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تحسين أمن اليورانيوم الطبيعي 
في كازاخستان

بقلم أندرو غرين

بت   كازاخستان، البلد املنِتج ألكرث من رحَّ
000 20 طن من اليورانيوم الطبيعي 
سنويًا، بإرشادات األمن الصادرة عن الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية واملوضوعة مؤخًرا. 

ويقول إلدار نيخانوف، مسؤول الحامية املادية 
يف منجم يورانيوم يف كازاخستان تابع لرشكة 

كازاتومربوم التي تديرها الدولة: “ليس من املبالغة 
إن قلنا إن هذه اإلرشادات مهمة وجاءت يف الوقت 
املناسب”. “فمنذ اعتامد تدابري أمنية جديدة تتسق 

مع اإلرشادات، مل نشهد أي حادثات لسحب غري 
مأذون لليورانيوم الطبيعي”.

تعزيز األمن الدويل
يف عام 2010، وضعت كازاخستان نظاًما شاماًل 

ملراقبة اليورانيوم الطبيعي وتوفري الحامية املادية 
 له.  وأسهمت تجربتها يف تنفيذ هذا النظام 

يف إعدادسلسلة من الوثائق اإلرشادية األمنية 
عة يف منشور صدر   الصادرة عن الوكالة واملجمَّ
يف شباط/فرباير 2016 بعنوان األمن النووي يف 

صناعة استخراج اليورانيوم.

 ويقول نيخانوف: “تدرك كازاخستان كبلد رائد عامليًا 
يف إنتاج ركازة خام اليورانيوم مسؤوليتها يف اإلسهام يف 
تدابري أمن اليورانيوم الطبيعي داخل املجتمع الدويل”.

 بإنتاج يربو عىل 20000 طن سنوًيا، 
 ُتعدُّ كازاخستان البلد الرائد عاملًيا 

يف إنتاج اليورانيوم. 
)الصورة من: كازاتومربوم( 



5   |   ٢٠ مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، كانون األول/ديسمبر ١٦

ويتضمن منشور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
دة للتصدي للتهديدات من جهات  تدابري محدَّ

داخلية وخارجية ويتناول املنشور الحامية املادية، 
م أيًضا  ومراقبة املخزون، وأمن النقل. ويقدِّ

إرشادات عن كيفية وضع خطط أمن املرافق 
وخطط شاملة ألمن النقل. ويقول نيخانوف إن لدى 

كازاخستان ما مجموعه 23 موقع إنتاج الستخراج 
اليورانيوم ومعالجته، وتم تعزيز أمن كل موقع 
منها بشكل كبري بفضل اإلرشادات الصادرة عن 

الوكالة مؤخراً.

وهناك إطار قانوين دويل قيد التطبيق يدعو إىل 
مامرسات إدارية حصيفة مبا يضمن بقاء اليورانيوم 

الطبيعي آمًنا. ومن هذا املنطلق أخطرت الوكالة 
الهيئات الرقابية الحكومية واملشغلني الصناعيني 

بشأن املامرسات اإلدارية الحصيفة لحامية ركازة 
خام اليورانيوم من السحب غري املأذون خالل 
إنتاجها وتخزينها ونقلها. ويقول نيخانوف إن 

كازاخستان، كأحد أبرز املساهمني بهذه اإلرشادات، 
قد طبقت تلك التدابري عىل املستوى الوطني. 

 

التصدي لتحديات األمن
يف كل موقع من مواقع تعدين اليورانيوم يف 

كازاخستان البالغ عددها 23 موقًعا ساعد تنفيذ 

التدابري األمنية يف تعزيز الحامية املادية وأمن 
املعلومات من خالل تحسني ضوابط الدخول 

إىل املواقع، وأجهزة اإلنذار من الرسقة، واملراقبة 
الفيديوية.

وهنا يقول نيخانوف: “نحن عىل دراية بوجود 
سوق سوداء لليورانيوم الطبيعي والحاجة إىل تدابري 

أمنية قوية وعملية”. وتابع قائالً: “من واقع الخربة 
يف مجال الصناعة، ستحدُّ هذه التدابري كثرياً من 

مخاطر الرسقة”.

وميثل التدريب مجال تركيز آخر. وهنا يقول: 
“تدريب العاملني تدريبًا مالمئًا هو أهّم تحدٍّ لضامن 

 بقاء املناجم آمنة”. وتُظهر خربة كازاتومربوم 
 يف مجال مراقبة الجودة أن عامل املناجم بحاجة 

إىل إرشادات واضحة وبسيطة ميكنهم اتباعها. ووفًقا 
مة من الوكالة هذا  لنيخانوف متثّل اإلرشادات املقدَّ

العام مورًدا قيِّاًم.

 وتقول أسيل خامزاييفا، مسؤولة األمن النووي 
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “البد من تضمني 

نُظم األمن يف عملية استخراج اليورانيوم من البداية”. 
وتتابع قائلة: “مثة حاجة حقيقية التخاذ مثل هذه 

دة، وسيكون من الصعب واملكلف معاً  التدابري املحدَّ
إضافتها الحًقا”.  

منجم االسرتداد يف املوقع يف جنوب 
.Ortalyk ISL كازاخستان التابع لرشكة
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