
مسؤولون تنزانيون وخرباء من الوكالة الدولية يقول 

للطاقة الذرية إنه جرى إعداد املشهد يف مضامر 

تعدين اليورانيوم يف جمهورية تنزانيا املتحدة، عقب إدخال 

تغيريات حديثة العهد عىل اإلطار الرقايب يف البلد، جعلته أكرث 

مسايرًة لتوصيات الوكالة. كام أنَّ االعتبارات البيئية ومشاركة 

املجتمع املحيل يف مراقبة مسار إجراءات الرتخيص والعمليات 

هذا  استدامة  يف  يسهامن  سوف  جانبان  هام  املستقبل  يف 

املرشوع.

ر بنحو  تُقدَّ اليورانيوم  تنزانيا وجوَد موارد من  دت  وقد حدَّ

000 60 طن، وهي ترتقَّب البدء بالتعدين يف عام 2016 بغية 

استغالل مستجمعات رواسب اليورانيوم لديها، باعتبار ذلك 

جزءاً من خطط البلد الرامية إىل زيادة إسهام قطاع التعدين 

من 3.3٪ من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2013 إىل ٪10 

بحلول نهاية هذا العقد الزمني. وأخذ البلد يحّول محور تركيزه 

إىل اليورانيوم ألنَّ احتياطياته من الذهب واملاس توشك عىل 

النضوب. ويقول إّدي مكيالها، املدير العام ملفوضية الطاقة 

الذرية التنزانية: “لقد آن اآلوان ليك يستفيد البلد من رواسب 

اليورانيوم املوجودة لديه.”

الحكومة زهاء  دت  أولية، حدَّ وعقب إجراء دراسة تحليلية 

ستة مواقع تنطوي عىل إمكانات جيدة للتعدين، وأصدرت 

دت دراساُت جدوى حديثة العهد أحَد  رخصاً للتنقيب. كام حدَّ

املواقع باعتباره ينطوي عىل إمكانات تجارية مبّكرة، حسبام 

يقول مكيالها، مستدرِكاً بقوله إنه بالنظر إىل الهبوط الذي 

الجارية مع  واملفاوضات  اليورانيوم،  أسعار  يف  حدث الحقاً 

رشكات تعدين أجنبية، مل يبدأ أّي عمل تعديني حتى اآلن.

الوكالة  من  املساعدة  طلبت  الحكومة  إنَّ  مكيالها  ويقول 

الدولية للطاقة الذرية يف العمل عىل جعل ترشيعات الحكومة 

وإجراءاتها ذات الصلة بهذا املجال تتامىش مع املعايري الخاصة 

باألمان وبالبيئة، والتأكُّد من تطبيق املامرسات الجيدة مسبّقاً 

قبل مبارشة عمليات التعدين. كام يقول: “أردنا أن يستفيد 

الترشيعات  لدينا  أنه ليست  أدركنا  التنزاين، ولكننا  الشعب 

املناسبة املطبَّقة لكفالة أمان التعدين واملعالجة والنقل.”

وقد تناول االستعراض بالنظر الجوانَب الخاصة باملهام الرقابية 

العمليات.  يف  االستدامة  وكذلك  والبيئة،  واألمان  والصحة 

التكنولوجيا  اختصايص  تولسيداس،  هاريكريشنان  ويوضح 

النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرأس مرشوع 

تتعلق  مقرتحات  ة  عدَّ م  قدَّ االستعراض  فريق  أنَّ  تنزانيا، 

باإلطار الرقايب، وبكفالة اتّباع أنشطة التعدين ملعايرَي الوكالة 

بقضايا  يتعلق  فيام  وبخاصٍة  الدولية،  الجيدة  وللمامرسات 

الصحة واألمان والبيئة.

نهج شمويل
يقول مكيالها إنه بفضل ما أسهمت به الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية من مدَخالت، أخذت الحكومة بنهج أكرث شموالً بشأن 

بيئية،  تنظيمية  لوائح  اليورانيوم، واستحدثت  قضية تعدين 

ندرك من  “إننا مل  املياه. ويقول:  يف مجال وقاية  وخصوصاً 

قبُل أهميَة رصد جداول املياه واملياه الجوفية حول مناطق 

التعدين املرتقبة يف املستقبل.” ويضيف بأنه يف أعقاب مرشوع 

الوكالة، جرت عمليات قياس أساسية املستوى من أجل تحديد 

املوجودة يف  املختلفة  الكيميائية  واملواد  املعادن  مستويات 

املياه. كام يقول: “إننا سوف نتمكَّن من رصد األنشطة مقارنًة 

بهذه القيم.”

تدابير وقاية المياه ومشاركة المجتمع المحلي 
تسهمان في زيادة استدامة تعدين اليورانيوم 

في تنزانيا
بقلم: ميكلوس غاسبار

الشعب  يستفيد  أن  “أردنا 
أنه  أدركنا  ولكننا  التنزاني، 
التشريعات  لدينا  ليست 
لكفالة  المطبَّقة  المناسبة 
والمعالجة  التعدين  أمان 

والنقل. لكنها لدينا اآلن.”

- إّدي مكيالها، المدير العام، مفوضية 

الطاقة الذرية التنزانية

الحاملة  الصخور  عّينات  أخذ 
لليورانيوم، موقع نهر مكوجو، 

تنزانيا.
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التنزانيني  السياسات  ري  ومقرِّ الخرباء  إنَّ  مكيالها  ويقول 

اطّلعوا أيضاً عىل أهمية الحصول عىل قبول املجتمع املحيل 

بهذا املرشوع يف وقت مبّكر مسبّقاً. ويوضح بقوله: “أدركنا أنَّ 

مشاركة املجتمع املحيل قد متّكننا من أن نقلِّل من املامنعة 

املحتملة لهذا املرشوع.”

كام يقول مكيالها إنَّ السلطات ُعنيت بإرشاك السكان املحليني 

االجتامعات، مبا يف ذلك بشأن فرص  من خالل سلسلة من 

العاملة. ويقول إنَّ فريق البحوث الذي يضطلع باستكشاف 

اليورانيوم “قد بارش من قبُل تشغيل أشخاص محليني، وأخذ 

املجتمع املحيل يرى هذا املرشوع باعتباره فرصة اقتصادية 

مة من الوكالة الدولية  يف املنطقة.” وباتباع التوصيات املقدَّ

بالتشاور مع زعامء  الحكومة،  تعمد  الذرية، سوف  للطاقة 

البيئي، وإنشاء  املجتمع املحيل، إىل استحداث خطة للرصد 

لجنة تشاورية مجتمعية، يرأسها ممثّل محيل، بشأن الرصد 

املستمّر للعمليات، وخصوصاً بالنسبة إىل االستدامة البيئية.

وقد دعا االستعراض أيضاً إىل الفصل الواضح بني املسؤوليات 

بدور  بسوٍء  املساس  عدم  أجل  من  وذلك  الحكومة،  ضمن 

الحكومة بصفتها السلطة الرقابية من خالل مشاركتها بوصفها 

رشيكاً اسرتاتيجياً. ويقول تولسيداس إنه “كان هناك مخاطرة 

محتملة وتنازع محتمل يف املصالح يف إطار املخطط األصيل.” 

مة، تم تعزيز الوظيفة الرقابية  ولكْن بفضل التوصيات املقدَّ

وذلك  والتكنولوجيا،  والعلوم  االتصاالت  بوزارة  املنوطة 

الرقابة،  باستحداث وحدات وظيفية مخصصة مسؤولة عن 

ضمن هذه الوزارة املذكورة ووزارة الطاقة واملوارد املعدنية 

عىل حد سواء.

عمر ثاٍن لنفايات التعدين
تنزانيا عىل  ساعد خرباُء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً 

استنباط خطط الستخالص اليورانيوم من املخلّفات أو املواقع 

املؤقتة لتخزين األلغام املرتوكة من عمليات تعدين الذهب 

والفوسفات. ويقول تولسيداس: “كانت تلك تُعترب نفايات من 

قبُل، ولكننا سوف نرى اآلن كيف ميكن استخدامها ألغراض 

اقتصادية محتملة.”

م  وتقدُّ اليورانيوم،  انتعاش سعر  بفضل  إنه  ويقول مكيالها 

ح أن يبلغ املنجم  مسار املفاوضات مع املستثمرين، من املرجَّ

األول مرحلة التشغيل يف عام 2016 يف منطقة نهر مكوجو، 

الجنوب  إىل  كيلومرتاً   470 بنحو  ر  تُقدَّ مسافة  الواقعة عىل 

الغريب من العاصمة دار السالم.

أسهم أيضاً يف هذه املقالة هوغو كوهني ألربتيني

إنتاج اليورانيوم في عام 2012 بلغ 816 58 طناً من اليورانيوم

العلوم
تعدين اليورانيوم

باستخدام  املعادن،  من  غريه  غرار  عىل  منطياً،  اليورانيوم  ن  يُعدَّ

تكنولوجيا تعدين الُحْفرة املفتوحة، حينام يكون ُركاز املعدن قريباً 

إىل سطح األرض، وباستخدام تكنولوجيا التعدين الجويف حينام يكون 

الرُّكاز أعمق تحت السطح. ويتطلَّب التعدين الجويف مستوى عالياً من 

التهوية من أجل تخفيض تعرُّض العاّمل لغاز الرّادون. ويُنتَج الرّادون 

أثناء عملية االضمحالل الطبيعي لليورانيوم.

ويحتوي الرُّكاز منطياً عىل ما يرتاوح من حوايل بضع مئات األجزاء 

يف املليون إىل ما يبلغ 20 يف املائة من اليورانيوم. ويُنَقل الرُّكاز من 

تُفَصل  حيث  املعالجة  مطاحن  أو  محطات  إىل  التقليدية  املناجم 

أكاسيد اليورانيوم عن الرُّكاز. وعندما تتيح التضاريس الجيوليوجية، 

اليورانيوم  إذابة  أجل  من  األرض  داخل  كيميائية  مواد  ميكن ضّخ 

يف ما يُسمى عمليات االستخالص يف املوقع. وبحقن محاليل قلوية 

ضعيفة، كالتي تُصنع بصودا التخمري، أو بدالً من ذلك بحقن محاليل 

ل املنجم بفصل  أنابيب، يقوم عامَّ الرُّكاز من خالل  حمضية داخل 

اليورانيوم عن الرُّكاز وضّخ املحلول الناتج ثانيًة إىل سطح األرض من 

أجل استخالص اليورانيوم.

وعىل الصعيد العاملي، يُنتَج ما يقارب 000 60 طن من اليورانيوم 

سنوياً، وتُعدُّ كازاخستان وكندا وأسرتاليا البلدان املنتجة الثالثة التي 

تأيت يف املرتبة العليا من القامئة، ويبلغ إنتاجها معاً ما يقارب ثلثي 

إنتاج اليورانيوم يف العامل )أنظر الرسم البياين(.
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