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اليورانيوم: من االستكشاف إلى االستصالح

م الذي أحرزته  بعد مضي خمس سنوات، التقدُّ
تنزانيا في استكشاف اليورانيوم

بقلم آبها ديكسيت

مة من استكشاف وصلت  تزناني�ا إىل مرحلة متقدِّ
للبدء يف عمليات  ط  اليورانيوم وختطِّ

التعدين يف أول موقع تعدين حصل على املوافقة لديها 
فور أن تغدو الظروف االقتصادية مواتي�ة وترتفع 

أسعار اليورانيوم، وذلك وفقًا لما ذكره خرباء محليون. 
مت الوكالة الدعم لتزناني�ا من أجل استهالل  وقد قدَّ

برنامجها لتعدين اليورانيوم، بما يف ذلك عن طريق 
بعثة استشارية أوفدتها الوكالة يف عام 2013 للبدء يف 

إطالق املشروع.  

وقال دينيس أ. موالونغو، رئيس إدارة اإلشعاعات 
ن�ة بهيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا: »بعد ميض خمس  املؤيِّ

م كبري.  لقد عملت احلكومة جبدٍّ من  تقدُّ سنوات، ُأحرز 
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«.

وقد انتهت احلكومة من املرحلة األوىل من تشيي�د 
ع املختربات التابع لهيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا،  مجمَّ

م اخلدمات التحليلية اإلشعاعية وخدمات  والذي سيقدِّ
املعايرة دعًما لإلشراف الرقايب على تعدين اليورانيوم يف 

البالد وعلى نطاق أوسع يف املنطقة.

ب  إنَّ البدء يف تعدين اليورانيوم يتطلَّ وقال موالونغو 
ختطيطًا بعيد املدى، بما يشمل إجراء عمليات ملسح 

مواقع االستكشاف املختارة وتقييمات للرتبة وبن�اء الثقة 

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

موارد اليورانيوم املوجودة يف موقع نهر  ويبلغ مقدار 
مًا  املشاريع املعني�ة باليورانيوم تقدُّ مكوجو، وهو أكرث 

ن�ة   يف تزناني�ا،  000 36 طن من املوارد املقاسة واملبيَّ
أن تتوىل  ر  و000 10 من املوارد املستنبطة.  ومن املقرَّ
تشغيل املوقع شركة Uranium One، وهي شركة 

ط إلنت�اج 1400 طن من اليورانيوم  تعدين روسية ختطِّ
ا، حسبما ذكره موالونغو. »إنَّ تعدين اليورانيوم  سنويًّ

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«.

وبغية تلبي�ة الطلب املزتايد على الطاقة يف البالد، 
ط تزناني�ا لألخذ بالقوى النووية استن�ادًا إىل قانون  ختطِّ

الطاقة الذرية لسنة 2003، والذي يأذن باستخدام 
اليورانيوم يف إنت�اج الكهرباء. وينصُّ هذا القانون 

على أحكام صارمة فيما يتعلق باألمان يف استخدام 
اليورانيوم. وبهذا القرار، تكون تزناني�ا أول بلد يف شرق 

ووسط أفريقيا يصري جاهزًا لألخذ بالقوى النووية من 
الكهرباء. توليد  أجل 

“إنَّ البدء في تعدين اليورانيوم 
ب تخطيطًا بعيد المدى،  يتطلَّ

بما يشمل إجراء عمليات لمسح 
مواقع االستكشاف المختارة 
وتقييمات للتربة وبناء الثقة 

العامة وبناء القدرات.”
—  دينيس أ. موالونغو، رئيس إدارة 

 اإلشعاعات املؤيِّنة، هيئة الطاقة الذرية 

يف تنزانيا 

نات البيئية   عملية أخذ العيِّ
لقياس   في منطقة نهر مكوجو 
 ظروف اإلشعاعات الخلفية 
قبل بدء التعدين.  
 )الصورة من: فيرمي ب. بانزي/ 

هيئة الطاقة الذرية يف تنزانيا(
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بعثة فريق تقييم مواقع إنت�اج اليورانيوم 
ز اإلجراءات الداخلية تعزِّ

ذت قرارات رئيسية بشأن تشجيع إنت�اج اليورانيوم  اختُّ
متها بعثة فريق  وتنفيذه استن�ادًا إىل التوصيات اليت قدَّ

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. 

ت هيئ�ة الطاقة الذرية يف تزناني�ا  ويف الوقت ذاته، أعدَّ
تشريعات بشأن استكشاف اليورانيوم وتشيي�د املرافق 

اخلاصة به وتعدين�ه وجتهزيه وتعبئت�ه ونقله، وكذلك 
دة من اخلدمة يف  إخراج مواقع تعدين اليورانيوم املحدَّ

نهاية املطاف.

أنَّ احلكومة قد وضعت مبادئ  وأضاف موالونغو 
دة بشأن التصرف يف املواد  توجيهية واضحة ومحدَّ
املشعة والنفايات املشعة وبشأن حماية العاملني 

والبيئ�ة.  واجلمهور 

مت الوكالة واملفوضية األوروبي�ة والهيئ�ة الرقابي�ة  وقدَّ
النووية بالواليات املتحدة وهيئ�ة األمان النووي الكندية 

أنشطة بن�اء القدرات والتدريب القائم على الكفاءة 
دة.  واخلربات الدولية وتنمية املهارات املحدَّ

إشراك اجلمهور
د  ع اجلوانب ومعقَّ إنَّ تعدين اليورانيوم نشاط متنوِّ

يتطلب إشراك جميع اجلهات املعني�ة، بما يف ذلك 
جلمهور.  عموم ا

ودعمًا لذلك، عقدت احلكومة عددًا من احلمالت 
وحلقات العمل الرامية للتوعية العامة بهدف إذكاء 

الوعي باملتطلبات الرقابي�ة املتعلقة بتعدين اليورانيوم. 
وشارك يف جهود التواصل املذكورة مسؤولون من 

لون  احلكومة املركزية واحلكومات اإلقليمية، وممثِّ
لة، والهيئ�ة الرقابي�ة، واملنظمات غري  عن اجلهات املشغِّ

احلكومية، والطالب، وأعضاء الربلمان، واملجتمع املدين. 
الرقايب هو ضمان  إنَّ الهدف من اإلطار  وقال موالونغو 

اليورانيوم  لة بإدارة تعدين وجتهزي  اضطالع اجلهة املشغِّ
البيئ�ة.  بفعالية دون اإلضرار بصحة البشر أو 

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 نظامًا 
لقياس طيف أشعة غاما سوف 

يساعد السلطات على إجراء تقييم 
سليم لليورانيوم الموجود في البالد.  

 )الصورة من: دينيس موالونغو/

هيئة الطاقة الذرية يف تنزانيا(


