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
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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
ٍ
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