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فهم املوارد املائية يف العالم

بقلم يوكيا أمانو ،املدير العام ،الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية

املاء

مور ٌد ثمني تعتمد عليه الحياة عىل األرض.
ومع ذلك ،من الالفت أننا ال نعرف إال
القليل عن مقدار ما لدينا من املياه ،وموقعها الدقيق،
وحتى متى ستدوم إمداداتها .ونسبة  ٪98من جميع
املياه العذبة يف كوكب األرض مخبَّأة تحت األرض.
ويجب علينا دراسة مياهنا الجوفية بتعمُّ ق لحمايتها
من التهديدات مثل االستخراج املفرط والتل ُّوث
وإلدارتها عىل نحو مستدام من أجل أجيال املستقبل.
وتدعم الوكالة الخرباء الوطنيني يف هذا املسعى من
خالل الرتويج الستخدام التقنيات النظريية ونقل
الدراية العلمية .وتساعد البيانات املجمَّ عة باالستعانة
بهذه التقنيات عىل تحسني سياسات إدارة املياه.
ودع ُم الدول األعضاء يف إدارة وحماية إمداداتها
املائية هو جز ٌء من واليتنا املتمثِّلة يف تسخري الذرة
من أجل السالم والتنمية .ونحن نشجّ ع البلدان عىل
تحقيق االستفادة الكاملة من التقنيات النووية من
أجل تحسني جميع جوانب حياة شعوبها واالعتناء
بالبيئة .ويمثِّل َ
ص ْون املوارد املائية عنرصا ً حيويًّا يف
هذا الصدد.
وتتناول هذه الطبعة من مجلة الوكالة استخدام
التقنيات النووية يف مجال الهيدرولوجيا النظريية
وما تقوم به الوكالة من عمل إلتاحة هذه التقنيات
لدولنا األعضاء .وتقدّم هذه الطبعة ملحة عامة
عن العلوم (الصفحة  )4وتعرض البلدان التي
تُحْ دث فيها جهودنا املشرتكة َف ْرقاً .وعىل سبيل
ُ
نصف كيف يعكف أخصائيو
املثال ،يف الصفحة ،6
الهيدرولوجيا النظريية األرجنتينيني عىل جمع
ّ
محسنة
البيانات لواضعي السياسات لتصميم نماذج
إلدارة املياه يف جميع أنحاء البالد.
وتربز السلطات يف الكويت ُخططها لتحقيق استخدام
ً
استدامة للمياه بدعم من الوكالة (الصفحة ،)9
أكثر

(الصورة من :لويز بوترتون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

بينما يرشح الباحثون يف الفلبني كيف أكدوا أن املياه
الجوفية يف شمال بلدهم آمنة للرشب (الصفحة  .)12ويف
الصفحة  ،14نتتبَّع أصل املياه امللوَّثة يف موريشيوس،
فيما نكشف يف الصفحة  16عن املسطحات املائية
الغنية املختبئة تحت األرض يف املنطقة شبه القاحلة من
منطقة الساحل.
وتتضمَّ ن هذه الطبعة من مجلة الوكالة أيضا ً قسما ً
عن التكنولوجيا ،يعرض طرائق يف الهيدرولوجيا
النظريية ط َّورتها الوكالة للدول األعضاء .وتشمل تلك
الطرائق تقنية تحديد األعمار بواسطة الرتيتيوم/
الهليوم( 3-الصفحة  )20املستخدَمة لتحديد العمر
الدقيق للمياه الصغرية العمر ،ونموذج توازن
املياه املدعوم بالنظائر (الصفحة  ،)24الذي يمكن
أن يساعد العلماء عىل التنبؤ بآثار ُّ
تغي املناخ يف
املوارد املائية.
ويمكنكم معرفة دور الهيدرولوجيا النظريية
يف حماية البيئة أثناء التشقق الهيدروليكي
(الصفحة  ،)22وكيف تخترب الوكالة قدرة املختربات
يف أنحاء العالم عىل تحليل املياه (الصفحة ،)26
يف حني تع ّرف الصفحة  18بالشبكة العاملية لرصد
النظائر التي طوّ رتها الوكالة بالتعاون مع املنظمة
العاملية لألرصاد الجوية.

“دع ُم الدول األعضاء يف إدارة
وحماية إمداداتها املائية
هو جزء من واليتنا املتمثلة
يف تسخري الذرة من أجل
السالم والتنمية”.
— يوكيا أمانو،
املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية

والندوة الدولية بشأن الهيدرولوجيا النظريية لهذا
العام هي الخامسة عرشة من نوعها .وهي تجمع
بني كبار املهنيني املتخصصني يف مجال املياه والبيئة
من جميع أنحاء العالم لتعزيز فهم الفوائد الهائلة
للهيدرولوجيا النظريية يف مساعدة العالم عىل
ِّ
املتغية بالرسعة الالزمة.
االستجابة لبيئتنا العاملية

وآم ُل أن تعطيكم هذه الطبعة من مجلة الوكالة
رؤية متعمِّ قة عن التطبيق الواسع اآلفاق واملذهل
للتكنولوجيا النووية.
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