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اليورانيوم

تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية يف منع انتشار األسلحة
النووية ومساعدة ك ِّل البلدان ،ال سيَّما يف العالم النامي ،عىل االستفادة من
استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداما ً سلميًّا ومأمونا ً وآمناً.
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يصدرها مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّر ية
العنوان :
International Atomic Energy Agency
PO Box 100, 1400 Vienna, Austria

الهاتف )43-1( ٢٦٠٠-0 :
iaeabulletin@iaea.org

املح ِّرر :ميكلوس غاسرب
مديرة التحرير :لورا غيل
التصميم واإلنتاج  :ريتو كني
مجلة الوكالة متاحة عىل املوقع التايل:
www.iaea.org/bulletin

يمكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمَّ نها
مجلة الوكالة يف مواضع أخرى ِبحُ ِّرية ،رشيطة اإلشارة
إىل املصدر .وإذا كان مبيَّنا ً َّ
أن الكاتب من غري موظفي
الوكالة ،فيجب الحصول منه أو من املنظمة املصدِرة عىل
إذن بإعادة النرش ،ما لم يكن ذلك ألغراض العرض.
ووجهات النظر ا ُملع َرب عنها يف أيِّ مقالة َّ
موقعة واردة
يف مجلة الوكالة ال تُمثِّل بالرضورة وجهة نظر
الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية ،وال تتحمَّ ل الوكالة
أيَّ مسؤولية عنها.
الغالف :رشكة أورانو
تابعونا عىل

ُ
ً
وقد َّ
منظمة مستق َّل ًة يف إطار األمم املتحدة يف
الوكالة بصفتها
تأسست
عام  ،1957وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي
ُ
مختربات الوكالة
تملك الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية .وتساعد
ِّ
املتخصصة الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول
األعضاء يف الوكالة يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياە
والصناعة والبيئة.
ُ
َّ
املنصة العاملية لتعزيز األمن النووي .وقد
الوكالة كذلك بدور
وتقوم
ُ
َ
َّ
أسست الوكالة سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية
ُ
املتوافق عليها دوليًّا بشأن األمن النووي .كما تر ِّكز أنشطة الوكالة عىل
تقديم املساعدة للتقليل إىل الح ِّد األدنى من مخاطر وقوع املواد النووية
وغريها من املواد املشعَّ ة يف أيدي اإلرهابيني واملجرمني ،أو خطر تع ُّرض
املرافق النووية ألعمال كيدية.
ِّ
ري األمان الصادرة عن الوكالة نظاما ً ملبادئ األمان األساسية،
وتوفر معاي ُ
ِّ
وتجسد توافقا ً دوليًّا يف اآلراء حول ما يش ِّكل مستوى عاليا ً من األمان
لحماية الناس والبيئة من التأثريات الضا َّرة لإلشعاعات املؤيِّنة .وقد
و ِ
ُضعت معايريُ األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق
ُ
واألنشطة النووية التي تستخدَم لألغراض السلمية ،وكذلك لتطبيقها
يف اإلجراءات الوقائية الرامية إىل تقليص املخاطر اإلشعاعية القائمة.
ُ
َّ
الوكالة أيضاً ،من خالل نظامها التفتييش ،من امتثال الدول
وتتحقق
األعضاء لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها بموجب معاهدة عدم
ِّ
انتشار األسلحة النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار ،واملتمثلة
يف عدم استخدام املواد واملرافق النووية إال َّ لألغراض السلمية.
ولعمل الوكالة جوانب متع ِّددة ،وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوِّعة
من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل .وتُحدَّد برامجُ
الوكالة وميزانياتها من خالل مق َّررات جها َزيْ تقرير سياسات
الوكالة — أيْ مجلس املحافظني املؤ َّلف من  35عضوا ً واملؤتمر العام
الذي يض ُّم جميع الدول األعضاء.
ويوجد املق ُّر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل .كما توجد مكاتب
ميدانية ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو .وتدير
ُ
ً
ٍ
علمية يف ك ٍّل من موناكو وزايربسدورف وفيينا .وعالو ًة
مختربات
الوكالة
ُ
الوكالة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف
عىل ذلك ،تدعم
ِّ
وتوفر له التموي َل الالزم.
ترييستي بإيطاليا
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تصـديـر

ضمان إمدادات مأمونة وآمنة ومستدامة
من اليورانيوم
بقلم يوكيا أمانو ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

اليورانيوم

هو الوقود الرئييس املستخدم يف القوى
النووية ،وهي تكنولوجيا منخفضة
الكربون لها أهمية محورية يف توليد الكهرباء .ويف الوقت
احلاضر ،هناك  451من مفاعالت القوى النووية العاملة
ِّ
ً
يف  30بلدا ،وتولد هذه املفاعالت  %11من كهرباء العالم.
ومن َّ
املرجح أن تزيد القدرة العاملية على توليد القوى
ً
النووية حبلول عام  ،2050وفقا لتوقعات الوكالة ،بي�د
َّ
أنه ال يزال من غري الواضح ما إذا كان حجم هذه الزيادة
ً
ً
سيكون متواضعا أم كبريا.
َّ
وتشري التقديرات إىل أن العالم سيكون لديه ما يكفي من
اليورانيوم لعقود مقبلة .ولكن من املهم أن جيري تعدين
ُّ
والتصرف فيه بطريقة مستدامة
اليورانيوم وإنت�اجه
لتاليف وقوع عجز يف الكميات املتاحة .وهناك أجيال
َّ
جديدة من مفاعالت القوى النووية تتطلب — حبسب
التكنولوجيا املستخدمة — كمية أقل من اليورانيوم،
بما يف ذلك املفاعالت الصغرية واملتوسطة احلجم أو
النمطية ،وسيكون لهذه األجيال اجلديدة دور محوري
يف اإلدارة املستدامة لهذا املورد احليوي األهمية.
ِّ
ولكل بلد أن ِّ
يقرر ما إذا كان سوف ينخرط يف استخدام
ٍ
القوى النووية أو تعدين اليورانيوم أم لن يفعل ذلك.
َّ
ِّ
وال حتاول الوكالة أن تؤثر يف القرار الذي تتخذه البلدان
يف هذا الصدد .ولكن إذا اختارت البلدان األخذ بالقوى
النووية أو َّ
قررت استكشاف إمكاني�ة إنت�اج اليورانيوم،
َّ
فإن وظيفتن�ا هي أن نساعدها على أن تفعل ذلك على
حنو مأمون وآمن ومستدام .واألمان واألمن النوويان
ً
هما أيضا من املسؤوليات النووية؛ ووظيفة الوكالة
هي أن جتمع بني البلدان حىت تتفق على املعايري الدولية
َّ
وتتعلم من جتارب بعضها .ومن خالل ما ِّ
نقدمه من
اخلدمات االستشارية والبعثات ومشورة اخلرباء،
نساعد السلطات الوطني�ة على ضمان أن يكون
ً
ً
التعامل مع اليورانيوم مأمونا وآمنا طوال دورة عمره
جبميع مراحلها.
وين�اقش هذا العدد من مجلة الوكالة حالة هذا القطاع
الصناعي يف الوقت احلاضر ومستقبله املحتمل .وهو
ِّ
يوضح املساعدة اليت ِّ
تقدمها الوكالة إىل البلدان يف

(الصورة من :كونليث برادي/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

مجال تعدين اليورانيوم وجتهزيه واستصالح املناجم.
ً
ً
كما ِّ
يقدم ملحة عامة عن اقتصاديات إنت�اج اليورانيوم
َّ
ويتضمن دراسة حالة بشأن وضع
(الصفحة )4
مشروع لتعدين اليورانيوم يف تزناني�ا من نقطة الصفر
ً
أيضا ُّ
التعرف على الكيفية
(الصفحة  .)6ويمكنكم
اليت جيري بها تطبيق نهج املعالم املرحلية البارزة اخلاص
بالوكالة — وهو منهجية تسرتشد بها البلدان واملنظمات
يف العمل بطريقة منتظمة من أجل األخذ بالقوى
النووية — يف مجال إنت�اج اليورانيوم (الصفحة .)10
ويمكنكم االطالع على تفاصيل خريطة فريدة من
ً
نوعها ملستودعات اليورانيوم أطلقتها الوكالة مؤخرا
ً
ِّ
(الصفحة  .)12ويوضح خرباء الضمانات بالوكالة جانب�ا
ِّ ً
ُّ
جيدا من جوانب عملهم يف مجال التحقق
معروف
غري
ٍ
النووي ،أال وهو :تطبيق الضمانات على مناجم اليورانيوم
ِّ
(الصفحة  .)14ويسلط خبريان يف مجال النقل من
أسرتاليا ومالوي الضوء على أهمية ضمان األمان واألمن
يف نقل اليورانيوم (الصفحة  .)18ونورد يف هذا العدد من
ً
مجلة الوكالة تقديما للخطة الرئيسية االسرتاتيجية اليت
ً
نشرناها مؤخرا ،واليت تضع اإلطار اخلاص باستصالح
مواقع تعدين اليورانيوم السابقة يف آسيا الوسطى
ً
ً
(الصفحة ِّ .)20
ويقدم هذا العدد أيضا عرضا لصخرة
أوكلو اليت يبلغ عمرها ملياري عام ،وهي املفاعل النووي
الطبيعي الوحيد املعروف يف العالم (الصفحة ،)26
ً
ً
ً
ُ
َّ
العدد ملحة عامة مدروسة عن مستقبل
يتضمن
كما
اليورانيوم (الصفحة .)24

ِّ
“من خالل ما نقدمه
من الخدمات االستشارية
والبعثات ومشورة الخبراء،
نساعد السلطات الوطنية
على ضمان أن يكون التعامل
ً
ً
مع اليورانيوم مأمونا وآمنا طوال

دورة عمره بجميع مراحلها”.
— يوكيا أمانو،
املدير العام للوكالة الدولية
الذرية
للطاقة ِّ

وجتمع «الندوة الدولية عن مادة اليورانيوم اخلام
املستخدمة يف دورة الوقود النووي :املسائل املتصلة
باالستكشاف والتعدين واإلنت�اج والعرض والطلب
واالقتصاديات والبيئ�ة» بني اخلرباء واألطراف املهتمة
من العديد من املجاالت بهدف مناقشة آخر ما َّ
توصلت
إليه البحوث والقضايا الراهنة املتعلقة جبميع جوانب
املرحلة االستهاللية من دورة الوقود النووي.
ً
َّ
ِّ
وآمل أن هذا العدد من مجلة الوكالة
سيقدم للقراء رؤية
ً
ً
ِّ
متعمقة عن هذا املجال من عمل الوكالة ،والذي ُّ
يظل مبهرا
ِّ ً
ًّ
معروف جيدا كغريه من املجاالت.
ومهما رغم كونه غري
ٍ

(الصورة من :كونليث برادي/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

(الصورة من :روزاتوم)
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 8شرح عملية تعدين اليورانيوم

 10بعد تجربته واختباره :نهج المعالم المرحلية البارزة
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طبق اآلن في مجال إنتاج اليورانيوم

 12الوكالة تزيح الستار عن خريطة فريدة لليورانيوم
في العالم

ِّ
 14ضمانات الوكالة المطبقة في مناجم اليورانيوم تقدم
ً
صورة أكثر اكتماال لألنشطة النووية اليت تضطلع بها البلدان
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َّ 26
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 28نظرة متعمقة على إنتاج اليورانيوم :الحالة الراهنة واآلفاق والتحديات
— بقلم ألكساندر بويتسوف

تحديثات الوكالة
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اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

بين الصعود والهبوط :اقتصاديات
تعدين اليورانيوم
ُ
بقلم ميكلوس غاسبر ون َوا مايهيو

ً
“غالبا ما تكون فترات الذروة
في أسعار اليورانيوم قصيرة،
في حين قد تستمر األسعار
َّ
لعدة عقود”.
المتدنية
— بريت مولدوفان ،أخصائي
إنتاج اليورانيوم ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

َّ
عدة مسؤولني تنفيذيني يف مجال الصناعة
َّإن تعدين اليورانيوم يشبه تعدين ٍّ
أي من
املعادن األساسية األخرى من حيث أنشطة استكشافه
وترخيصه وأعمال احلفر َّثم إغالق املنجم يف نهاية عمره
اإلنت�ايج .ولكن عند التفكري يف الوقاية من اإلشعاعات،
ُّ
والتصرف الطويل األجل يف النفايات املشعة ،وإحجام
اجلمهور عن دعم تعدين اليورانيوم يف بعض بلدان
ً َّ
العالم ،يب�دو واضحا أن حتديات هذه الصناعة أكرث
ً
تعقيدا مما عليه احلال فيما يتعلق باملعادن األخرى.
ً
َّ
وقد اتسمت اقتصاديات هذه الصناعة بالتعقيد أيضا،
حيث أظهرت األسعار يف العقد األخري أو حنو ذلك
أكرب قدر من التقلبات يف تاريخها ،إذ بلغت ذروتها عند
سعر  300دوالر أمريكي للكيلوغرام يف عام  2007وأدىن
ً
ًّ
أمريكيا للكيلوغرام يف
مستوياتها عند سعر  41دوالرا
عام ( 2016انظر الرسم البي�اين).

يقول

وسعر اليورانيوم املطلوب إلعادة التشغيل خيتلف من
منجم إىل آخر بسبب ُ
تفاوت تكاليف تشغيل كل واحد
ً
منها .وغالبا ما تكون فرتات الذروة يف أسعار اليورانيوم
قصرية ،يف حني قد تستمر األسعار املتدني�ة َّ
لعدة عقود».
ويتوقف الطلب على اليورانيوم يف املقام األول على
القوى النووية .إذ يوجد ًّ
حاليا  451محطة قوى قيد
التشغيل يف العالم و 59محطة قوى قيد اإلنشاء ،يف
حني خضعت لإلغالق الدائم خمس محطات قوى
يف عام  2017وأربع محطات أخرى يف العام السابق.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهالك الطاقة
يف العالم بنسبة  ٪18حبلول عام  2030وبنسبة ٪39
حبلول عام  ،2050والسؤال هو ما الدور الذي ستضطلع به
القوى النووية يف تلبي�ة هذا الطلب املزتايد.

وقال بريت مولدوفان ،أخصايئ إنت�اج اليورانيوم يف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية« :خالل السنوات القليلة الماضية،
َّ
نشأ فائض من مخزون ركازة خام اليورانيوم ،ما أدى إىل
اخنفاض األسعارُّ .
ومرد ذلك إىل زيادة اإلنت�اج واخنفاض
ً
ِّ
الطلب يف ٍآن معا .ويمثل تشغيل العديد من املناجم يف
ً
إطار األسعار احلالية لليورانيوم ِّ
ًّ
اقتصاديا».
حتديا
ً
وبينما حتوم األسعار اليوم حول َّ
ًّ
أمريكيا/
معدل  49دوالرا
كيلوغرام ،أصبح العديد من أكرب مناجم اليورانيوم يف
العالم يف وضعية الرعاية والصيانة .ويف هذا الصدد،
ً
قال مولدوفان« :سيكون مجديا من حيث املردود
إعادة تشغيل تلك املناجم عندما تكون أسعار التسليم
ُ
الفوري لليورانيوم أعلى من تكلفة اإلنت�اج ،وعندما تظهر
ً
َّ
توقعات األسعار أن هذا السعر سيظل ثابت�ا أو سزييد.

ووفق التقديرات املنخفضة للوكالة الدولية للطاقة
الذرية فإنه من املتوقع أن تنخفض الطاقة العاملية
َّ
ًّ
تدريجيا حىت عام َّ ،2040ثم تعود
املولدة بالقوى النووية
إىل مستويات اليوم حبلول عام  .2050وهذا السين�اريو
ً
َّ
مصمم خصيصا لوضع تقديرات متحفظة .ووفق
التقديرات املرتفعة فإنه من املتوقع أن تزداد القدرة
على توليد الطاقة الكهربائي�ة ًّ
نوويا من مستويات عام
 2016بنسبة  ٪42حبلول عام  2030وبنسبة  ٪123حبلول
عام  .2050وتقوم هذه التقديرات املرتفعة على افرتاض
استمرار معدالت النمو االقتصادي احلالية ،إىل جانب
تزايد االهتمام بالقوى النووية ،خاصة يف شرق آسيا.
َّ
ِّ
ورغم أن اليورانيوم يشكل فقط  ٪10-5من سعر الكهرباء
َّ
َّ
املولدة باستخدام القوى النووية ،إال أن له أهمية بالغة
يف استدامة الصناعة يف األجل الطويل .ووفق أحدث
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طبعة من املنشور املعنون «اليورانيوم يف عام :2016
موارده وإنت�اجه والطلب عليه» — وهو مرجع عاليم
عن اليورانيوم تشرتك يف إعداده وكالة الطاقة النووية
َّ
والوكالة الدولية للطاقة الذرية — فإن اإلمدادات
العاملية األولية مضمونة حىت عام  2035على أقل تقدير
يف إطار التقديرات املنخفضة لنمو الطاقة النووية.
واملوارد َّ
املحددة املعروفة عند معدل الطلب الراهن
ُ
كافية لنحو  118سنة ،بل ولفرتة أطول إذا أخذت يف
احلسبان املوارد غري املكتشفة (انظر الرسم البي�اين).

االستثمار يف تعدين اليورانيوم

ً
ً
َّ
يتطلب فتح منجم لليورانيوم استثمارا كبريا يف رأس
المال ،وهو عملية طويلة تستغرق يف الغالب فرتة ترتاوح
ً
بني  10أعوام و 15عاما كفجوة زمني�ة قبل أن يب�دأ تشغيل
َّ
املنجم .كما أن تكلفة معدات تعدين اليورانيوم وجتهزيه
ً
لتحويله إىل ركازة خام اليورانيوم ،وهي عملية جتري عادة
يف املوقع ،تتجاوز  100مليون دوالر أمريكي بل ويمكن
أن تصل إىل مليارات الدوالرات .ومن َّثم ال َّبد للشركات
اخلاصة والكيانات احلكومية على حد سواء من أن تنظر
ٍّ
بت�أن يف األبعاد االقتصادية البعيدة املدى قبل الشروع يف
فتح منجم لليورانيوم .وقد استفاد العديد من البلدان
املستجدة يف مجال تعدين اليورانيوم ،مثل بوتسوانا
وتزناني�ا ،من خربات الوكالة ومساعدتها يف إنشاء البني�ة
األساسية الضرورية وإرساء األطر القانوني�ة والبيئي�ة
والرقابي�ة الالزمة لفتح املناجم .وقد وصلت املناجم يف
تلك البلدان إىل مرحلة متقدمة من االستكشاف ،يف
انتظار بيئ�ة اقتصادية أكرث مالءمة.
ومعظم العقود يف عالم أعمال اليورانيوم طويلة األجل،
وتشتمل على حدود قصوى لألسعار حلماية العمالء
َّ
وحدود دني�ا حلماية املناجم .ورغم أن أسعار التسليم
ً َّ
الفوري تؤثر يف سعر السوق عموما ،فإن هذا التغيري
ً
حيدث ببطء أكرب .ورهنا بسعر السوق احلايل ومستوى

برنامج القوى النووية يف البلد املعين ،قد يكون اخليار
األجدى من حيث الرحبية هو احلصول على اليورانيوم
ً
ًّ
ًّ
محليا.
جتاريا بدال من تعدين�ه
ِّ
وثمة دول مثل الصني والهند تشغل املناجم يف املقام
األول لضمان أمن اإلمدادات املحلية ،وتنظر لالعتب�ارات
االقتصادية على أنها مهمة ولكنها تأيت يف املرتب�ة
َّ
الثاني�ة .ومع ذلك ،فإن معظم اليورانيوم يف العالم هذه
ِّ
األيام جيري تعدين�ه ًّ
جتاريا .وتشغل بلدان مثل أسرتاليا
َ
مناجم لتصدير اليورانيوم ،يف حني
وكازاخستان وناميبي�ا
ًّ
تستخدم بلدان أخرى مثل كندا اليورانيوم محليا ولغرض
تصديره على السواء.
واآلن ما الذي ختربنا به الكرة البلورية بشأن املستقبل؟
َّ
أنه من املتوقع أن يزداد الطلب على اليورانيوم يف
األجل الطويل وأنه ال َّبد من أن يرافق ذلك ارتفاع
يف أسعار اليورانيوم .ولكن من الصعب التنبؤ بوقت
حدوث ذلك االرتفاع ومقداره ،خاصة يف ضوء ُّ
تردد
اجلمهور يف العديد من البلدان فيما يتعلق باالستثمار
يف القوى النووية.
وقال حسني اللبون ،مدير شركة تعدين اليورانيوم
َّ
َّ
األردني�ة« :إن احللول املؤقتة اليت قدمها هذا القطاع يف
السابق ،على سبي�ل املثال من خالل تعزيز املسؤولية
االجتماعية للشركات أو اجلهود األخرى املشابهة
إلشراك أصحاب املصلحة ،باتت ّ
أقل فاعلية بالنظر
إىل درجة تشكك اجلمهور بشأن الصناعات التعديني�ة
على وجه العموم».
واألردن واحد من بلدان عديدة تستكشف إمكاني�ة
إنت�اج اليورانيوم .وقد أجرى دراسات جدوى يف هذا
الصدد وأنشأ محطة جتريبي�ة جلمع البي�انات الصناعية
والهندسية الالزمة .وقال اللبون« :لقد ُوضع هذا
ِّ
املشروع لكي يكون أحد املكونات يف برنامج وطين متعدد
ُّ
للتحول إىل الطاقة النووية دعت إليه حاجة
اجلوانب
البالد الماسة إىل توفري مصدر آمن للطاقة».
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ُّ
بعد مضي خمس سنوات ،التقدم الذي أحرزته
تنزانيا في استكشاف اليورانيوم

بقلم آبها ديكسيت

عملية أخذ ِّ
العينات البيئية
في منطقة نهر مكوجو لقياس
ظروف اإلشعاعات الخلفية
قبل بدء التعدين.
(الصورة من :فيرمي ب .بانزي/
هيئة الطاقة الذرية يف تنزانيا)

تزناني�ا إىل مرحلة ِّ
متقدمة من استكشاف
اليورانيوم ِّ
وختطط للبدء يف عمليات
التعدين يف أول موقع تعدين حصل على املوافقة لديها
فور أن تغدو الظروف االقتصادية مواتي�ة وترتفع
ً
أسعار اليورانيوم ،وذلك وفقا لما ذكره خرباء محليون.
وقد َّ
قدمت الوكالة الدعم لتزناني�ا من أجل استهالل
برنامجها لتعدين اليورانيوم ،بما يف ذلك عن طريق
بعثة استشارية أوفدتها الوكالة يف عام  2013للبدء يف
إطالق املشروع.

وصلت

َّ
“إن البدء في تعدين اليورانيوم
ً
َّ
يتطلب تخطيطا بعيد المدى،
بما يشمل إجراء عمليات لمسح
مواقع االستكشاف المختارة
وتقييمات للتربة وبناء الثقة
العامة وبناء القدرات”.
— دينيس أ .موالونغو ،رئيس إدارة
اإلشعاعات املؤ ِّينة ،هيئة الطاقة الذرية
يف تنزانيا

َّ
العامة وبن�اء القدرات .وأضاف قائال« :إن بعثة فريق
تقييم مواقع إنت�اج اليورانيوم اليت أوفدتها الوكالة قد
َّ
مهدت الطريق حنو حتقيق هذه الغاية من خالل توفري
تقييم شامل إلمكانات تعدين اليورانيوم يف تزناني�ا».

وقال دينيس أ .موالونغو ،رئيس إدارة اإلشعاعات
ِّ
املؤين�ة بهيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا« :بعد ميض خمس
ُ
ُّ
ٍّ
سنوات ،أحرز تقدم كبري .لقد عملت احلكومة جبد من
أجل تنفيذ توصيات فريق تقييم مواقع إنت�اج اليورانيوم
التابع للوكالة ،بما يف ذلك وضع تدابري قانوني�ة ورقابي�ة
مالئمة تمتث�ل للمتطلبات الدولية».

ويبلغ مقدار موارد اليورانيوم املوجودة يف موقع نهر
ُّ ً
تقدما
مكوجو ،وهو أكرث املشاريع املعني�ة باليورانيوم
يف تزناني�ا 36 000 ،طن من املوارد املقاسة َّ
واملبين�ة
و 10 000من املوارد املستنبطة .ومن َّ
املقرر أن تتوىل
تشغيل املوقع شركة  ،Uranium Oneوهي شركة
تعدين روسية ِّ
ختطط إلنت�اج  1400طن من اليورانيوم
َّ
ًّ
سنويا ،حسبما ذكره موالونغو« .إن تعدين اليورانيوم
سوف يسهم يف جناح واستدامة التنمية االجتماعية
واالقتصادية يف تزناني�ا .ومن األهداف املهمة األخرى
تطوير مين�اء دار السالم البحري ألغراض استرياد
اليورانيوم وتصديره».

وقد انتهت احلكومة من املرحلة األوىل من تشيي�د
َّ
مجمع املختربات التابع لهيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا،
ِّ
والذي سيقدم اخلدمات التحليلية اإلشعاعية وخدمات
املعايرة ً
دعما لإلشراف الرقايب على تعدين اليورانيوم يف
البالد وعلى نطاق أوسع يف املنطقة.
َّ
َّ
وقال موالونغو إن البدء يف تعدين اليورانيوم يتطلب
ً
ختطيطا بعيد املدى ،بما يشمل إجراء عمليات ملسح
مواقع االستكشاف املختارة وتقييمات للرتبة وبن�اء الثقة

وبغية تلبي�ة الطلب املزتايد على الطاقة يف البالد،
ً
ِّ
ختطط تزناني�ا لألخذ بالقوى النووية استن�ادا إىل قانون
الطاقة الذرية لسنة  ،2003والذي يأذن باستخدام
ُّ
وينص هذا القانون
اليورانيوم يف إنت�اج الكهرباء.
على أحكام صارمة فيما يتعلق باألمان يف استخدام
اليورانيوم .وبهذا القرار ،تكون تزناني�ا أول بلد يف شرق
ً
ووسط أفريقيا يصري جاهزا لألخذ بالقوى النووية من
أجل توليد الكهرباء.
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بعثة فريق تقييم مواقع إنت�اج اليورانيوم
ِّ
تعزز اإلجراءات الداخلية

تُّ
ا ذت قرارات رئيسية بشأن تشجيع إنت�اج اليورانيوم
ً
�ادا إىل التوصيات اليت َّ
قدمتها بعثة فريق
وتنفيذه استن
تقييم مواقع إنت�اج اليورانيوم اليت أوفدتها الوكالة،
ومن ذلك على سبي�ل املثال إرساء البني�ة األساسية
الرقابي�ة ووضع تشريعات مالئمة لتعدين اليورانيوم
بطريقة مأمونة وتوحيد التشريعات بهدف حماية
الناس والبيئ�ة.
ويف الوقت ذاتهَّ ،
أعدت هيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا
تشريعات بشأن استكشاف اليورانيوم وتشيي�د املرافق
اخلاصة به وتعدين�ه وجتهزيه وتعبئت�ه ونقله ،وكذلك
إخراج مواقع تعدين اليورانيوم َّ
املحددة من اخلدمة يف
نهاية املطاف.
َّ
وأضاف موالونغو أن احلكومة قد وضعت مبادئ
َّ
ومحددة بشأن التصرف يف املواد
توجيهية واضحة
املشعة والنفايات املشعة وبشأن حماية العاملني
واجلمهور والبيئ�ة.

َّ
وقدمت الوكالة واملفوضية األوروبي�ة والهيئ�ة الرقابي�ة
النووية بالواليات املتحدة وهيئ�ة األمان النووي الكندية
أنشطة بن�اء القدرات والتدريب القائم على الكفاءة
واخلربات الدولية وتنمية املهارات َّ
املحددة.

إشراك اجلمهور

َّ
َّإن تعدين اليورانيوم نشاط ِّ
متنوع اجلوانب ومعقد
يتطلب إشراك جميع اجلهات املعني�ة ،بما يف ذلك
عموم اجلمهور.
ً
ً
ودعما لذلك ،عقدت احلكومة عددا من احلمالت
وحلقات العمل الرامية للتوعية العامة بهدف إذكاء
الوعي باملتطلبات الرقابي�ة املتعلقة بتعدين اليورانيوم.
وشارك يف جهود التواصل املذكورة مسؤولون من
ِّ
احلكومة املركزية واحلكومات اإلقليمية ،وممثلون
ِّ
عن اجلهات املشغلة ،والهيئ�ة الرقابي�ة ،واملنظمات غري
احلكومية ،والطالب ،وأعضاء الربلمان ،واملجتمع املدين.
َّ
وقال موالونغو إن الهدف من اإلطار الرقايب هو ضمان
ِّ
اضطالع اجلهة املشغلة بإدارة تعدين وجتهزي اليورانيوم
بفعالية دون اإلضرار بصحة البشر أو البيئ�ة.

المرحلة األولى من أعمال تشييد
مختبر اليورانيوم التابع لهيئة الطاقة
الذرية في تنزانيا.
(الصورة من :دينيس موالونغو/
هيئة الطاقة الذرية يف تنزانيا)

ً
تشمل معدات مختبر اليورانيوم نظاما
لقياس طيف أشعة غاما سوف
يساعد السلطات على إجراء تقييم
سليم لليورانيوم الموجود في البالد.
(الصورة من :دينيس موالونغو/
هيئة الطاقة الذرية يف تنزانيا)
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شرح عملية تعدين اليورانيوم

ً
عادة ما جيري تعدين اليورانيوم باستخدام تكنولوجيا ُ
احلفر املفتوحة إذا كانت المادة اخلام قريب�ة من سطح األرض
على غرار سائر املعادن،
ً
وباستخدام تكنولوجيا التعدين يف باطن األرض حني تكون المادة اخلام يف أماكن أعمق .ويتطلب التعدين يف باطن األرض مستوى مرتفعا من
التهوية من أجل تقليل ُّ
تعرض العاملني لغاز الرادون .وينتج الرادون عن عملية االضمحالل الطبيعية لليورانيوم.
وعلى الصعيد العاليم ،يمكن أن يرتاوح تركزي اليورانيوم يف المادة اخلام من بضع مئات يف املليون إىل ما يصل إىل  .%20ويف حالة املناجم التقليدية،
ُ
تنقل المادة اخلام إىل محطات املعاجلة أو وحدات التجهزي حيث جتري تنقية اليورانيوم وتركزيه يف شكل أكسيد اليورانيوم .وكبديل عن التعدين
ً
ُّ
ضخ مياه جوفية مضاف إليها مواد كيميائي�ة َّ
لتمر
عن طريق احلفر املفتوحة أو يف باطن األرض وحني يكون الرتكيب اجليولويج مواتي�ا ،يمكن
ِّ
ِّ
عرب مستودع اليورانيوم بما يؤدي إلذابة اليورانيوم فيما ُيطلق عليه عمليات النض املوقعي .وعن طريق ضخ محاليل قلوية ،على غرار املحاليل
اليت ُتنتج باستخدام صودا اخلزب ،أو محاليل حمضية يف طريقة بديلةَّ ،
لتمر من خالل المادة اخلام عرب أنابيب ،يفصل القائمون على التعدين
َّ
اليورانيوم من المادة اخلام املوجودة حتت األرض ،ويعيدون ضخ املحلول الناجت إىل السطح الستخالص اليورانيوم منه.
َّ
ًّ
وتتصدر قائمة البلدان املنتجة أسرتاليا وكندا وكازاخستان ،وتستأثر البلدان
سنويا.
ويبلغ اإلنت�اج العاليم من اليورانيوم قرابة  60 000طن
ً
ُ
الثالثة معا بنسبة تقرتب من ثليث اإلنت�اج العاليم من اليورانيوم.

— بقلم آهبا ديكسيت
ِّ
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منجم روسينغ لليورانيوم،
ناميبيا
(الصورة من :كونليث برادي/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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بعد تجربته واختباره :نهج المعالم
المرحلية البارزة الخاص بالوكالة
ُي َّ
طبق اآلن في مجال إنتاج اليورانيوم
بقلم آيهان إيفرينسيل

منجم دولين روزينكا لليورانيوم
في الجمهورية التشيكية ،أحد البلدان
المنتجة لليورانيوم البالغ عددها
ً
نحو  20بلدا.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ُ
العملية باستكشاف اليورانيوم ،وبعد ذلك ترى
ُ َّ
وينفذ ،وتب�دأ
دراسات اجلدوىَّ ،ثم ُي َع ُّد املشروع
ً
أنشطة تعدين اليورانيوم ومعاجلته وإنت�اجه ونقله ،وأخريا
جيري إخراج املشروع من اخلدمة ُ
ويستصلح املوقع .وهذا
ً
ُّ
كل ما يف األمر .يب�دو ذلك بسيطا للغاية.
ًّ
لكن هل هو بهذه البساطة حقا؟

تب�دأ

يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل املهمة اليت
ُ ِّ
تؤثر يف هذا املسار الزمين لعملية إنت�اج اليورانيوم ،وهو
العنصر الكيميايئ الذي ُيستخدم كوقود لتوليد القوى
النووية .ومن بني الدول األعضاء يف الوكالة والبالغ
ً
ً
عددها  170دولة ،هناك يف الوقت الراهن حنو  20دولة
تشارك يف إنت�اج اليورانيوم ،بكميات متفاوتة .وهناك حنو
 10دول أعضاء تعكف على إجراء دراسات بشأن إمكاني�ة
إنت�اج اليورانيوم أو انتهت من ذلك.
فكيف يمكن لبلد «مستجد» أو راغب يف العودة إىل
َّ
مجال إنت�اج اليورانيوم أن يعرف أنه يسري على الطريق
بلد كهذا
الصحيح؟ ما هي اخلطوات اليت يتعني على ٍ
َّ
أن يتخذها ،قبل فرتة طويلة من االلزتام بأي يشء ،بغية
ً
ً
ضمان أن يكون اإلنت�اج مأمونا ومستداما؟
وقبل البدء يف أنشطة إنت�اج اليورانيوم ومعاجلته أو العودة
يَّ
إليها ،هناك طائفة واسعة من املسائل اليت يتع النظر
ِّ
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فيها .وقد عملت الوكالة على تقديم اإلرشادات بشأن
جميع هذه املراحل من خالل معايري األمان واملنشورات
وعقد االجتماعات وإقامة الشبكات وغري ذلك من
الوسائل .وقد آن أوان توحيد جميع هذه اإلرشادات.
َّ
وبن ً�اء على طلب َّ
عدة دول أعضاء ،استهلت الوكالة
ً
عمال يهدف إىل تطبيق نهج املعالم املرحلية البارزة الذي
وضعته على إنت�اج اليورانيوم.

ً
أحد عشر عاما من تطبيق نهج املعالم
املرحلية البارزة الذي وضعته الوكالة

ً
يف عام  ،2007وجتاوبا مع االهتمام املزتايد الذي أبدته
الدول األعضاء بإضافة القوى النووية إىل مزيج الطاقة
لديها ،أصدرت الوكالة املنشور املعنون «املعالم
البارزة لتطوير بني�ة أساسية وطني�ة للقوى النووية»
(Milestones in the Development of a National
ً َّ
 .)Infrastructure for Nuclear Powerونظرا ألن الوقت
الذي يستغرقه ٌ
بلد ما منذ التفكري َّ
األويل يف األخذ خبيار
القوى النووية وحىت بدء تشغيل أول محطات القوى
ً
عاماَّ ،
قسم نهج
النووية لديه يرتاوح بني  10أعوام و15
املعالم املرحلية البارزة هذه َّ
املدة إىل ثالث مراحل:
الدراسة واإلعداد والتشيي�د .ويف ِّ
كل مرحلة من هذه
يَّ
املراحل ،يتع على البلد املعين أن يتعامل مع  19مسألة
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ً
ً
َّ
معرفة تعريفا واضحا ،تتفاوت من اإلطار القانوين والرقايب
إىل تنمية املوارد البشرية ،ومن إشراك اجلهات املعني�ة إىل
التصرف يف النفايات املشعة.
ويف عام  ،2012جرى تكييف هذا النهج لتطبيقه على
مفاعالت البحوث ،بعد أن أعربت َّ
عدة دول أعضاء مهتمة
ببن�اء مفاعالت حبوث عن رغبتها يف احلصول على إرشادات
مماثلة .ومرة أخرى تن�اول منشور الوكالة ذو الصلة
ِّ ً
ثالث مراحل — الدراسة واإلعداد والتشيي�د — مسلطا
َ
الضوء على  19مسألة ،واستهدف املنشور الذي صدر
َّ
بعنوان «االعتب�ارات واملعالم املحددة ملشاريع مفاعالت
البحوث» (Specific Considerations and Milestones
 )for a Research Reactor Projectمساعدة السلطات
الوطني�ة على حتسني استعدادها لتنفيذ عمليات مفاعالت
البحـوث على حنو مأمون وآمن ومستدام.
ويجري اآلن العمل على تطبيق هذا النهج على إنت�اج
َّ
كبلد مستجد يف إنت�اج
اليورانيوم .بي�د أن االخنراط ٍ
اليورانيوم خيتلف إىل ٍّ
حد بعيد عن األخذ بالقوى النووية
أو إنشاء مفاعالت البحوث.
وقال بريت مولدوفان ،أخصايئ إنت�اج اليورانيوم يف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية« :من الناحية النظرية ،يمكن
مكونات ِّ
استرياد ِّ
أي مفاعل من هذه املفاعالت وتشيي�ده
ُ
أو تشغيله يف أي مكان يف العالم .لكن اليورانيوم ال ينتج إال
ً
حيثما كان موجودا ،أي حيثما ُيعرث عليه .ونريد من البلدان
َّ َّ
َّ
تتفهم أنها بصدد
املستجدة يف مجال إنت�اج اليورانيوم أن
ُ ً
َّ
عملية جتري على مراحل ،وأن هذه العملية ال تميض قدما
سوى يف حال العثور على يشء واعد ،وإذا كانت مناسبة
ومجدية من الناحية المالية».

املراحل األربع لعملية إنت�اج اليورانيوم

ً ُ َّ
بمراعاة االعتب�ارات املذكورة آنفا ،استهلت عملية إعداد
وثيقة إرشادية بعقد اجتماع يف كانون األول/ديسمرب
 ،2016وقد أوشكت هذه العملية اآلن على االنتهاء.

ويجري العمل على إعداد اإلرشادات حبيث تشمل أربع
مراحل يمكن للدول األعضاء أن جتد نفسها يف ٍّ
أي منها،
مع تن ُ�اول املعالم البارزة املرتبطة بكل مرحلة واملتعلقة
بمستوى اجلاهزية ،وهذه املراحل كما يلي:
•	الدول األعضاء اليت تدرس استكشاف اليورانيوم أو
ُّ
تعدين�ه للمرة األوىل ،أو بعد فرتة توقف دامت سنني
عديدة ،ولكن ال يوجد لديها مشروع َّ
محدد؛
•	والدول األعضاء اليت تسعى إىل استهالل/استئن�اف
تعدين اليورانيوم ولديها مشروع َّ
محدد واحد أو أكرث؛
•	والدول األعضاء الراسخة يف مجال إنت�اج اليورانيوم
والراغبة يف تعزيز قدرتها/إمكاني�اتها احلالية؛
ُ
•	والدول األعضاء اليت كانت تنتج اليورانيوم يف وقت
سابق ولديها مواقع مغلقة /يف مرحلة اإلغالق وإعادة
التأهيل/االستصالح أو يف مرحلة الرعاية الالحقة.
وسوف تتن�اول الوثيقة القواسم املشرتكة واملمارسات
ِّ
اجليدة ،وهي تهدف إىل مساعدة الدول األعضاء على
حتديد املجاالت اليت هي أقل جاهزية بشأنها ضمن املرحلة
ُ ً
املعني�ة وتقديم املشورة إليها بشأن سبل امليض قدما
صوب املرحلة التالية.
ً َّ
َّ
بي�د أن مولدوفان استأنف قائال« :إن هذه املراحل ليست
ً
متمايزة تماما عن بعضها .فقد تكون هناك دولة عضو
يف أكرث من مرحلة منها يف الوقت نفسه .وحىت يف حال
االضطالع بعمل ممتاز يف استكشاف اليورانيوم ووضع
جيدة ووجود خرباء َّ
سياسات وتشريعات ولواحئ ِّ
مدربني
ِّ ً
دا ،فقد ُّ
تظل الدولة العضو يف مرحلة مبكرة للغاية،
جي
ً
َّ
ال لسبب إال ألن خام اليورانيوم قد ال يكون موجودا».
َّ
وأضاف مولدوفان أن الهدف من هذه الوثيقة اإلرشادية
يَّ
هو توضيح السبي�ل األمثل الذي يتع على الدولة العضو
أن تسلكه يف العثور على اليورانيوم وتعدين�ه ومعاجلته،
ويف تنظيف املواقع بطريقة مأمونة عند نهاية عمرها.
ً َّ
واختتم قائال« :إن هدفنا هو أن نساعد الدول األعضاء
على أن تسري على الطريق الصحيح».

َّ
“نريد من البلدان المستجدة
في مجال إنتاج اليورانيوم أن
َّ َّ
تتفهم أنها بصدد عملية تجري
َّ
على مراحل ،وأن هذه العملية
ُ ً
ال تمضي قدما سوى في حال
العثور على يشء واعد ،وإذا
كانت مناسبة ومجدية من
الناحية المالية”.

— بريت مولدوفان ،أخصائي إنتاج
اليورانيوم ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

نفق بطول  1200متر تحت األرض
في منجم دولين روزينكا لليورانيوم،
الجمهورية التشيكية.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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الوكالة تزيح الستار عن خريطة فريدة
لليورانيوم في العالم
بقلم فلورينسيا كاروسو
ِّ
“تقدم هذه الخريطة األخيرة
لمحة موجزة للمعارف الحالية
كاملة ،بما في ذلك حزمة من
المعلومات وعرض لبيانات
مستمدة من وثائق تقنية
مختلفة بطريقة بصريةُّ ،
وكل
َّ
ملخص في مكان واحد”.
ذلك
— مارتن فيركالف ،أخصائي إنتاج
اليورانيوم ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

أطلقت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية خريطة
رقمية تفاعلية شاملة ومتكاملة
ُ
ُّ
على اإلنرتنت تظهر توزع اليورانيوم ومستودعاته
ِّ
يف العالم .وتمثل هذه اخلريطة اإلصدار الثاين من
ُّ
«قاعدة بي�انات توزع مستودعات اليورانيوم يف العالم»
( ،)World Distribution of Uranium Depositsوقد
ُأ َّ
عدت بإسهامات من كل من هيئ�ة املسح اجليولويج
يف ساسكاتشوان ،وهيئ�ة املسح اجليولويج يف جنوب
أسرتاليا ،وهيئ�ة املسح اجليولويج األمريكية.
َّ
واملعلومات مصنفة يف هذا اإلصدار حسب نوع
َّ
تتضمن
املستودع ،وتنفرد اخلريطة من حيث كونها
ِّ
كمية هائلة من املعلومات واملعارف اجلديدة ،فهي توحد

البي�انات املستمدة من مئات املصادر املتاحة للعلن.
ويمكن للجميع االطالع على هذه اخلريطة عرب اإلنرتنت
وهي تتيح ملستخدميها أدوات تفاعلية ِّ
متقدمة.
وقال مارتن فريكالف ،أخصايئ إنت�اج اليورانيوم يف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والذي شارك يف إعداد اخلريطة:
َّ
َّ
ُ َّ
«كان الهدف أن ن ِعد خريطة معقدة لكنها تتسم
بالسهولة البالغة يف االستخدام».
وقد ُأ َّ
عدت اخلريطة ألغراض إدارة موارد اليورانيوم
ومخزوناته ،وحبوث علوم األرض ،والرتويج الكتشاف
ً
اليورانيوم واستخدامهِّ .
وتقدم اخلريطة أيضا بي�انات
تتعلق بتنفيذ برامج القوى النووية حول العالم.

وتستن�د اخلريطة إىل بي�انات مستمدة من «قاعدة
ُّ
بي�انات توزع مستودعات اليورانيوم يف العالم»
( )UDEPOاليت َّ
تتعهدها الوكالة ،واليت ترد تفاصيل
أكرث بشأنها يف الوثيقة املعنونة «التصنيف اجليولويج
ملستودعات اليورانيوم ووصف أمثلة مختارة»
(Geological Classification of Uranium deposits
 )and Description of Selected Examplesوالوثيقة
ُّ
الصادرة عن الوكالة بعنوان «توزع مستودعات
اليورانيوم — طبعة .)UDEPO 2016 edition( »2016
ويجري حتديث قاعدة البي�انات املذكورة باستمرار ،وهي
تتضمن معلومات تقني�ة ومعلومات جغرافية َّ
َّ
مفصلة
عن املناطق واألقاليم ومستودعات اليورانيوم .ويمكن
ُ
تنزيل الوثيقتني عرب شبكة اإلنرتنت ،وهما تعتربان
ِّ
مكملتني للخريطة.
ومنذ نشر اإلصدار األول من اخلريطة يف عام ،1995
شهد العالم زيادة هائلة يف كمية املواد ُّ
وتنوع املعلومات
املتاحة ،باالقرتان مع حتقيق أوجه ُّ
تقدم يف فهم
مستودعات اليورانيوم .وكان اإلصدار األول من
ِّ
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َّ
يتضمن  582مستودع يورانيوم حول العالم؛
اخلريطة
ً
َّ
يف حني يتضمن اإلصدار األخري  2831مستودعا.
وقال فريكالوفِّ :
«تقدم هذه اخلريطة األخرية ملحة موجزة
للمعارف احلالية كاملة بما يف ذلك حزمة من املعلومات
وعرض لبي�انات مستمدة من وثائق تقني�ة مختلفة
بطريقة بصريةُّ ،
وكل ذلك ملخص يف مكان واحد».

وتنفرد اخلريطة من حيث طريقة عرضها لهذه الكمية
ِّ
الهائلة من املعلومات .وتصنف اخلريطة مستودعات
ً
ً
اليورانيوم إىل  15نوعا مختلفا ،تن�درج حتتها أنواع فرعية.

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
يِّ
وختتلف الرموز اليت تب املستودعات على اخلريطة
باختالف هذه األنواع ،ويتن�اسب حجم هذه الرموز
ً
ِّ
أيضا مع حجم املستودعات اليت تمثلها .وعلى سبي�ل
َّ
ُّ
يتصل
املثال ،تمثل برمز النجمة جميع املستودعات اليت
منشؤها بالنشاط الربكاين ،وخيتلف لون النجمة باختالف
النوع الفرعي للمستودع املعين ،كما خيتلف حجمها
حبسب حجم املستودع بأطنان اليورانيوم .فالنجمة
ً ُ
َّ
اخلضراء مثال تشري إىل أن النوع الفرعي الذي ينتيم إليه
املستودع هو املستودعات الرسوبي�ة الربكاني�ة .وكلما زاد
حجم املستودع ،يزيد حجم النجمة اخلضراء.
َّ
وتتضمن اخلريطة سمات خاصة تتيح ملستخدميها
تنظيم جميع هذه البي�انات وختصيص طريقة عرضها.
وبإمكان املستخدمني تفعيل أو تعطيل الطبقات ،من
أجل إظهارها أو إخفائها .وعلى سبي�ل املثال ،يمكنهم
اختي�ار إظهار نوع واحد من مستودعات اليورانيوم
وإخفاء األنواع األربعة عشر األخرىَّ ،ثم طباعة اخلريطة

يف صيغة تتضمن البي�انات اليت َّ
حددوها بالضبط يف
ً
َّ
حبثهم .وتتمثل الفائدة املتحققة من ذلك يف أن منتجا
ً
واحدا ،وهو اخلريطة ،ينطوي على كمية هائلة من
َّ
ِّ
املعلومات املصنفة بطريقة هيكلية تمكن مستخدميها
من إنت�اج وثيقة حتتوي على ما يبحثون عنه بدقة
وبالسرعة الالزمة.
وللخريطة مزية فريدة أخرى تتمثل يف تمكني املستخدمني
من النظر يف فرادى املستودعات بالنقر عليها لرؤية
معلومات يف صيغة نصية تتعلق باملستودع املعين.
ً
َّ
وتتضمن اخلريطة أيضا خلفية تضاريس مظللة ملحاكاة
عناصر التضاريس املختلفة وحتسني إيضاح الصالت
بني اجليولوجيا واملستودعات.
ويمكن االطالع على اخلريطة هنا:

https://www-pub.iaea.org/books/
IAEABooks/12314/World-Distribution-ofUranium-Deposits-Second-Edition

ُّ
نظرة عامة على خريطة توزع
مستودعات اليورانيوم في العالم،
اإلصدار الثاني.2018 ،
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

َّ
المطبقة في مناجم اليورانيوم
ضمانات الوكالة
ً
ِّ
تقدم صورة أكثر اكتماال لألنشطة النووية
اليت تضطلع بها البلدان
بقلم مات فيشر

مفتشو الضمانات التابعون للوكالة
الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة أحد
مناجم اليورانيوم.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ً
ًّ
حيويا يف منع انتشار
ضمانات الوكالة دورا
األسلحة النووية عن طريق ضمان أن َّ
يظل
استخدام املواد النووية ضمن نطاق األنشطة السلمية.
وتتعامل مناجم اليورانيوم ومرافق جتهزيه مع كميات
كبرية من اليورانيوم؛ وختضع للتحقق من جانب الوكالة
يف الدول املرتبطة بربوتوكوالت إضافية ملحقة باتفاقات
الضمانات الشاملة املعقودة معها.
َّ
وقال راسل لزييل ،خبري الضمانات يف الوكالة« :إن
عمليات التحقق ُ
المضطلع بها داخل مناجم اليورانيوم
ُ
ُ َّ
ترى يف سياق حتليل االتساق .إذ تدقق املعلومات اليت
جيري احلصول عليها أثن�اء معاين�ة مفتيش الوكالة
ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه من حيث مطابقتها
ُ
إلعالنات الدول وتقارن بسائر املعلومات ذات الصلة
بالضمانات املتاحة للوكالة ،بما يف ذلك املعلومات
ذات الصلة بأنشطة التفتيش املضطلع بها يف الدولة
املعني�ة ،بغية توكيد وفاء هذه الدولة بالزتاماتها املتعلقة
بالضمانات».

تؤدي

وتقبل الدول اخلضوع للضمانات عن طريق عقد
اتفاقات ضمانات .وال يضطلع مفتشو الضمانات
ُّ
بالتحقق إال يف مناجم اليورانيوم املوجودة يف البلدان اليت
ً
ً
ًّ
إضافيا ملحقا باتفاق
أدخلت إىل حزي النفاذ بروتوكوال
ِّ
الضمانات الشاملة املعقود معها .وتعزز الربوتوكوالت
ِّ
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اإلضافية قدرة الوكالة على التحقق عن طريق األخذ
بت�دابري إضافية — مثل زيادة املعلومات بشأن ما تضطلع
به الدول من أنشطة خاصة بدورة الوقود النووي وزيادة
فرص املعاين�ة المادية لألماكن ذات الصلة يف هذه
الدول — وذلك بغية تعزيز فعالية وكفاءة الضمانات.
ً
وحىت اآلن ،ثمة  132دولة مرتبطة بربوتوكول إضايف
ُ
نافذ — بما يف ذلك جميع الدول اليت توجد فيها مناجم
يورانيوم عاملة.
وهذه البلدان ملزمة بزتويد الوكالة بمعلومات
مستفيضة حول أنشطتها ذات الصلة بدورة الوقود
النووي وبإتاحة فرص معاين�ة األماكن ذات الصلة،
بما يشمل مناجم اليورانيوم ومحطات تركزي اليورانيوم
ُ ِّ
ويمكن هذا األمر الوكالة
ومحطات تركزي الثوريوم.
من زيادة تعزيز ثقتها يف الطابع السليم للربامج النووية
يف هذه البلدان.
وبموجب الربوتوكول اإلضايف ،جيمع املفتشون
املعلومات عن أماكن مناجم اليورانيوم ووحدات
جتهزيه وعن احلالة التشغيلية لهذه املناجم والوحدات،
ِّ
ويقدرون إجمايل القدرة اإلنت�اجية السنوية ملحطات
تركزي اليورانيوم .وبغية التحقق من دقة هذه املعلومات،
جيوز للوكالة االضطالع بما ُيعرف باملعاين�ة التكميلية
ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه وذلك من أجل توفري

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
املزيد من التوكيد بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية
غري معلنة.
َّ
وقال لزييل« :إن الهدف من املعاين�ة التكميلية هو تقديم
تقديرات معقولة حلجم اإلنت�اج».
ويف أسرتاليا ،وهي واحدة من أكرب منتيج اليورانيوم
يف العالم ،اضطلعت الوكالة يف املتوسط بعملية
معاين�ة تكميلية واحدة يف منجم يورانيوم عامل واحد
َّ
كل سنة .وخالل عمليات املعاين�ة التكميلية ،يرافق
مفتشون وطنيون من املكتب األسرتايل للضمانات
وعدم االنتشار مفتيش الوكالة أثن�اء زيارتهم
ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه .وقبل االضطالع
ً
ُ
بالتفتيش ،ياط مفتشو الوكالة علما حبالة املنجم
الذي سيخضع للتفتيش.
وأثن�اء املعاين�ة التكميلية يف مناجم اليورانيوم ووحدات
جتهزيه ،جيوز ملفتيش الوكالة إجراء مالحظات بصرية
وجمع العين�ات وأخذ القياسات يف إطار عمليات اختب�ار
غري متلف وفحص سجالت إنت�اج وشحن اليورانيوم.
ويمكن أن تضطلع الوكالة بهذه األنشطة دون إشعار
السلطات الوطني�ة بذلك إال قبل املوعد َّ
املحدد بفرتة
قصرية قد ال تتجاوز  24ساعة.
وتشمل املالحظة البصرية فحص املنجم وكذلك
البني�ة األساسية للمحطة .وينطوي جمع العين�ات
على أخذ كميات صغرية من خام اليورانيوم ومن ركازة
خام اليورانيوم املعاجلة لتحليلها ،وكذلك أخذ عين�ات
بيئي�ة عن طريق مسح مختلف األسطح داخل املنجم

باستخدام قطع قطني�ة َّثم ختم هذه القطع القطني�ة
للتحقق منها فيما بعد يف املخترب.
ِّ
وقال لزييل« :يوفر حتليل ركازة اخلام معلومات ذات
فائدة أكرب مقارنة بتحليل املنتج غري َّ
املكرر الذي يمكن
ً
ً
أن تتفاوت درجة نقائه تفاوتا كبريا حبسب املكان الذي
َّ
ُ
استخرج منه داخل املنجم» .وأضاف أن ركازة اخلام
ِّ
تقدم بي�انات حاسمة األهمية من أجل حتليل االتساق
ُّ
والتوصل على حنو أفضل إىل فهم شامل لألنشطة
النووية املضطلع بها يف بلد ما.
ُ
والتحليل غري املتلف هو تقني�ة تستخدم لتحليل
«البصمة» املشعة للمواد النووية ،وهو ينطوي على
استخدام أجهزة مثل كاشفات أشعة غاما .ومن خالل
هذه التقني�ة ،يمكن للمفتشني أن يت�أكدوا داخل
َّ
املحدد للمواد النووية املوجودة
املوقع من الطابع
يف املنجم.
ُ
ويشمل فحص السجالت ،الذي يرى باالشرتاك مع
موظفي املنجم ،استعراض أنشطة التعدين السابقة
وكذلك املعلومات بشأن عمليات التشغيل اجلارية.
ً
ويمكن أيضا استخدام الصور الساتلية يف عملية
التحقق ،حسبما قاله لزييل.
َّ
وباإلضافة إىل أن املعاين�ة التكميلية ملناجم اليورانيوم
ِّ
ً
ًّ
إضافيا بعدم وجود مواد وأنشطة نووية
توفر توكيدا
غري معلنة ،فهي ُتستخدم لتوكيد حالة املناجم َّ
املقرر
ُّ
إخراجها من اخلدمة أو للتحقق مما إذا كان منجم
ً
ما ال يزال مفتوحا وقيد التشغيل أم ال.

مفتشو الضمانات أثناء زيارة أحد
مرافق خزن اليورانيوم.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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مراحـل تعديـ

االستكشاف

من  10سنوات إىل  15سنة

دراسة الجدوى
من سنة إىل  3سنوات

تشييد المنجم
من سنة إىل  3سنوات

ِّ
الذرية ،حزيران/يوني�ه 2018
 | 16مجلة الوكالة الدولية للطاقة

ــن اليورانيــوم
(الرسم البياين :ريتو كين/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

الكعكة الصفراء

التعدين والمعالجة
من  5سنوات إىل  50سنة

إعادة التأهيل/االستصالح

من سنتين إىل  10سنوات ( +فترة املتابعة الالحقة)
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اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

ضمان المرور المأمون واآلمن للموارد
الطبيعية ذات األهمية الحيوية
في قطاع الصناعة النووية
بقلم نيكول جاويرث
َّ
“رغم أن نقل الكعكة الصفراء
ًّ
نسبيا
ينطوي على خطورة أقل
ً
مقارنة بنقل أجزاء أخرى
َّ
من دورة الوقود النووي ،فإن
تطبيق معايير عالية من األمان
واألمان ٌ
أمر حيوي األهمية لبناء
الثقة على الصعيدين المحلي
والدولي في قطاع الصناعة
النووية ككل”.
— روبرت فلويد ،املدير العام،
املكتب األسترايل للضمانات
وعدم االنتشار

ثمة

تشابه بني شحنات اليورانيوم واملسافرين من
كبار الشخصيات .فشحنات اليورانيوم تنتقل
عن طريق الرب أو البحر أو اجلو وتتوقف يف محطات
َّ
مؤقتة ،شأنها يف ذلك شأن ِّ
أي مسافر آخر ،بي�د أن ما
تتسم به من تأثري عاليم وجاذبي�ة للمجرمني يعين َّأن َّ
كل
َّ
مصم ٌم لضمان أمانها وأمنها
تفصيل من تفاصيل رحلتها
يف كل خطوة يف الرحلة.

وقال روبرت فلويد ،املدير العام للمكتب األسرتايل
للضمانات وعدم االنتشار « :ال ُي ِنتج اليورانيوم سوى
عدد قليل من البلدان وهو ضروري إلنت�اج الوقود اخلاص
املستخدم يف معظم محطات القوى النووية حول
ً
العالم ،ولهذا السبب ُي َع ُّد بضاعة عاملية اسرتاتيجية
ً
عالية القيمة .ونظرا للحاجة إىل نقل اليورانيوم على
نطاق العالم ،فمن املهم احلفاظ على معايري عالية على
الصعيد الدويل».
ُ
وت ِنتج خمسة بلدان فقط أكرث من  %80من اليورانيوم
املستخدم على الصعيد العاليم .ومن بني البلدان اليت
ً
ُ ِّ
تشغ ُل مفاعالت قوى نووية ،والبالغ عددها  30بلدا
ِّ
ً
تشغل  451مفاعال ،ليس هناك إال ٌ
عدد قليل من البلدان
ُ
َّ
اليت تنتج اليورانيوم الذي تستخدمه .ويعين ذلك أنه يف
الظروف العادية جيري شحن ما يزيد على  500 000طن
ًّ
سنويا.
من ركازة خام اليورانيوم
واليورانيوم هو عنصر مشع موجود يف البيئ�ة الطبيعية.
َّأما ركازة خام اليورانيوم ،أو الكعكة الصفراء ،فهي
َّ
مسحوق مركز من اليورانيوم ُيصنع بإزالة الشوائب من
اليورانيوم اخلام( .ملزيد من املعلومات عن كيفية ُصنع
الكعكة الصفراء ،طالعوا الصفحة  .)23ويجري شحن
َّ
معظم اليورانيوم يف شكل كعكة صفراء ألن ذلك أكرث
فعالية من حيث التكلفة مقارنة بشحن خام اليورانيوم
غري َّ
املكرر.
ً
َّ
ِّ
ًّ
إشعاعيا ُيذكر،
ومع أن الكعكة الصفراء ال تشكل خطرا
َّ
فإنها ُّ
تظل تتطلب املناولة على حنو مأمون .وقال إيريك

ريرب ،أخصايئ أمان النقل يف الوكالة« :من منظور األمان،
ليست هناك حاجة سوى للتدابري األساسية الالزمة
للوقاية من اإلشعاعات».

َّأما من الناحية األمني�ة ،فكما أوضح ديفيد الدسو،
وهو مسؤول أقدم يف مجال األمن النووي لدى الوكالة:
أياد
«تضمن التدابري الوقائي�ة عدم وقوع اليورانيوم يف ٍ
تيسء استخدامه .وحتظى هذه التدابري بأهمية خاصة
ِّ
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َّ
ألن اليورانيوم له قيمة اقتصادية واسرتاتيجية كربى
ً ِّ ً
يمكن أن تكون عامال محفزا الرتكاب أعمال السرقة
أو التخريب».
وتعمل الوكالة مع السلطات يف جميع أحناء العالم على
تدريب املوظفني وعلى املساعدة على وضع لواحئ وطني�ة
خاصة باألمان واألمن فيما يتعلق بنقل اليورانيوم.
ُ َ
وحسبما قال ريرب ،ينبغي أن توضع اللواحئ الوطني�ة
اخلاصة بأمان املواد املشعة وأمنها على حنو يفي باملعايري
الدولية يف هذا الشأن وبما يتيح إدماجها يف نظام عاليم
لألمان واألمن .وتشمل هذه اجلهود املشرتكة عملية
ً
ً
النقل برمتها ،بدءا من مرحلة اإلنت�اج والتعبئ�ة وصوال
َّ
إىل دروب العبور والتسليم .كما أنها تعالج املشاكل
املحتملة من قبي�ل القرصنة.
َّ
وقال فلويد« :رغم أن نقل الكعكة الصفراء ينطوي
ً
ًّ
نسبي�ا مقارنة بنقل أجزاء أخرى من
على خطورة أقل
َّ
دورة الوقود النووي ،فإن تطبيق معايري عالية من األمان
واألمان ٌ
أمر حيوي األهمية لبن�اء الثقة على الصعيدين
املحلي والدويل يف قطاع الصناعة النووية ككل».

بن�اء الثقة من أجل حتقيق االستقرار
يف قطاع صناعة اليورانيوم
يقوم بن�اء الثقة يف جانب منه على اللواحئ الوطني�ة
َّ
َّ
واملعايري الدولية املشار إليها ،ألنها تعين أن جميع البلدان
املشاركة يف سلسلة اإلمدادات تعمل وفق نفس املعايري
العالية بشأن األمان واألمن ،حسبما قال الدسو.
وحيظى هذا األمر بأهمية خاصة للمنتجني املستجدين
أو الصغار ،وللبلدان اليت حتاول ،مثل مالوي ،معاودة
دخول قطاع صناعة اليورانيوم.
وقال برينيت مسيكا ،كبري مهنديس التعدين يف إدارة
املناجم التابعة لوزارة املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين
يف مالوي« :حىت وقت قريب ،كان أحد أكرب التحديات
اليت واجهناها هو احتمال عدم اعرتاف البلدان األخرى
بسلطتن�ا املختصة املؤقتة ،أي وزارة الشؤون البيئي�ة،
بصفتها سلطات تتمتع بوالية مقبولة يف مجال نقل املواد
املشعة ،بما فيها الكعكة الصفراء ،ومن ثم كان هناك
ً
ُ
احتمال أن ترفض بعض الشحنات أحيانا».
َّ
ورغم أن مالوي أغلقت يف عام  2014بصورة مؤقتة
منجمها الوحيد بعد خمس سنوات من التشغيل بسبب
انهيار حاد يف أسعار اليورانيوم وارتفاع تكاليف التشغيل،

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

(الرسم البياين :ريتو كين/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

فهي تعمل بنشاط على حتديث لواحئها وتدريب موظفيها بدعم من الوكالة من أجل االستعداد
الستئن�اف عمليات تعدين اليورانيوم.
َّ
وقال مسيكا« :إن هذا ُي َع ُّد من األسباب اليت دفعتن�ا ،من خالل وزارة الشؤون
البيئي�ة ،إىل بدء تشغيل هيئ�ة الرقابة الوطني�ة على الطاقة الذرية وإىل
العمل على بن�اء وتعزيز املوارد البشرية وحتسني التعاون
مع اجلهات الرقابي�ة يف جميع مراحل عملية النقل».
ِّ
املصدرة اليت تتمتع بقدر أكرب من اخلربة
َّأما البلدان
مثل أسرتاليا — وهي ثالث أكرب منتج لليورانيوم
والبلد الذي توجد فيه أكرب مستودعات اليورانيوم
ُّ
فينصب فيها الرتكزي على احلفاظ
يف العالم —
َّ
ِّ
على الثقة يف أنها مصدر موثوق للطاقة.
وحسبما قال فلويد ،تعمل أسرتاليا
باستمرار على استعراض وحتديث لواحئها
وتراخيصها وتدريب موظفيها لضمان
وصول صادراتها من اليورانيوم اليت
ً
تبلغ  8000طن سنويا إىل وجهاتها
النهائي�ة .ولدى ِّ
كل والية وإقليم
يف أسرتاليا لواحئ وقوانني إضافية
خاصة بالنقلِّ .
وحتدد هذه اللواحئ
والقوانني ،مجتمعة ،املتطلبات
املتعلقة بالتعبئ�ة ووسائل
الشحن وطرق العبور واألمان
واألمن يف سياق نقل الكعكة
الصفراء.
ويكتيس تنسيق هذا العمل على
مستوى الواليات وعلى املستوى
ً
الفيدرايل أهمية خاصة يف بلد
شاسع املساحة مثل أسرتاليا.
َّ
وقال فلويد« :إن أسرتاليا هي
سادس أكرب بلد يف العالم من
َّ
حيث املساحة ،ولذا فإن أحد
َّ
أكرب التحديات اليت يتعي علين�ا
َّ
التصدي لها يتمثل يف قطع مسافات
ً
كثريا ما ُّ
تمتد عرب مناطق نائي�ة
طويلة
شاسعة .ويف حالة وقوع حادثة ما ،قد
ً
ً
يستغرق وصول املساعدة وقتا طويال.
ولذا فمن املهم أن نكون مستعدين وأن
حنافظ على استمرار االتصاالت وأن نتمتع
بالقدرة على االعتماد على الذات وأن تتوافر
لدين�ا األدوات املناسبة».
وتعزتم السلطات األسرتالية مواصلة العمل على
حنو وثيق مع الوكالة من أجل زيادة تعزيز منظومة
النقل يف البالد .وتشمل بنود العمل يف املستقبل إعداد
قائمة موحدة باملوارد الوطني�ة املتاحة يف حال وقوع حادثة،
وحتسني املواد التدريبي�ة ،ووضع دليل نموذيج بشأن خطط نقل
الكعكة الصفراء بغية تعزيز فهم مساعي التعدين اجلديدة.
ِّ
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اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

خطة رئيسية استراتيجية جديدة لتنسيق
استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة
في آسيا الوسطى
بقلم مريم أرغامانيان
“سيسهم برنامج االستصالح
في التنمية االجتماعية
االقتصادية الطويلة األجل
من خالل تطوير المهارات
وزيادة فرص العمل”.
— بايغابيل تولونغوتوف ،مدير مركز
الرقابة احلكومية على حماية البيئة
واألمان اإليكولوجي ،قيرغيزستان

تنتج عن وحدات تجهيز اليورانيوم
َّ
مخلفات تكرير ،وهي نواتج ثانوية
رملية تحتوي على معادن ثقيلة وعلى
ُ
عنصر الراديوم .وتظهر هذه الصورة
َّ
مخلفات تكرير في موقع ديغماي
الموروث الذي كان ُيستخدم في إنتاج
اليورانيوم في طاجيكستان.
(الصورة من :ميشيل روبرتس/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ُ
نشرت

يف أيار/مايو  2018خطة رئيسية
اسرتاتيجية من َّ
املقرر أن تساعد على
تسريع جهود االستصالح يف مناجم يورانيوم سابقة
يف آسيا الوسطى .ومع توافر التمويل الالزم ،يمكن
استصالح املواقع ذات األولوية ُ
العليا يف غضون
سنوات معدودة.
ُ
وتريس اخلطة اجلديدة ،اليت ُوضعت حتت قيادة
الوكالة بالتعاون مع خرباء من املنطقة ومنظمات دولية،
ً
إطارا لتنفيذ أنشطة االستصالح يف الوقت املناسب
وبطريقة َّ
منسقة َّ
وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة.
وتستن�د اخلطة إىل تقييمات لألثر البييئ ودراسات
ُ
جدوى أجريت بتمويل من االحتاد األورويب ودراسات
أجنزتها الشركة احلكومية الروسية للطاقة الذرية
(روزاتوم)ِّ ،
وحتدد البؤر الساخنة وأولويات االستصالح
ً
يف املنطقةِّ .
وتقدم اخلطة أيضا تقييمات للمخاطر
وتقديرات للتكاليف.
وتقع مواقع تعدين اليورانيوم املوروثة يف منطقة
ُ
وادي فرغانة اليت يقطنها  14مليون نسمة وت َع ُّد واحدة
ً
ً
ً
من أكرث املناطق خصوبة وكثافة سكاني�ة يف آسيا
الوسطىُ .
وي َع ُّد نهر سري داريا الواقع يف وادي فرغانة
أحد األنهار الرئيسية يف منطقة آسيا الوسطى .ومن
ِّ
بني األهداف املتوخاة من املشاريع اليت ُسلط عليها
ُ
توطيد
الضوء يف اخلطة الرئيسية االسرتاتيجية

ِّ
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التعاون اإلقلييم واإلسهام يف حتقيق قدر أكرب من
االستقرار واألمن يف املنطقة.
ِّ
وحتدد الوثيقة سبعة مواقع سابقة إلنت�اج اليورانيوم يف
أوزبكستان وطاجيكستان وقريغزيستان كأولوية ُعليا

لالستصالح (انظر اخلريطة) .وما زالت هناك حاجة
إىل حنو  130مليون يورو لتمويل االستصالح ،باإلضافة
إىل  30مليون يورو َّتم جمعها بالفعلِّ .
وختطط املفوضية
األوروبي�ة لعقد مؤتمر رفيع املستوى إلعالن ُّ
التعهدات
يف أواخر عام  2018بغية اجتذاب املساهمات يف حساب
االستصالح البييئ آلسيا الوسطى .وسوف ُيستخدم هذا
احلساب ،الذي يديره البنك األورويب لإلنشاء والتعمري،
لتمويل أنشطة االستصالح يف املواقع السبعة.
ُ ِّ
وقد نفذ بالفعل عدد صغري من جهود االستصالح املحلية
واإلقليمية ،ولكن — بسبب محدودية املوارد — كان
الهدف من تلك اجلهود يقتصر على احتواء التلوث دون
تنظيفه .وقد بدأت أنشطة استصالح أولية تشرف
عليها روزاتوم يف مواقع أخرى يف املنطقة.
وقالت ميشيل روبرتس ،أخصائي�ة أمان النفايات يف
الوكالة واملسؤولة عن الربنامج« :ستكون اخلطة بمثابة
خريطة طريق لتمكني أفضل استخدام للموارد املحدودة
املتاحة لالستصالح على املستويات الوطني�ة واإلقليمية
والدولية من خالل مواءمة هذه األنشطة مع األهداف
املنصوص عليها صراحة واملتفق عليها».

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
وأضافت قائلة إن اخلطة ستخضع بانتظام لالستعراض
َّ
بدقة ُّ
وإعادة التقييم والتحديث بما ِّ
التقدم املحرز
جيسد
وأولويات الربنامج.

مين-كوش
شيكافتار

ويرتاوح متوسط مستويات جرعات أشعة غاما يف
املواقع بني  0.30ميكروسيفرت يف الساعة إىل
ُّ
 4.0ميكروسيفرت يف الساعة ،وهو ما يعادل التعرض
إىل ما بني نصف ساعة وأربع ساعات من متوسط
اإلشعاعات األساسية الطبيعية العاملية .ولكن قد
يؤدي عدد من العوامل إىل تراكم التلوث أو انتشاره.
وقال بايغابي�ل تولونغوتوف ،مدير مركز الرقابة
احلكومية على حماية البيئ�ة واألمان اإليكولويج يف
ًّ
زلزاليا
قريغزيستان« :تقع املواقع يف منطقة نشطة
َّ
ومعرضة للزالزل واالنهيارات األرضية والفيضانات،
ً
لذا سيظل خطر إطالق املواد َّ
امللوثة يف األنهار قائما
حىت يتم استصالح تلك املواقع».
ً َّ
وأضاف قائال إن وقوع حالة إطالق على هذا النطاق
يمكن أن يؤدي إىل فرض قيود طويلة األمد على
استخدام املياه ،بما يؤدي إىل نقص كبري يف املياه ترتتب
عليه تبعات على صحة الناس وعلى االقتصاد .وقد

شاركسار

مايلو-سو

أنشطة التعدين املوروثة
ُبنيت مواقع تعدين اليورانيوم يف منتصف األربعين�ات
من القرن العشرين ،يف وقت لم يكن قائما فيه سوى
َّ
املطبقة بشأن إدارة نهاية
قلة من األحكام التنظيمية
ُ
أعمار تلك املواقع يف نهاية املطاف .واستخدمت
املواقع َّ
لعدة عقود قبل إغالقها يف التسعين�ات من
القرن العشرين .وما زالت تلك املناجم ،والبني�ة
األساسية اخلاصة بمعاجلة اليورانيوم يف املواقع،
َّ
حتتوي على مخلفات ِّ
مشعة
ملوثات كيميائي�ة
وشديدة ُّ
السمية.

كازاخستان

ن

قيرغيزستان

ه
ر سير داريا

وادي فرغانة

أوزبكستان

يانغياباد

إستيكلول

ديغماي
الصين

طاجيكستان

ً
يؤثر ذلك أيضا يف استقرار وأمن املنطقة ،ال سيما إذا
ما انتقلت املواد املشعة أو السامة عرب احلدود.

قرار األمم املتحدة

مواقع تعدين اليورانيوم الموروثة
َّ
المحددة لالستصالح في الخطة
الرئيسية االستراتيجية.
(املصدر :اخلطة الرئيسية االستراتيجية)

َّ
سلمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرار اعتمدته يف
ِّ
عام  2013باحلاجة إىل اتب�اع نهج منسق إزاء االستصالح،
َّ
وأكدت يف القرار نفسه مسؤولية املجتمع الدويل عن درء
اخلطر اإلشعاعي يف آسيا الوسطىَّ .
وشدد تولونغوتوف
َّ
على أن معاجلة مسألة مناجم اليورانيوم السابقة املوروثة
ً
حتظى بأهمية جوهرية أيضا من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة .وأضاف
َّ
أن «برنامج االستصالح سيسهم يف التنمية االجتماعية
االقتصادية الطويلة األجل من خالل تطوير املهارات
وزيادة فرص العمل».
َ
ُ
وقد َّ
أعد اخلطة فريق التنسيق املعين بمواقع اليورانيوم
القديمة التابع ألمانة الوكالة ،والذي يشارك االحتاد
األورويب يف تمويله.
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كعكة صفراء تخرج من مكبس ترشيح.

(الصورة من :شركة أورانو)
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ُّ
نض اليورانيوم

ُ
كيف تصنع الكعكة الصفراء
يؤخذ اليورانيوم من األرض ،حيتوي اخلام أو الصخر عادة على حنو  ٪0.1فقط من اليورانيوم.
عندما وبغية استخالص اليورانيوم ،جرت العادة على استخراج اخلام أوال من األرض عن طريق

احلفر َّثم سحقه .وبعد ذلك جيري ترويب اخلام املسحوق يف الماء إلنت�اج مادة طيني�ة لها نفس قوام رمال
ُ
الشاطئ أو مساحيق البشرة بعد خلطها بالماء .وعادة ما تلط هذه المادة الطيني�ة حبامض الكربيتيك
َّ
إلذابة اليورانيوم ،يف حني تتبقى اجلسيمات الصخرية ومعظم املعادن األخرى دون أن تذوب؛ ومن َّثم
ُت َّ
سم باملخلفات.
ِّ
وهناك طريقة أخرى للتعدين َّ
تسم بالنض املوقعي ،وتنطوي على استخراج اليورانيوم مباشرة من
اخلام دون إحداث تغيريات كبرية يف األرض اليت حتتوي على هذا اخلام .ويأيت حنو نصف ما ينتجه العالم
ُّ
اآلن من اليورانيوم من هذا النوع من التعدين .ويجري النض املوقعي عن طريق إضافة حامض أو
ُّ
قلوي ومعه عامل مؤكسد إىل املياه اجلوفيةَّ ،ثم ضخ تلك املياه عرب خام اليورانيوم لتتغلغل فيه وتذيب
ُّ
اليورانيوم .وبعد ذلك ُيضخ املحلول املحتوي على اليورانيوم الذائب إىل السطح ملواصلة معاجلته.

ٌ
وهكذا ينتج عن كليت طريقيت التعدين سائل حيتوي على يورانيوم ذائب .وعند االقتضاء ،جيري تصفية
ِّ
ُ َّ
متبقية عن طريق الرتشيح .وبعد ذلك ُي َّ
ويصفى بالرتشيح،
رسب اليورانيوم من السائل،
أي مخلفات
ُ
ُ َّ
َّثم يفف إلنت�اج ركازة أكسيد اليورانيوم ،وتفظ هذه الركازة بعد ذلك يف براميل .وتكون هذه الركازة يف
شكل مسحوق ذي لون أصفر زاه (ولهذا ُيطلق عليه اسم «الكعكة الصفراء») ،أو أخضر داكن إذا كان
جتفيف املسحوق قد جرى عند درجات حرارة مرتفعة.
ً
وفور االنتهاء من معاجلة الكعكة الصفراء مرة أخرى ،وهو ما ينطوي يف معظم احلاالت أيضا على
إثرائها ،يكون من املمكن استخدامها لصنع وقود نووي .وجميع البلدان اليت جيري فيها تعدين اليورانيوم
َّ
ُ
تنتج الكعكة الصفراء .وال تتسم الكعكة الصفراء إال بنشاط إشعاعي خفيف.

— بقلم لورا غيل
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مستقبل اليورانيوم كمصدر
مستدام للطاقة
ُ
بقلم ن َوا مايهيو

ُت َّ
عبأ الكعكة الصفراء في براميل
خاصة محكمة الغلق مصنوعة من
الصلب مماثلة في الحجم لبراميل
النفط .ويزن البرميل الواحد الممتلئ
ً
 350كيلوغراما على األكثر.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

“يجب النظر إلى اليورانيوم
ً
باعتباره وقودا منخفض الكربون
يمكن أن يسهم في تحقيق
العديد من أهداف التنمية
المستدامة اليت وضعتها األمم
المتحدة والوفاء بالعديد من
االلتزامات المناخية”.

— هاريكريشنان تولسيداس ،مسؤول معني
بالشؤون االقتصادية يف جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا

ً
وفقا

للوكالة الدولية للطاقة ،يمكن أن يشهد
االستهالك العاليم من الطاقة زيادة تصل إىل
 ٪18حبلول عام  2030و ٪39حبلول عام  .2050وسزييد هذا
من الطلب على مصادر الطاقة املختلفة — بما يف ذلك
القوى النووية ،ومن َّثم اليورانيوم.
وقالت آدريني هانلي ،األخصائي�ة يف موارد اليورانيوم
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية« :مع بدء تشغيل
مفاعالت قوى جديدة وسحب مفاعالت أخرى من
اخلدمة ،سيكون احلفاظ على إمدادات اليورانيوم
عند مستوى مناسب وإدارته على النحو السليم
عنصرين حاسيم األهمية يف إمدادات الطاقة خالل
العقود املقبلة .ومن املتوقع أن َّ
يظل الوقود القائم على
ً
ً
ًّ
أساسيا وموثوقا للقوى النووية
اليورانيوم مصدرا
املنخفضة الكربون .وستتوقف كيفية استخدامنا لهذا
الوقود يف جانب كبري منها على استحداث تقني�ات
واسرتاتيجيات جديدة إلدارة املوارد على حنو مستدام».
وحىت يف ظل سين�اريو التوقعات املنخفضة الذي
وضعته الوكالة بشأن مستقبل القوى النووية —
والذي يشهد اخنفاض حصة الطاقة النووية من سوق
الطاقة ًّ
حاليا من نسبة  ٪11إىل نسبة  ٪6فقط حبلول
عام  — 2050فسوف تزداد قدرة توليد الطاقة النووية
بنسبة َّ .٪24أما سين�اريو احلالة املرتفعة فيشهد
تضاعف القوى النووية َّ
بمعدل  ،2.8وارتفاع حصة
الطاقة النووية من سوق الطاقة العاليم إىل نسبة
 ٪13.7حبلول عام .2050
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ومع بلوغ تكنولوجيات القوى النووية اجلديدة مرحلة
النضج ،بما ينطوي يف بعض احلاالت على احتي�اج كمية
أقل من اليورانيوم أو استخدام النفايات النووية احلالية
َّ
كوقود ،فإن الزيادة يف توليد القوى النووية لن تعين
بالضرورة زيادة بنفس النسبة يف الطلب على اليورانيوم
املستخرج .لكن من املتوقع أن يرتفع هذا الطلب على
أية حال.
فكيف ستليب الصناعة هذه الزيادة يف الطلب؟
يف حني توجد موارد كافية لليورانيوم يمكن الوصول
إليها باستخدام ممارسات التعدين احلالية لما
ال يقل عن  100عام ،فهناك حبوث جارية للوقوف على
أساليب أخرى الستغالل موارد اليورانيوم يف العالم.

استخراج اليورانيوم من البحر

َّ
يتمثل أحد هذه األساليب يف استخراج اليورانيوم من
مياه البحر ،اليت حتتوي على أكرث من أربعة مليارات
طن من اليورانيوم الذائب — وهو ما يفوق بكثري حجم
اإلمدادات اليت يمكن يف حدود التوقعات املعقولة ضمان
توفريها من أنشطة التعدين املضطلع بها يف اليابسة .كما
ً
ينطوي االستخراج من البحر أيضا على وعد بأن يكون
طريقة مراعية للبيئ�ة ومستدامة لتعزيز اإلمدادات
العاملية من اليورانيوم.
ُ
وي َع ُّد استخراج كميات يورانيوم قابلة لالستخدام من
مياه البحر أسهل من الناحية النظرية من استخراجه

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
َّ
ويتكون اليورانيوم
من اخلام املوجود يف باطن األرض.
املوجود يف مياه البحر نتيجة لتفاعالت كيميائي�ة مطردة
بني الماء والصخور املحتوية على اليورانيوم .وعند أخذ
ُّ
كمية من اليورانيوم من مياه البحر ،ينض الماء نفس
ً
الحقا من الصخور لتحل َّ
محل الكمية املستخلصة.
الكمية
وسوف يعين جناح البحوث اجلارية يف هذا الصدد توفري
إمدادات يمكن اعتب�ارها غري محدودة من الناحية العملية.

بطريقة مستدامة .وقد تزايد االهتمام يف جميع أحناء
العالم باستخدام املفاعالت النمطية الصغرية ،بفضل
قدرتها على توليد القوى على حنو مرن ألغراض طائفة
أوسع من االستخدامات والتطبيقات .ومن املزايا اليت
َّ
تكفلها املفاعالت النمطية الصغرية أنها — حبسب
َّ
التكنولوجيا املستخدمة — يمكن أن تتطلب كمية أقل
من اليورانيوم لتوليد نفس القدر من القوى.

وتنطوي األساليب اليت جيري تطويرها الستخراج
اليورانيوم من مياه البحر على استخدام ألياف مصنوعة
من البويل إيثيلني ،وهو نوع شائع من املواد البالستيكية،
بعد غمسها يف أحد أكسيمات األميدات ،وهي مواد
جتتذب ثاين أكسيد اليورانيوم وتربطه باأللياف .وحتتوي
مياه البحر على اليورانيوم بنسبة ثالثة مليغرامات يف ِّ
كل
مرت مكعب من الماء ،أو ما يعادل حبة ملح ِّ
لكل لرت .وبعد
حنو شهر من النقع يف مياه البحر ،يمكن للعلماء أن يقوموا
بسحب األلياف ومعاجلتها باستخدام حامض يلتقط
اليورانيوم ويجعل األلياف مناسبة إلعادة االستخدام.
َّ
ورغم أن هذا األسلوب خيضع للدراسة البحثي�ة منذ
ً
عقود ،فلم تثبت بعد جدوى استخدامه ًّ
جتاريا نظرا

ويمكن أن يؤدي نشر املفاعالت النمطية الصغرية على
نطاق واسع إىل تغيُّ كبري يف كمية الطلب وإمكاني�ة التنبؤ
بالسوق .ويف الوقت الراهن ،يليب قطاع الصناعة الطلب
الثابت من املفاعالت الكبرية ،واليت ختتلف احتي�اجاتها
من اإلمدادات عن احتي�اجات املفاعالت الصغرية.
َّ
وقالت هانلي إنه باإلضافة إىل استكشاف تكنولوجيات
جديدة للحصول على املزيد من اليورانيوم ،فسوف
يتعني على قطاع صناعة الطاقة النووية دراسة
َّ
املمارسات املتبعة يف إدارة املوارد من أجل ضمان
االستدامة .وقد عملت الوكالة مع جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا يف السنوات األخرية من أجل التصدي
للمسائل املتعلقة بإدارة املوارد ،بما يف ذلك اجلدوى
االجتماعية واالقتصادية وقابلية التنفيذ من الناحية
التكنولوجية والثقة يف التقديرات.

الخنفاض سعر اليورانيوم ووفرة اإلمدادات الواردة من
املناجم التقليدية .وخالل السنوات اخلمس الماضية،
اخنفضت تكلفة استخراج اليورانيوم من البحر بواقع
ً
ًّ
أمريكيا للكيلوغرام الواحد.
أربعة دوالرات إىل  440دوالرا
ً
لكن ال يزال يتعني أن ينخفض السعر كثريا حىت يكون
هذا األسلوب قابال لالستخدام على نطاق جتاري.

استخدام اليورانيوم بكفاءة أكرب

َّ
تتسم الكفاءة يف استخدام اليورانيوم وإدارته بنفس
مستوى األهمية الذي يتسم به احلصول على اليورانيوم

وقال هاريكريشنان تولسيداس ،وهو مسؤول معين
بالشؤون االقتصادية يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية
ً
ألوروبا« :جيب النظر إىل اليورانيوم باعتب�اره وقودا
منخفض الكربون يمكن أن يسهم يف حتقيق العديد من
أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة
والوفاء بالعديد من االلزتامات املناخية .وسيكون
للتكنولوجيات اجلديدة دور حاسم يف جعل إنت�اج
ً
اليورانيوم مستداما».

تحتوي مياه البحر على كمية يورانيوم
أكبر من الكمية اليت تحتوي عليها
جميع المستودعات الموجودة على
اليابسة مجتمعة ،ولكن استخراج هذا
ً
اليورانيوم ليس مجديا من الناحية
االقتصادية في الوقت الحالي.
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َّ
تعرفوا على أوكلو :المفاعل النووي الطبيعي
الوحيد المعروف على وجه األرض والذي يبلغ
من العمر ملياري عام
بقلم لورا غيل

عينتان من صخور أوكلو
حصل عليهما متحف التاريخ
الطبيعي في فيينا ُّ
كتبرع.
(الصورة من :لودوفيك فيريير/
متحف التاريخ الطبيعي)

“نريد أن يكون الناس على دراية
بالنشاط اإلشعاعي الطبيعي،
َّ
لكي يدركوا أن النشاط اإلشعاعي
َّ
موجود حولنا في ِّ
كل مكان ،وأنه
ً
ِّ
َّ
طبيعي ،وأنه ال يشكل خطرا
عند المستويات المنخفضة”.
— لودوفيك فيريير ،أمين جمموعة الصخور،
متحف التاريخ الطبيعي،
فيينا ،النمسا

الفزييايئ فرنسيس َّ
بريان يف محطة ملعاجلة
ِّ ً
الوقود النووي يف جنوب فرنسا ،محدثا
ً
نفسه« :ال يمكن أن يكون هذا ممكنا» .كان ذلك
عام  .1972من ناحية ،كانت هناك قطعة داكنة من
ُ
خام اليورانيوم الطبيعي املشع ،استخرجت من منجم
يف أفريقيا .ومن ناحية أخرى ،كانت هناك بي�انات
علمية مقبولة بشأن النسبة الثابت�ة لليورانيوم املشع
يف خام اليورانيوم.

جلس

واتضح من فحص هذه القطعة من خام اليورانيوم
َّ
َ
العايل اجلودة املستخرجة من منجم يف غابون أنها حتتوي
على نسبة أقل من اليورانيوم — 235-أي من النوع
االنشطاري .كانت النسبة أقل بمقدار ضئي�ل لكنه كاف
ً
ِّ
جلعل الباحثني يتوقفون قليال ويفكرون يف األمر.
وكانت َّردة الفعل األوىل واملنطقية من جانب الفزييائيني
َّ
على هذه النسبة غري المألوفة من اليورانيوم 235-أن
طبيعياُّ .
ًّ
فكل اليورانيوم الطبيعي
هذا اليورانيوم ليس
يف وقتن�ا احلاضر حيتوي على نسبة قدرها % 0.720
من اليورانيوم .235-وهذه النسبة ثابت�ة سواء كان
ً
اليورانيوم مستخرجا من القشرة األرضية أو من صخور
َّ
القمر أو صخور الني�ازك .بيت أن تلك القطعة الصخرية
من أوكلو كانت حتتوي فقط على نسبة قدرها .%0.717
فماذا كان معىن ذلك؟ يف البداية ،كان ُّ
كل ما استطاع
َّ
َّ
الفزييائيون التفكري فيه هو أن خام اليورانيوم تعرض
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َّ
يف وقت سابق النشطار نووي اصطناعي ،أي أن بعض
ُ
رغمت على االنقسام خالل
نظائر اليورانيوم 235-أ ِ
تفاعل نووي متسلسل .ويمكن لهذا أن ِّ
يفسر سبب
كون النسبة أقل من املعتاد.
َّ
ولكن بعد إجراء حتليالت تكميلية ،تأكد َّ
بريان وأقرانه
ً
َّ
من أن خام اليورانيوم طبيعي تماما .واألمر األكرث إثارة
للحرية أنهم اكتشفوا بصمة لنواجت انشطارية يف خام
َّ
اليورانيوم .ومن َّثم َّ
توصلوا إىل استنت�اج مفاده أن خام
طبيعي ويف الوقت نفسه َّ
ٌّ
مر بانشطار نووي.
اليورانيوم
ولم يكن هناك سوى تفسري واحد ممكن — كانت
ً
الصخرة دليال على انشطار نووي طبيعي وقع قبل
ما يزيد على ملياري سنة.
وقال لودوفيك فرييري أمني مجموعة األحجار يف متحف
التاريخ الطبيعي يف فيين�ا ،حيث ُ
سيعرض للجمهور جزء
من هذه الصخرة املثرية للتفكري يف عام « :2019بعد إجراء
مزيد من الدراسات ،بما يف ذلك فحوصات موقعية،
اكتشفوا َّأن خام اليورانيوم قد َّ
مر بانشطار نووي من
تلقاء نفسه .فلم يكن هناك أي تفسري آخر».
ولكي تكون هذه الظاهرة قد حدثت بصورة طبيعية،
َّ
فال ريب يف أن مستودعات اليورانيوم اليت جاء منها هذا
اخلام والواقعة يف غرب أفريقيا االستوائي�ة كانت حتتوي
على كتلة حرجة من اليورانيوم 235-ليب�دأ التفاعل.
وبالفعل ،كان هذا هو احلال يف ذلك الوقت.

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
وهناك عامل مساهم ثان لم يكن هناك ٌّبد من توافره
حىت حيدث تفاعل نووي متسلسل ويستمر ،أال وهو
مهدئ .ويف هذه احلالة كان ِّ
وجود ِّ
املهدئ هو الماء .فمن
دون وجود الماء للتقليل من سرعة النيوترونات ،لم يكن
من املمكن أن حيدث انشطار نووي محكوم .وببساطة لم
تكن الذرات لتنقسم.
وقال بيرت وودز ،وهو قائد فريق مسؤول عن إنت�اج
اليورانيوم يف الوكالة« :كما هو احلال داخل مفاعالت
الماء اخلفيف اليت صنعها البشر ،إذا لم جتد التفاعالت
االنشطارية ما ِّ
يهدئها عن طريق إبطاء النيوترونات،
َّ
فإنها تتوقف ِّ
بكل بساطة .وقد قام الماء بدور املهدئ
يف حالة صخور أوكلو ،حيث امتص النيرتونات ليصري
ً
التفاعل املتسلسل محكوما».
ً
ومما ساعد على ذلك أيضا السياق اجليولويج
َّ
املحدد يف املنطقة اليت تقع اآلن يف غابون .وكانت
ُّ
ً
الرتكزات الكيميائي�ة لليورانيوم إجماال (بما يف ذلك
اليورانيوم )235-عالية بما فيه الكفاية ،وكانت فرادى
ً
املستودعات سميكة وكبرية بما فيه الكفاية .وأخريا،
َّ
فقد تمكنت صخور أوكلو من البقاء رغم مرور الزمن.
َّ
ُّ
ويظن اخلرباء أن العالم يمكن أن يكون قد شهد وجود
َّ
َّ
مفاعالت طبيعية أخرى مماثلة ،ولكن ال بد من أن
َّ
العمليات اجليولوجية قد َّ
دمرتها أو أنها قد تآكلت
َّ
أو َّ
تعرضت لالستخفاض — أو أنها ببساطة لم ُيعرث
عليها بعد.
ً
َّ
وقال وودز« :إن ما جيعل األمر مبهرا للغاية هو
اجتماع هذه الظروف من حيث الوقت والطبيعة
ً
اجليولوجية واملياه حىت يكون هذا ممكنا من األصل.
ً
ِّ
َّثم َّإنه َّ
ظل محفوظا حىت اليوم .وهكذا جنح املحققون
يف ِّ
حل اللغز».

عين�ة من الصخور يف مدين�ة مقر الوكالة

ُ َّ
ُ
خرج بعضها
تزن العين�ات من صخور أوكلو ،واليت است ِ
أثن�اء عمليات احلفر ،يف املقر الرئييس لشركة أورانو
الفرنسية العاملة يف مجال القوى النووية والطاقة
َّ
البديلة .ويف أوائل عام  ،2018تلقى متحف التاريخ
ُّ ً
تربعا بعينتني مشطورتني إىل نصفني
الطبيعي يف فيين�ا
مأخوذتني من قلب مثقب اسطواين .وأمكن تقديم
هذا ُّ
التربع بفضل مساهمة مالية من شركة أورانو ومن
املفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة،
بدعم من البعثة الفرنسية الدائمة لدى األمم املتحدة
َّ
واملنظمات الدولية يف فيين�ا .وقدم علماء الوكالة
يد العون عند تسليم العينتني إىل فيين�ا عن طريق
رصد مستويات النشاط اإلشعاعي وتيسري مناولة
الصخور بأمان.
وينبعث من العينتني إشعاع مقداره حنو  40ميكروسيفرت
يف الساعة على مسافة  5سنتيمرتات ،وهو مستوى
قريب من مستوى جرعة اإلشعاع الكوين اليت يتلقاها

مسافر على منت رحلة جوية من فيين�ا إىل نيويورك
َّ
ملدة  8ساعات .وقد اعتاد املتحف ،الذي يستقبل
ًّ
سنويا ،على التعامل مع العين�ات املشعة
 750 000زائر
ً
َّ
إذ إنه يعرض بالفعل عددا من الصخور واملعادن ذات
النشاط اإلشعاعي الضئي�ل.
وقال فرييري« :نريد أن يكون الناس على دراية بالنشاط
َّ
اإلشعاعي الطبيعي ،لكي يدركوا أن النشاط اإلشعاعي
َّ
َّ
ِّ
موجود حولنا يف ِّ
كل مكان ،وأنه طبيعي ،وأنه ال يشكل
ً
خطرا عند املستويات املنخفضة .فالنشاط اإلشعاعي
موجود يف األرضيات واجلدران يف منازلنا ،ويف الطعام
الذي نتن�اوله ،ويف الهواء الذي نستنشقه ،بل ويف
أجسادنا ذاتها .فهل يمكن شرح هذا األمر بطريقة أفضل
من عرض عين�ة حقيقية من الصخور المأخوذة من
أوكلو ،حيث حدث االنشطار النووي بصورة طبيعية
قبل مليارات السنني؟»

لودوفيك فيريير ،أمين مجموعة
الصخور ،يحمل في يديه مفاعل أوكلو
في متحف التاريخ الطبيعي في
ً
ُ
فيينا .واعتبارا من عام  ،2019ستعرض
في المتحف بصورة دائمة عينة من
صخور أوكلو.
(الصورة من :لورا غيل/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وسوف يشتمل املعرض الدائم على مجموعة مختلفة
َّ
ولعل عرض
من مصادر النشاط اإلشعاعي األسايس.
ُّ
ِّ
خريطة تبي توزع النشاط اإلشعاعي يف العالم أو
َّ
جهاز للكشف عن اإلشعاع أو عداد غايغر أو غرفة
سحابي�ة يتيح للزائرين أن يروا بأعينهم ُّ
التعرض
لإلشعاع الطبيعي.
َّ
وقال فرييري« :إن الصخور مثل الكتب ،يمكن النظر إىل
َّ
الغالف واحلصول على بعض املعلومات األولية ،بي�د أن
ُ
القصة الكاملة ال تعرف إال بفتح الكتاب».
ِّ
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نظرة متعمقة على إنتاج اليورانيوم:
الحالة الراهنة واآلفاق والتحديات
بقلم ألكساندر بويتسوف

ً
وفقا

ً
َّ ً
مفرطا حىت عام  2023على األقلِّ .
ويقدم
لتقريرين صدرا مؤخرا ،فسوف يكون عرض اليورانيوم
كال املنشورين ،وهما «تقرير آفاق سوق اليورانيوم لعام  »2018الصادر عن شركة  Uxلالستشارات
و«تقرير الوقود النووي لعام  »2017الصادر عن الرابطة النووية العامليةُّ ،
تنبؤات بشأن العرض والطلب فيما
يتعلق بدورة الوقود النووي حىت عايم  2030و 2035على التوايل.
َّ
َّ
ويذكر التقريران أن حنو  %10من املتطلبات العاملية سوف ُيوفر من مصادر ثانوية خالل الفرتتني املشمولتني
ُّ
بالتنبؤات .وتشمل هذه املصادر الثانوية مخزونات مدني�ة حتتفظ بها هيئ�ات املرافق العامة واحلكومات،
َّ
واليورانيوم والبلوتونيوم املعاد تدويرهما ،واليورانيوم املستنفد املعاد إثراؤه .بي�د أن حصة هذه املصادر من
َّ
ًّ
َّ
تدريجيا مع مرور الوقت ،وهو ما يعين أن اليورانيوم األويل،
مجمل الكمية املعروضة من اليورانيوم ستنخفض
ُّ
أي املستمد من مصادر طبيعية ،ليست له بدائل ُيعتد بها على املدى الطويل.
يشغل ألكساندر بويستوف منصب
مستشار نائب الرئيس يف شركة
 Uranium One Groupيف موسكو.
وهو يتمتَّع بخبرة تمت ُّد على مدى
 40عاماً يف جماالت استكشاف
مستودعات اليورانيوم وتقدير املوارد
والتعدين واملعاجلة .ومنذ عام ،1994
يم ِّثل بويستوف االحتاد الروسي يف فريق
اليورانيوم املشترك بين وكالة الطاقة
النووية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي والوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وشارك يف رئاسة اللجنة
التي أعدَّت «تقرير أسواق الوقود النووي
لعام  »2011الصادر عن الرابطة
النووية العاملية.

وسوف ينخفض إنت�اج اليورانيوم َّ
األويل من املناجم القائمة بنسبة  %30حبلول عام  2035بسبب استنفاد املوارد
َ
املستهلكةُ .
ويشري كال
وإغالق املناجم — ولن تكفي الكمية املنتجة من املناجم اجلديدة إال لتعويض إنت�اج املناجم
ِّ
التقريرين إىل أن الطلب على اليورانيوم قد يفوق العرض يف الفرتة من عام  2023إىل عام  .2026وبغية سد الفجوة
ًّ
سنويا حبلول عام  ،2035ينبغي أن تب�دأ
وزيادة اإلنت�اج بما يكفل الوصول إىل الكمية املطلوبة البالغة  30 000طن
َّ
ً
َّ
َّ
املناجم اجلديدة املتوقعة اإلنت�اج خالل السنوات العشر املقبلة .غري أن املشكلة هي أنه وفقا خلطط الشركات
َّ
يؤكد بعد الشروع يف أي تطوير لهذه املناجم املستقبلية .وعلى ضوء ذلك ،هل ُت ُّ
عد مصادر اليورانيوم
املعني�ة لم
والقدرات التعديني�ة على الصعيد العاليم كافية لتلبي�ة املتطلبات الطويلة األجل ملحطات القوى النووية؟
ورغم الكساد الذي يشهده السوق فقد واصل إنت�اج اليورانيوم النمو باطراد يف العقد األخري ليصل إىل  62 000طن
َّ
املمتدة منذ عام ( .1983وبلغ اإلنت�اج يف عام  2017كمية قدرها
يف عام  ،2016وهو أعلى مستوى تارييخ له يف الفرتة
 59 000طنُ ).
ويعزى هذا النمو يف معظمه إىل طفرة يف اإلنت�اج يف كازاخستان ،اليت زادت إنت�اجها من اليورانيوم
خالل األعوام العشرة األخرية إىل ستة أضعافه يف بداية الفرتة ،وهي أكرب منتج منذ عام ( 2009انظر الشكل .)1

وقد أ َّلف بويستوف بمفرده وباالشتراك
مع آخرين أكثر من  100منشور يف روسيا
وعلى مستوى العامل ،بما يف ذلك دراسة
يف موضوع «جيولوجيا اليورانيوم
وتعدينه واقتصاده»ُ ،نشرت عام .2012
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املصدر :بيانات جمعها الكاتب ،على أساس
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رؤية عالمية
ُّ
والنض املوقعي هو الطريقة األساسية املستعملة اليوم يف تعدين اليورانيوم يف ذلك البلد .وقد ارتفعت حصة
َّ
البالد من اإلنت�اج العاليم من  %20يف عام  2005إىل  %50يف عام  2016و .2017بي�د أن قدرات التعدين باستخدام
ً
ِّ
النض املوقعي سوف تب�دأ يف الرتاجع بعد عام  ،2028وفقا لتقرير شركة  Uxلالستشارات ،وذلك بسبب
ً
ِّ
استنفاد املوارد ،مع حدوث تراجع حاد يف اإلنت�اج من مناجم النض املوقعي املنخفضة التكلفة اعتب�ارا من
عام  .2022وقد تواجه شركات اليورانيوم حتديات اقتصادية وتقني�ة فيما يتعلق باستهالل مشاريع تعدين
ً
ِّ
جديدة قائمة على النض املوقعي نظرا الرتفاع التكلفة ومحدودية املوارد املتاحة.
ً
ومن بني املناجم العاملة يف الوقت الراهن والبالغ عددها  43منجما ،ال ُينتج اليورانيوم بتكلفة أقل من أسعار
ً
التسليم الفوري يف األسواق إال نسبة قدرها  ،%40وفقا لتقرير شركة  Uxلالستشارات .ومن املرجح أال يبقى يف
سوق اليورانيوم احلالية بما تواجهه من صعوبات سوى الشركات ذات اإلنت�اج املنخفض التكلفة أو اليت لديها
عقود طويلة األجل بشروط مواتي�ة.
ً
وباإلضافة إىل اخنفاض أسعار اليورانيوم ،تواجه الشركات قيودا مرتبطة بعوامل سياسية واجتماعية وبيئي�ة.
وقد أعاقت هذه القيود تطوير العديد من مشاريع اليورانيوم يف أسرتاليا وروسيا وكازاخستان وكندا والعديد
َّ
يتسبب هذا يف تراجع إنت�اج اليورانيوم يف عام  2018بنسبة ال تقل عن .%10
من البلدان يف أفريقيا .ويمكن أن
ً
َّ
منتج يف العالم ،فقد تواجه أيضا يف املستقبل جميع التحديات املذكورة
ويف حني أن كازاخستان هي اليوم أكرب ِ
ً
ًّ
آنفاِّ .
سنويا
وختطط كازاخستان للمحافظة على قدرات تعدين اليورانيوم احلالية عند مستوى  25 000طن
َّ
خالل السنوات اخلمس املقبلة ،غري أن هذا املستوى قد ينخفض بنسبة  %40حبلول عام  2030وبنسبة %70
حبلول عام  ،2035وذلك بسبب استنفاد املوارد وإغالق املناجم القديمة.

موارد كافية من اليورانيوم ،لكن بأي تكلفة؟

ً
ًّ
أساسيا من أجل حتقيق إنت�اج مستدام يف األجل
ُي َع ُّد وجود موارد موثوقة ومنخفضة التكلفة لليورانيوم أمرا
ً ُ
الطويل .وعموما ،تعترب موارد اليورانيوم العاملية أكرث من كافية لضمان تلبي�ة االحتي�اجات الطويلة األجل
لقطاع الصناعة النووية .ومع ذلك ،ففي الوقت نفسه ،هناك موارد عديدة تنتيم إىل الفئات العالية التكلفة.
ً
وبعد عام  ،2020قد يواجه منتجو اليورانيوم نقصا يف املوارد املنخفضة التكلفة .وخالل العقد األخري ،ارتفع
َّ
مجموع موارد اليورانيوم العاملية املعروفة بنسبة  ،%21بي�د أن املوارد اليت تنتيم إىل الفئة املنخفضة التكلفة،
ً
أي اليت ُّ
ًّ
أمريكيا للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم ،اخنفضت بنسبة %48
تقل تكلفة اإلنت�اج فيها عن  80دوالرا
(انظر الشكل .)2
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الشكل  -2تطوُّ ر موارد اليورانيوم
املصدر« :اليورانيوم يف عام  :2016موارده
وإنتاجه والطلب عليه» ،تقرير مشترك صادر
عن وكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
ِّ
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تحديث�ات الوكالة :األخبار

َّ
الوكالة تتوسع في بناء القدرات لمكافحة سرطان األطفال

ِّ
عقدت الوكالة شراكة جديدة ستمكنها من
حتسني املساعدة اليت ِّ
تقدمها للبلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط من أجل زيادة فرص
الوصول إىل الكشف املبكر عن سرطان األطفال
وعالجه .وبموجب اتفاق التعاون مع املنظمة
ِّ
الدولية لسرطان االطفال ( ، )CCIالذي ُوقع
يف مطلع حزيران/يوني�ه  ،2018ستعمل املنظمة
ِّ
والوكالة ًّ
املتخصص
سويا من أجل توفري التدريب
للمهنيني العاملني يف مجال طب األطفال ،وإذكاء
الوعي وحشد املوارد لصالح األطفال املصابني
بالسرطان يف الدول األعضاء يف الوكالة.
ُّ
وتضم املنظمة الدولية لسرطان األطفال
ً
ً ِّ
 188منظمة يف  93بلدا تمثل اآلباء واألمهات
والشباب الناجني من السرطان ،وتعمل على
ُ
ترويج أفضل املمارسات ،وتطوير ن ُهج فعالة
ومبتكرة ،وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة
ِّ
للحد من الوفيات الناجمة عن سرطان األطفال.
ِّ
وتنفذ املنظمة مشاريع يف العديد من البلدان ،بما
يف ذلك إثيوبي�ا وغانا وميانمار ،لتلبي�ة احتي�اجات
الرعاية الصحية لألطفال اخلاضعني للعالج،
وتدريب احلاصلني على منح دراسية يف مجال
ُ
طب أورام األطفال ،وبن�اء مرافق تدار على حنو
مستدام ،وإنشاء مجموعات الدعم اليت ُّ
تضم
اآلباء واألمهات.

ويزيد عدد حاالت اإلصابة السرطان اليت
ً
ُ َّ
تشخص لدى أطفال دون سن  14عاما على
ًّ
سنويا ،وهذا العدد آخذ يف االزدياد.
 300 000حالة
َّ
وقدر تقرير نشرته مجلة  The Lancetالطبي�ة
َّ
يف عام  2015عن نت�اجئ دراسة  CONCORD-2أن
فرص جناة األطفال يف مناطق العالم األقل نموًّا
نَّ
يمكن أن تت�د لتصل إىل  ٪30مقارنة بأكرث من
 ٪80يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

زيادة فرص احلصول على العالج
قال يانغ دازهو ،نائب املدير العام للوكالة ورئيس
ُ
إدارة التعاون التقين« :هذه الرتتيب�ات تريس
التعاون يف مجال مكافحة سرطان األطفال ،وهو
ما سزييد من إمكاني�ة احلصول على خدمات
العالج اإلشعاعي لألطفال املصابني بالسرطان
ِّ
وستقدم هذه الشراكة املزيد
يف البلدان النامية.
من الدعم لدولنا األعضاء يف سعيها لتلبي�ة
لطلب املزتايد على خدمات السرطان واملهارات
املتخصصة يف هذا املجال».
وقد دأبت الوكالة على العمل على حنو وثيق مع
الدول األعضاء من أجل وضع وتنفيذ برامج
تشمل الطب اإلشعاعي يف إطار نهج َّ
متعدد
ُّ
التخصصات ملكافحة السرطان ،ابت ً
�داء بالوقاية

ً
ِّ
والكشف املبكر ووصوال إىل العالج .وباإلضافة
إىل تدريب املهنيني الصحيني ،تسهم الوكالة يف
تدابري مراقبة اجلودة ويف شراء املعدات الالزمة
لعالج سرطانات األطفال عن طريق نقل
ِّ
املتقدمة مثل العالج بالربوتونات.
التكنولوجيات
وتضع الوكالة إرشادات بشأن األمان ووقاية
املرىض الذين يتلقون العالج اإلشعاعي ،بما يف
ذلك األطفال.
وقالت روث هوفمان ،رئيسة املنظمة الدولية
َّ
لسرطان االطفال ،إنه بفضل مشاركة الوكالة
يف تشخيص السرطان وعالجه على مستوى
العالم ،تتوقع املنظمة أن تعود الشراكة باملنفعة
ُ
على املرىض صغار السن وأسرهم يف جميع أحناء
العالم .وهدفنا هو أن حيصل جميع األطفال
واملراهقني املصابني بالسرطان على أفضل
مستوى ممكن من الرعاية ،وأن يتمكنوا من
احلصول على اخلدمات التشخيصية .ويمكنن�ا
حتقيق هذا الهدف بمساعدة الوكالة».

— بقلم جيمس هوليت

تطبيق حاسوبي للعبة على اإلنترنت يفوز بمسابقة الوكالة للطالب
فاز فريق من طالب مدرسة ثانوية من مالزييا يف
َّ
املسابقة الدولية للطالب اليت نظمتها الوكالة،
وكان الفريق قد َّ
تقدم للمسابقة بتطبيق لعبة
على احلاسوب يهدف إىل الرتويج للعلوم
ُ
النووية ،وأعلن عن الفائزين يف مؤتمر الوكالة
الدويل الثالث املعين بتنمية املوارد البشرية
لربامج القوى النووية ،الذي ُعقد يف غيونغجو،
كوريا اجلنوبي�ة ،يف أيار/مايو .2018
وأطلق أعضاء فريق مدرسة SMK Kuala Besut

ُّ
َّ
أعضاء فريق الطالب الماليزي المشارك في المسابقة اليت نظمتها الوكالة للن ُهج المبتكرة
في الترويج للعلوم والتكنولوجيا النووية يعرضون تطبيقهم الحاسوبي الذي فاز بالمسابقة،
 31أيار/مايو  ،2018غيونغجو ،كوريا الجنوبية.
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ِّ
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الثانوية على التطبيق الذي وضعوه اسم
« 100يشء عن العلوم النووية واحلياة» .وبعد
إطالق هذه األداة التثقيفية يف أوائل عام ،2018
َّ
وجد الطالب أن آراء السكان املحليني والسياح
املشاركني عن قطاع الصناعة النووية قد
ًّ
جذريا.
تغيَّ ت
وقالت صفية بنت محمد ناصر ،وهي أحد
الطالب المالزييني الثالثة األعضاء يف الفريق

تحديث�ات الوكالة :األخبار
الفائز« :قبل املشروع ،أعرب  ٪93من املشاركني
عن موقف سليب جتاه العلوم والتكنولوجيا
النووية .ولكن بعد ُّ
التعرف على العناصر
األساسية للتطبيقات النووية ،أصبح لدى ٪96
من املجيبني تصور إجيايب عن الطاقة النووية
والعلوم النووية على السواء».
وتهدف مسابقة الطالب ،اليت ُعقدت بالزتامن
َّ
استمر على مدى أربعة أيام،
مع املؤتمر الذي

إىل تعزيز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا
ُ
النووية بني طالب املدارس الثانوية ،وفتح باب
املشاركة فيها للطالب يف جميع أحناء العالم.
ُ ِّ َ
وكلف الطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني
 14و 18بمهمة تعزيز املناقشة وإذكاء الوعي
بت�أثري العلوم والتكنولوجيا النووية يف احلاضر
ويف املستقبل.
ووصلت إىل املرحلة النهائي�ة خمسة أفرقة ،من
كوريا اجلنوبي�ة ومالزييا وهنغاريا والواليات
املتحدة األمريكية واليابان ،اختريت بن ً�اء على
ً
تصميمها وتنفيذها املشاريع األكرث ابتكارا من
ِّ
املتقدمني ،ومن َّثم فازت جميعها
بني سائر
برحلة إىل غيونغجو لعرض هذه املشاريع يف
مؤتمر الوكالة.
ِّ
َّ
وأكد وان مود شاتار ،املعلم املشرف على فريق
َّ
مدرسة  SMK Kuala Besutالثانوية أنه:

َّ
«من املهم أن نالحظ أن طالبن�ا أتوا من قرية
تعتمد على صيد األسماك يف مالزييا ليس فيها
إال قدر محدود من املعرفة بالعلوم النووية.
ومن خالل هذه املسابقة ،لم يكن عليهم فقط
ً
التفاعل مع املجتمع املحلي ،بل بدأوا أيضا يف
استكشاف مجال عليم جديد».
وشملت معايري االختي�ار يف املراحل األوىل
الدقة واالبتكار واألثر املحتمل والتوازن بني
اجلنسني.
وقال أندرو كنغ ،نائب مدير مدرسة
 Alliance Dr. Olga Mohanالثانوية يف
الواليات املتحدة األمريكية ،واليت ينتيم إليها
أحد األفرقة اليت وصلت للمرحلة النهائي�ة:
«عندما عرفنا ألول مرة بمسابقة الطالب
َّ
الدولية ،أدركنا أنها فرصة عظيمة ملعرفة
املزيد عن قطاع الصناعة النووية ولتأكيد
شغفنا بإجياد عالم يستفيد من الطاقة النووية
َّ
المأمونة» .ووجد طالب املدرسة الثانوية أن
صورة الطاقة النووية بني صفوف الطالب
َّ
كان يغشاها اخلوف من األسلحة النووية ،وأن
هناك حاجة إىل املزيد من التواصل من جانب
الصناعة النووية إلعالم الطالب بأنواع املهن
املتاحة يف القطاع النووي.

ويف ختام املؤتمرَّ ،
شدد إيف بريشيهَّ ،
املفوض
السايم ملفوضية الطاقة الذرية والطاقات
َّ
البديلة يف فرنسا ،على أن جميع مستويات
التعليم ،من املدارس االبت�دائي�ة وحىت برامج
الدكتوراه ،لها دور حاسم يف مستقبل الطاقة
َّ
النووية .ويف الواقع ،فإن جميع املشاكل املعاصرة
اليت تواجهها الصناعة النووية لها مكان يف
التعليم والتدريب ،كما يلي:
َّ
• تتطلب زيادة قبول اجلمهور للقوى النووية
تثقيف عموم اجلمهور وتزيد من أهمية توفري
التعليم العليم للجميع؛
َّ
• وتتطلب احلاجة لزيادة الكفاءة واألمان
تنشئة جيل جديد من املهندسني على دراية أكرب
باملحاكاة احلاسوبي�ة وحتليل البي�انات؛
َّ
• وتتطلب تنمية االبتكار مشاريع طويلة
األجل يف مجال العلوم الهندسية وأكاديميني
من مجاالت مختلفة.
ً
ً
واجتذب املؤتمر قرابة  520مشاركا ومراقبا من
ً
 51بلدا وخمس منظمات دولية.

— بقلم شانت كريكوريان

ً
ُ
الوكالة تطلق مركزا لبناء القدرات في مجال الطاقة النووية
أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصة
ِّ
رقمية جديدة تركز على ختطيط القوى العاملة،
والقيادة ،والتدريبِ ،وإشراك أصحاب
املصلحة ،واألداء البشري ،لدعم البلدان اليت
ِّ
ِّ
تشغل محطات قوى نووية والبلدان اليت تفكر
يف استهالل برامج جديدة للقوى النووية أو
تعمل على ذلك .ويتيح مركز بن�اء القدرات يف
َّ
املسجلني
مجال الطاقة النووية للمستخدمني
االنضمام إىل جماعات نشطة من املمارسني من
أجل تب�ادل املعلومات وبن�اء القدرات وإقامة
الشبكات.
ويتيح املركز للخرباء االنضمام جلماعات
املمارسني املعني�ة ِّ
بكل موضوع ،وتقديم
َّ
مسودات منشورات الوكالة،
تعقيب�ات على
ِّ
ُّ
واستكشاف أدوات التعلم اإللكرتوين اليت توفرها
الوكالة ،والوصول إىل صفحات شبكية أخرى
ُّ
ذات صلة ،وتصفح منشورات الوكالة ،واالطالع
على وثائق االجتماعات السابقة.

وقالت لوتا هالت ،وهي أخصائي�ة تدريب
ِّ
يف مجال القوى النووية بالوكالة« :يوفر
املركز مساحة تفاعلية فريدة على اإلنرتنت
للمتخصصني العاملني يف املجال النووي.
وسيكون بمثابة مركز الوكالة املتكامل
للمعلومات واملناقشات بشأن املواضيع املتعلقة
بتنمية املوارد البشرية وإشراك أصحاب
املصلحة ألغراض برامج القوى النووية».
ُ
وق ِّدم املركز يف املؤتمر الدويل الثالث املعين بتنمية

للتسجيل واملشاركةُ ،يرىج االتصال بعنوان
الربيد االلكرتوين التايل:
HRD.Contact-Point@iaea.org

— بقلم لزيا بريتلو

املوارد البشرية لربامج القوى النووية ،الذي ُعقد
يف غيونغجو جبمهورية كوريا اجلنوبي�ة ،يف الفرتة
من  28إىل  31أيار/مايو .2018
ويأيت إنشاء املركز على إثر طلبات وردت من
الدول األعضاء من أجل حتديث طريقة التواصل
بني املهنيني العاملني يف املجال النووي .ويهدف
َّ
املركز إىل إجياد محافل تتسم بسرعة أكرب يف
ً
التواصل وتكفل قدرا أكرب من التعاون.
ِّ
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تحديث�ات الوكالة :المنشورات

تو ُّزع رواسب اليورانيوم يف العالم ،اإلصدار الثاني

)(World Distribution of Uranium Deposits

َّ
توزع اليورانيوم ومستودعاته يف العالم .وقد ُأ َّ
يتألف هذا اإلصدار من خريطة رقمية تفاعلية شاملة ومتكاملة عىل اإلنرتنت ُتظهر ُّ
عد
ٍّ
هذا اإلصدار بإسهامات من كل من هيئة املسح اجليولويج يف ساسكاتشوان ،وهيئة املسح اجليولويج يف جنوب أسرتاليا ،وهيئة املسح
اجليولويج األمريكية .وكان اإلصدار األول من اخلريطة ،الذي ُنرش يف عام َّ ،1995
يتضمن  582مستودع يورانيوم حول العالم؛ يف حني
ً
ً
مستودعا .ويتيح اإلصدار اجلديد أدوات تفاعلية ِّ
َّ
متقدمة وهو أيضا متوفر يف نسخة مطبوعة.
يتضمن هذا اإلصدار األخري 2831
ً
(راجع املقال املنشور يف الصفحة  12لالطالع عىل ملحة عامة أكرث تفصيال).
منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل َّ
املوحد للكتاب978-92-0-100118-4 :؛ الطبعة اإلنكلزيية؛  20.00يورو؛ 2018
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12314/World-Distribution-of-Uranium-Deposits

ِّ
بالنض املوقعي :ملحة عامة عن العمليات
تعدين اليورانيوم

)(In Situ Leach Uranium Mining: An Overview of Operations
ِّ
ِّ
يقدم هذا املنشور ملحة تاريخية ويعرض اخلربات املكتسبة يف جمال التعدين بالنض املوقعي حول أحناء العالم .وقد أصبح هذا األسلوب
ً
واحدا من الطرائق املعتادة إلنتاج اليورانيوم .ويمكن استخدام املنشور لتوجيه وضع األنشطة التقنية ،مع مراعاة االعتبارات البيئية
ِّ
والتشديد عىل االقتصاديات اليت تنطوي علهيا العملية ،مبا يف ذلك اإلغالق املسؤول ملواقع التعدين .ويوفر املنشور معلومات عن كيفية
ٍّ
تصميم وتشغيل وتنظيم املشاريع احلالية واملستقبلية بأمان وكفاءة ،هبدف االرتقاء باألداء إىل أعىل مستوياته والتقليل إىل أدىن حد من
اآلثار البيئية السلبية.
العدد  NF-T-1.4من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب978-92-0-102716-0 :؛
الطبعة اإلنكلزيية؛  30.00يورو؛ 2016
https://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10974/Uranium-Mining

تطورات األساليب الجيوفيزيائية الجوية واألرضية الستكشاف اليورانيوم
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