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كازاخستان في
موراكامي كينجي و هانت ماريبيث بقلم

العام من األول كانون شهر في السوفيتي االحتاد انهار عندما
ثالث  وخالل نووية. حربية رؤوس 1410 كازاخستان ورثت ،1991

االنتشار  عدم معاهدة إلى رسميًا انضمت 1994 عام وبحلول سنوات
روسيا إلى لديها حربي نووي كان رأس آخر ونقلت ،(NPT) النووي
املعاهدة لهذه الضمانات التابع اتفاق أما .1995 عام نيسان شهر في
حيِّز التنفيذ دخل فقد الذرية الدولية للطاقة الوكالة وبني بينها واملوّقع
الضمانات. لنظام خاضعة املنشآت كل وأصبحت ،1994 العام في
البروتوكول  كازاخستان 2004 وّقعت العام من شباط/فبراير شهر وفي
للطاقة الدولية  الوكالة مع  بها اخلاص الضمانات التفاق  اإلضافي

بعد. التنفيذ حيِّز البروتوكول هذا يدخل وإن لم الذرية،
ٍد كمورِّ السوفيتية الفترة خالل رئيسيًا دورًا كازاخستان لعبت
في  املوجود BN-350 السريع املفاعل أنتج وقد لليورانيوم. ومعالج
يصل إلى ما بنجاح سابقًا) على شاطئ بحر قزوين أكتاو (شيفتشينكو
الشرب  ماء من مكّعٍب و 80000 متٍر الكهربائية الطاقة MWe 135 من

منتصف عام 1999. في إلى حني إغالقه سنة 27 خالل
منظومتي رفع مستوى في الذرية للطاقة الوكالة الدولية انخرطت
على وبناًء األعضاء. الدول جميع لدى النووية املواد ومراقبة محاسبة
تقييمات والسويد اليابان أعّدت الذرية للطاقة الدولية الوكالة من طلب
وبخاّصٍة ،(KAEC) الذّرية الكازاخستانية هيئة الطاقة عن مستقلة
ميكن  التي املجاالت وحّددت أولبا، في (UMP) التعدين محطة عن

ومراقبتها. املواد مبحاسبة يتعلق فيما حتسينها
الدولية  الوكالة تولّت  2003 العام من حزيران/يونيو شهر وفي
برنامجًا األوربــي واالحتــاد أعضاء دول أربــع مع الــذّريــة للطاقة 

في  ومراقبتها النووية املواد accountancy محاسبة مستوى لرفع
 (UMP) التعدينية أولبا محطة بوجه خاص على التأكيد مع كازاخستان

كازاخستان. شرق شمال في أوستكامينوغورسك في
تعقيدًا  (UMP) معقدة التعدينية أولبا محطة أن بالذكر اجلدير
 1949 عام ففي العالم. الوقود في لتصنيع أكبر منشأة كبيرًا ومتثِّل
 Mailbox ميلبوكس باسم أولبا التعدينية املعروفة محطة تأسيس متَّ
املنخفض اليورانيوم وقود حبيبات أولبا وأنتجت العام 1967، 10 حتى

املفاعالت التخصيب الذيكانيستخدم فينصف الوقود املصنَّع لصالح
إنتاج حدٍّ ما إلى انخفض وفي السنوات األخيرة التصميم. السوفيتية
اليورانيوم هيكسافلوريد حتّول احملطة وأخذت هذه الوقود، حبيبات
احلقبة وخالل الوقود. منشآت غربية لتصنيع في ُيستخدم مسحوق إلى
التخصيب  العالي اليورانيوم (UMP) وقود احملطة أنتجت السوفيتية
لصالح  الوقود تطوير في (Alfa) وشاركت لصالح برنامج غواصات ألفا
هذه أوقفت فقد التقارير وحسب النووية. بالكهرباء تدار التي السواتل
باليورانيوم املتعلقة األنشطة املنصرم القرن من في الثمانينيات احملطة
في عام  (UMP) منذ التوقيع وتسعى منشأة هذا، العالي التخصيب.
الذرية  للطاقة الدولية مع الوكالة الشاملة الضمانات اتفاق 1994 على

والسالمة. لألمن بالنسبة الغربية املعايير مستوى للوصول إلى
رفع الذرية على للطاقة الدولية للوكالة احلالي البرنامج كما يركز
الكوادر وتدريب احلاسوبية والبرمجيات العتاديات نظم مستوى
يتم املنشأة في املوجودة للتعقيدات ونظرًا في كازاخستان. البشرية
في النظم مستوى ورفع العاملني  تدريب على خاص بوجه التركيز
مستوى تخفيض التركيز على احملطة يتم هذه ففي .(UMP) احملطة

النووية الضمانات مستوى رفع
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ميكن إخالؤها) ال التي (املواد الثابتة املوجودات يخّص فيما االرتياب
إعتاقها يتم النووية التي املواد كمية وحتديدًا، املعاجلة، خطوط في
املنشأة، هذه داخل كنفايات احتواؤها  يتم  أو كنفايات املنشأة من
النووية للمواد والدقيق املسؤول التقدير على املنشأة مقدرة زيادة وعلى

احملاسبة. ومعايير واألمن لألمان العام املستوى ولرفع املستلمة
لالنتشار خاصًا قلقًا ُتشّكل هذه ال الثابتة املوجودات إن وحيث
الثابتة املوجودات عن ما ة محطَّ إعالن النووي، فإن واألمن النووي
تسمح أن وميكن النووية. املواد حتويل إلخفاء وسيلة يكون ميكن أن
بتحويل املواد.  operator للمشغل الثابتة املوجودات كمية في املبالغة
لدى الوكالة الدولية  وال (UMP) احملطة لدى في املاضي هذا، ولم يكن
فعندما ثابتة. كموجودات املوصوفة للمواد دقيقة للطاقة الذرية تقديرات
املؤكد من منها، يصبح التحقق ويتم ما حملطة الثابتة املوجودات توصف

هذا. االنتشار طريق اتقاء

ملحوظ. إحراز تقدم ونصف مت عام املشروع قبل ومنذ استهالل
من املقدمة الذرية للطاقة الدولية  للوكالة  املالية  االعتمادات  وكانت
قد ُأتيحت لألمن النووي اليابان صندوق طريق عبر اليابانية احلكومة
احلالة  والتدريب. ففي (NDA) الالتخريبي التحليل جتهيزات من لكلٍّ
لقياس اليورانيوم نوعّية وسيلة املالية هذه االعتمادات قدمت األولى
توصيف  (ISOCS) بغية تتمّثل في منظومة إحصاء للمواد في املوقع
املنظومة هذه تستخدم الوكالة أن بالذكر الثابتة. واجلدير املوجودات
الفيزيائي املَْسحي التحقق أثناء املنظومة استخدمت هذه كما ذاتها

جلرد أقسام احملطة. العام 2003 (PIV) في

احملطة إلى اليابانية األموال عبر مة املقدَّ املنظومة هذه تسليم لقد متَّ
الذي املكثف التدريب خالل املؤكد من وأصبح .2004 العام منتصف في
في احملطة للعاملني الذرية للطاقة الدولية والوكالة املصّنعة قدمته اجلهة
املنظومة في  استخدام تلك قادرة على األخيرة ستكون هذه أن (UMP)

العاملون ورّكز النفايات. ومسارب الثابتة املوجودات من كلٍّ توصيف
تلّقوه  ما إلى استنادًا بأنفسهم بالقياسات القيام (UMP) على في
في الفيزيائي وخالله اجلرد قبل القياسات مئات فنّفذوا تدريب. من
فقد القياسات هذه نتائج أما .2004 العام من أيلول/سبتمبر شهر
لديهم  الثابتة املوجودات لتوصيف (UMP) في العاملون استخدمها
الدولية حتقق الوكالة عند م ُيقدَّ الذي في تصريحهم ذلك إعالن أجل من

.2004 الفيزيائي املستحق للعام اجلرد من الذرية للطاقة

املتحدة جتهيزات وتدريبًا الواليات اخلط، قّدمت هذا مع وبالتوازي
الوكالة الدولية مع بالتعاون املنّفذ التدريب هذا خالل ومن إضافيًا.
الوسيلة  هذه الستخدام (UMP) في العاملني فهم د الذّرية تأكَّ للطاقة

أكثر. بفاعلية
في (PIV) الفيزيائي من اجلرد ق التحقُّ خالل استخدمت الوكالة
املواد  بإحصاء اخلاصة منظومتها 2004 للعام أيلول/سبتمبر شهر
خالل  مت قياسها التي النقاط قياس إعادة لغرض (ISOCS) املوقع في
املشغل قاسها التي النقاط ولقياس ،2003 العام  في املنفذ (PIV)

النتيجة املتحدة. وأفادت والواليات اليابان  متها قدَّ التي باملنظومات
املوجودات  حول فّعال إعالن تقدمي قادرة على كانت (UMP) كوادر بأن
كما ،2004 عام في املُنفَّذ الفيزيائي اجلرد خالل وذلك من الثابتة،

ذلك. من ق التحقُّ من الوكالة متكنت
فالبرنامج املانحة تتقدم. الدول أعمال بقية كانت الوقت، وبنفس
حول بالدولة خاص ثقافي برنامج وضع في شوطًا قطع السويدي
حكومية نوعية دورة تدريبية سيستضيف وسرعان ما واألمن. األمان
الطاقة هيئة إلى السويد قّدمت ذلك، إلى وباإلضافة املجال. هذا في
احملاسبة واملراقبة  software لبرمجية حتسينات كازاخستان الذّرية في
 (UMP) حملطة املشتركة لألبحاث Ispra إسبرا مركز قدم كما املادية.
التي اليورانيل نترات استقبال لغرض النووية للمواد مدروسة حاويات
 .2004 العام من نهاية اعتبارًا حّيز االستخدام ودخلت معايرتها متت
الالتخريبي التحليل جتهيزات إلى باإلضافة املتحدة، الواليات وقدمت
إضافية.  تدريبات الثابتة، املوجودات قياس على والتدريب (NDA)

متّكن الالتخريبي للتحليل التقنية عالية منظومة تقدمي بصدد اآلن وهي
يتم  التي تقدير كمية املواد النووية من دقيقًا متكينًا (UMP) احملطة

كنفايات. إطالقها
التأكد حكومة اليابان التمويل الذي قّدمته خالل من ّمت وختامًا،
حملاسبة املواد النووية القياسي للتوحيد إجراءات ثالثة حتضير من
ضمانات موظفي من تدريب اثنني كما ّمت ،(UMP) احملطة في ومراقبتها

اليابان. في (UMP) أولبا محطة
إحداث املتكامل املشروع لهذا األساسية األهداف من كان لقد
الثابتة املوجودات قياس ارتياب في ،2005 عام حلول مع كبير، تخفيض
والدول الوكالة على املوزعة اجلهود خالل من وّمت .(UMP) احملطة في
أيلول/سبتمبر شهر في الهدف حتقيق هذا األوربي واالحتاد املانحة
التدريب اإلضافي على التركيز القادم العام وسيتم في .2004 العام من
إلى احلكومة اليابانية قبل من املقّدمة اإلجراءات ترجمة وعلى للعاملني،
من املستوردة التجهيزات وعلى تنسيق تسليم وتوزيعها، الروسية اللغة
(UMP) على  احملطة كوادر تدريب وعلى وتركيبها، املتحدة الواليات

األمان. وثقافة الضمانات

للطاقة  للضمانات النووية لدى الوكالة الدولية هانت مفتشة ماريبيث
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الدولية  الوكالة  لدى الضمانات قسم في  مدير موراكامي  كينجي

K.Murakami@iaea.org اإللكتروني: البريد الذّرية. للطاقة
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