اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

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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