من جمهورية كوريا والسويد ونيوزيلندا والواليات املتحدة 

األمريكية واليابان عرب مبادرة االستخدامات السلمية، وكذلك بفضل 
مساه�ت عينية من أسرتاليا، عىل تنفيذ املرشوع بفعالية.

النتائج الرئيسية
م املرشوع ملحة عامة شاملة أوىل عن خصائص املياه الجوفية •  قدَّ

يف منطقة الساحل. وستُتاح عىل املوقع الشبó للوكالة خمسة 
تقارير عن أحواض ومستودعات املياه الجوفية. وتم تطوير 

القدرات البرشية والتقنية إلدارة املوارد املائية املشرتكة.

عت صانعي السياسات من اتخاذ •  سوف Õكِّن البيانات التي ُجمِّ
قرارات تستند إىل أدلة وبطريقة مستن§ة ومسؤولة بشأن إدارة 

املياه املشرتكة.

يف بعض املناطق (مثل حوض بح§ة تشاد)، تم ألول مرة • 
تحديد مصدر تجدد املياه الجوفية، وهو عامل رئييس يف وضع 

السياسات لح�ية املياه الجوفية من التلوث.

تم تحديد كميات كب§ة من املياه الجوفية ذات النوعية الجيدة • 
يف عدة مناطق، ولذلك أهمية حاسمة يف املناطق املعرضة 

للجفاف.

تبدو املناطق التي توجد فيها املياه الجوفية امللوثة عىل أنها • 
مناطق معزولة يف الوقت الحارض. ومن الرضوري بذل الجهود 
للحد من التلوث من أجل إتاحة موارد آمنة من املياه الجوفية 

الصالحة للرشب الستخدامها يف األنشطة البرشية.

هناك فهم أفضل اليوم للعالقة بÃ املياه السطحية واملياه • 
الجوفية يف الكث§ من املناطق، وال سي� في� ييل: (أ) نظام 

 ïمستودعات املياه الجوفية إيلوميدين، (ب) واملستجمع املا
الجنوú لحوض بح§ة تشاد، (ج) ومنطقة مستودع املياه 

الجوفية ليبتاكو-غورما املحيطة بنهر النيجر.

يف مستودعات املياه الجوفية الصخرية الصلبة/القاعدية • 
لنظام ليبتاكو-غورما-فولتا العليا، تم العثور عىل مياه جوفية 

يف جيوب صغ§ة مستقلة. وتم الحصول عىل نتائج جديدة 
أساسية في� يتعلق بأÛاط إعادة تغذية املستجمعات وتدفق 

املياه يف بعض املناطق، ðا يف ذلك ما ييل: (أ) املناطق الرشقية 
والش�لية الرشقية ملستودع املياه الجوفية ماشرتيشتيان يف 

الجانب الجنوú من نهر السنغال (السنغال)؛ (ب) ومستودعات 
املياه الجوفية األكÐ ضحالة (التي تكونت يف الحقبة الرابعة 

ويف العرص الفجري وتلك القارية الطرفية) يف الجانب الش�يل 
 úمن نهر السنغال (موريتانيا)؛ (ج) والرشيط الحدودي الجنو

لحوض بح§ة تشاد.
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تم الحصول عىل معلومات جديدة عن الحدود الجغرافية • 
للمياه الجوفية املالحة وعملية Õلُّح املياه الجوفية يف الحوض 
الحدودي السنغايل املوريتا¥ املشرتك بÃ السنغال وموريتانيا.

إعداد عينات لتحليل الرتيتيوم يف املياه الجوفية، مخترب الهيدرولوجيا النظ�ية، هيئة الطاقة الذرية 

يف غانا. 

(الصورة من: د. كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

املراجع
www.iaea.org :�اإلدارة املتكاملة واملستدامة لنظم مستودعات املياه الجوفية واألحواض املشرتكة يف منطقة الساحل، موقع الوكالة الشب  -١

تقرير عن: االجت�ع التنسيقي الختامي للمرشوع RAF/7/011 املعنون اإلدارة املتكاملة واملستدامة لنظم مستودعات املياه الجوفية واألحواض املشرتكة يف منطقة الساحل،   -٢
أكرا يف غانا (٢٨ ترشين الثا¤/نوفمرب إىل ٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦)

همزة الوصل: ربط مشاريع التعاون التقني بشأن املوارد املائية الجوفية العابرة للحدود، إدارة التعاون التقني التابعة للوكالة  -٣

الخطوات املقبلة
تعمل الوكالة ورشكاء آخرين عىل تصميم مرشوع متابعة ملنطقة 

الساحل ويضم تطبيق منهجية الوكالة لتعزيز توافر املياه. وسيعتمد 
املرشوع الجديد عىل إنجازات املرشوع RAF/7/011، وهو يسعى 
إىل تحسÃ إدارة موارد املياه الجوفية يف بلدان الساحل عن طريق 

ترجمة البيانات الهيدرولوجية التي تم الحصول عليها من خالل 
املرشوع األول إىل سياسات، وباستخدام شبكة املؤسسات النظ§ة 

القا¦ة للقيام ðساهمة حاسمة يف تحديد خصائص موارد املياه 
الجوفية وإدارتها ورصدها باستخدام الهيدرولوجيا النظ§ية وغ§ها 

من التقنيات التقليدية.

توصيات إىل الجهات املعنية
 • Ãدراسة التقارير الختامية للمرشوع وتنفيذ التوصيات لتحس

إدارة مياهها الجوفية.

توسيع استخدام التقنيات النظ§ية لتعزيز اإلدارة املتكاملة • 
للموارد املائية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

الرتويج للتعاون من أجل ض�ن التطوير املتكامل للموارد املائية • 
وتقديم أطر مؤسسية عىل الصعيد اإلقليمي.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
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