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اليورانيوم: من االستكشاف إلى االستصالح

قة في مناجم اليورانيوم  ضمانات الوكالة المطبَّ
م صورة أكثر اكتمااًل لألنشطة النووية   تقدِّ

اليت تضطلع بها البلدان
بقلم مات فيشر

ا يف منع انتشار تؤدي  ضمانات الوكالة دورًا حيويًّ
األسلحة النووية عن طريق ضمان أن يظلَّ 
استخدام املواد النووية ضمن نطاق األنشطة السلمية. 

وتتعامل مناجم اليورانيوم ومرافق جتهزيه مع كميات 
كبرية من اليورانيوم؛ وختضع للتحقق من جانب الوكالة 

يف الدول املرتبطة بربوتوكوالت إضافية ملحقة باتفاقات 
الضمانات الشاملة املعقودة معها. 

وقال راسل لزييل، خبري الضمانات يف الوكالة: »إنَّ 
عمليات التحقق الُمضطلع بها داخل مناجم اليورانيوم 
ق املعلومات اليت  جُترى يف سياق حتليل االتساق. إذ ُتدقَّ

جيري احلصول عليها أثن�اء معاين�ة مفتيش الوكالة 
ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه من حيث مطابقتها 
إلعالنات الدول وُتقارن بسائر املعلومات ذات الصلة 

بالضمانات املتاحة للوكالة، بما يف ذلك املعلومات 
ذات الصلة بأنشطة التفتيش املضطلع بها يف الدولة 

املعني�ة، بغية توكيد وفاء هذه الدولة بالزتاماتها املتعلقة 
بالضمانات«.

وتقبل الدول اخلضوع للضمانات عن طريق عقد 
اتفاقات ضمانات. وال يضطلع مفتشو الضمانات 

ق إال يف مناجم اليورانيوم املوجودة يف البلدان اليت  بالتحقُّ
ا ملحقًا باتفاق  إضافيًّ أدخلت إىل حزي  النفاذ بروتوكواًل 

الربوتوكوالت  ز  الضمانات الشاملة املعقود معها. وتعزِّ

اإلضافية قدرة الوكالة على التحقق عن طريق األخذ 
إضافية — مثل زيادة املعلومات بشأن ما تضطلع  بت�دابري 

به الدول من أنشطة خاصة بدورة الوقود النووي وزيادة 
فرص املعاين�ة المادية لألماكن ذات الصلة يف هذه 

فعالية وكفاءة الضمانات.  الدول — وذلك بغية تعزيز 
وحىت اآلن، ثمة 132 دولًة مرتبطة بربوتوكول إضايف 

نافذ — بما يف ذلك جميع الدول اليت ُتوجد فيها مناجم 
يورانيوم عاملة.

وهذه البلدان ملزمة بزتويد الوكالة بمعلومات 
مستفيضة حول أنشطتها ذات الصلة بدورة الوقود 
النووي وبإتاحة فرص معاين�ة األماكن ذات الصلة، 

اليورانيوم  بما يشمل مناجم اليورانيوم ومحطات تركزي 
الوكالة  ن هذا األمر  ومحطات تركزي الثوريوم. وُيمكِّ

ثقتها يف الطابع السليم للربامج النووية  من زيادة تعزيز 
يف هذه البلدان.

وبموجب الربوتوكول اإلضايف، جيمع املفتشون 
املعلومات عن أماكن مناجم اليورانيوم ووحدات 

جتهزيه وعن احلالة التشغيلية لهذه املناجم والوحدات، 
رون إجمايل القدرة اإلنت�اجية السنوية ملحطات  ويقدِّ

تركزي اليورانيوم. وبغية التحقق من دقة هذه املعلومات، 
جيوز للوكالة االضطالع بما ُيعرف باملعاين�ة التكميلية 

ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه وذلك من أجل توفري 

مفتشو الضمانات التابعون للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة أحد 
مناجم اليورانيوم.  
 )الصورة من: دين كاملا/
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املزيد من التوكيد بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية 
معلنة. غري 

وقال لزييل: »إنَّ الهدف من املعاين�ة التكميلية هو تقديم 
تقديرات معقولة حلجم اإلنت�اج«.

منتيج اليورانيوم  ويف أسرتاليا، وهي واحدة من أكرب 
يف العالم، اضطلعت الوكالة يف املتوسط بعملية 

معاين�ة تكميلية واحدة يف منجم يورانيوم عامل واحد 
يرافق  التكميلية،  املعاين�ة  وخالل عمليات  كلَّ سنة. 
مفتشون وطنيون من املكتب األسرتايل للضمانات 

أثن�اء زيارتهم  الوكالة  وعدم االنتشار مفتيش 
ملناجم اليورانيوم ووحدات جتهزيه. وقبل االضطالع 
املنجم  حبالة  الوكالة علمًا  مفتشو  حُياط  بالتفتيش، 

للتفتيش. سيخضع  الذي 

وأثن�اء املعاين�ة التكميلية يف مناجم اليورانيوم ووحدات 
ملفتيش الوكالة إجراء مالحظات بصرية  جتهزيه، جيوز 

عمليات اختب�ار  وجمع العين�ات وأخذ القياسات يف إطار 
غري متلف وفحص سجالت إنت�اج وشحن اليورانيوم. 
ويمكن أن تضطلع الوكالة بهذه األنشطة دون إشعار 
د بفرتة  السلطات الوطني�ة بذلك إال قبل املوعد املحدَّ

24 ساعة. قصرية قد ال تتجاوز 

 وتشمل املالحظة البصرية فحص املنجم وكذلك 
البني�ة األساسية للمحطة. وينطوي جمع العين�ات 

على أخذ كميات صغرية من خام اليورانيوم ومن ركازة 
خام اليورانيوم املعاجلة لتحليلها، وكذلك أخذ عين�ات 
بيئي�ة عن طريق مسح مختلف األسطح داخل املنجم 

باستخدام قطع قطني�ة ثمَّ ختم هذه القطع القطني�ة 
للتحقق منها فيما بعد يف املخترب.

ر حتليل ركازة اخلام معلومات ذات  وقال لزييل: »يوفِّ
ر الذي يمكن  املكرَّ فائدة أكرب مقارنة بتحليل املنتج غري 

أن تتفاوت درجة نقائه تفاوتًا كبريًا حبسب املكان الذي 
اسُتخرج منه داخل املنجم«. وأضاف أنَّ ركازة اخلام 

م بي�انات حاسمة األهمية من أجل حتليل االتساق  تقدِّ
ل على حنو أفضل إىل فهم شامل لألنشطة  والتوصُّ

النووية املضطلع بها يف بلد ما.

لتحليل  ُتستخدم  تقني�ة  هو  املتلف  غري  والتحليل 
النووية، وهو ينطوي على  »البصمة« املشعة للمواد 

استخدام أجهزة مثل كاشفات أشعة غاما. ومن خالل 
يت�أكدوا داخل  أن  للمفتشني  التقني�ة، يمكن   هذه 
د للمواد النووية املوجودة   املوقع من الطابع املحدَّ

يف املنجم.

 ويشمل فحص السجالت، الذي جُيرى باالشرتاك مع 
موظفي املنجم، استعراض أنشطة التعدين السابقة 
وكذلك املعلومات بشأن عمليات التشغيل اجلارية. 

الساتلية يف عملية  ويمكن أيضًا استخدام الصور 
التحقق، حسبما قاله لزييل.

 وباإلضافة إىل أنَّ املعاين�ة التكميلية ملناجم اليورانيوم 
ا بعدم وجود مواد وأنشطة نووية  ر توكيدًا إضافيًّ توفِّ
ر  غري معلنة، فهي ُتستخدم لتوكيد حالة املناجم املقرَّ

ق مما إذا كان منجم  إخراجها من اخلدمة أو للتحقُّ
ما ال يزال مفتوحًا وقيد التشغيل أم ال.

مفتشو الضمانات أثناء زيارة أحد 
مرافق خزن اليورانيوم.  

 )الصورة من: دين كاملا/
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