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اليورانيوم: من االستكشاف إلى االستصالح

 ضمان المرور المأمون واآلمن للموارد 
 الطبيعية ذات األهمية الحيوية 

في قطاع الصناعة النووية
بقلم نيكول جاويرث

تشابه بني شحنات اليورانيوم واملسافرين من ثمة 
كبار الشخصيات. فشحنات اليورانيوم تنتقل 

وتتوقف يف محطات  البحر أو اجلو  أو  عن طريق الرب 
بي�د أنَّ ما  مؤقتة، شأنها يف ذلك شأن أيِّ مسافر آخر، 

تتسم به من تأثري عاليم وجاذبي�ة للمجرمني يعين أنَّ كلَّ 
ٌم لضمان أمانها وأمنها  تفصيل من تفاصيل رحلتها مصمَّ

يف كل خطوة يف الرحلة. 

وقال روبرت فلويد، املدير العام للمكتب األسرتايل 
للضمانات وعدم االنتشار: » ال ُينِتج اليورانيوم سوى 

عدد قليل من البلدان وهو ضروري إلنت�اج الوقود اخلاص 
املستخدم يف معظم محطات القوى النووية حول 

العالم، ولهذا السبب ُيَعدُّ بضاعًة عاملية اسرتاتيجية 
عالية القيمة. ونظرًا للحاجة إىل نقل اليورانيوم على 

نطاق العالم، فمن املهم احلفاظ على معايري عالية على 
الصعيد الدويل«.

وُتنِتج خمسة بلدان فقط أكرث من 80% من اليورانيوم 
املستخدم على الصعيد العاليم. ومن بني البلدان اليت 

ُل مفاعالت قوى نووية، والبالغ عددها 30 بلدًا  ُتشغِّ
ل 451 مفاعاًل، ليس هناك إال عدٌد قليل من البلدان  تشغِّ

ه يف  اليت ُتنتج اليورانيوم الذي تستخدمه. ويعين ذلك أنَّ
الظروف العادية جيري شحن ما يزيد على 000 500 طن 

ا. من ركازة خام اليورانيوم سنويًّ

واليورانيوم هو عنصر مشع موجود يف البيئ�ة الطبيعية. 
الكعكة الصفراء، فهي  ا ركازة خام اليورانيوم، أو  أمَّ

ز من اليورانيوم ُيصنع بإزالة الشوائب من  مسحوق مركَّ
اليورانيوم اخلام. )ملزيد من املعلومات عن كيفية ُصنع 
الكعكة الصفراء، طالعوا الصفحة 23(. ويجري شحن 

معظم اليورانيوم يف شكل كعكة صفراء ألنَّ ذلك أكرث 
فعالية من حيث التكلفة مقارنة بشحن خام اليورانيوم 

ر. غري املكرَّ

ا ُيذكر،  ل خطرًا إشعاعيًّ ومع أنَّ الكعكة الصفراء ال تشكِّ
ها تظلُّ تتطلب املناولة على حنو مأمون. وقال إيريك  فإنَّ

ريرب، أخصايئ أمان النقل يف الوكالة: »من منظور األمان، 
ليست هناك حاجة سوى للتدابري األساسية الالزمة 

للوقاية من اإلشعاعات«.

ا من الناحية األمني�ة، فكما أوضح ديفيد الدسو،  أمَّ
وهو مسؤول أقدم يف مجال األمن النووي لدى الوكالة: 
»تضمن التدابري الوقائي�ة عدم وقوع اليورانيوم يف أياٍد 
تيسء استخدامه. وحتظى هذه التدابري بأهمية خاصة 

ألنَّ اليورانيوم له قيمة اقتصادية واسرتاتيجية كربى 
زًا الرتكاب أعمال السرقة  يمكن أن تكون عاماًل محفِّ

أو التخريب«.

وتعمل الوكالة مع السلطات يف جميع أحناء العالم على 
تدريب املوظفني وعلى املساعدة على وضع لواحئ وطني�ة 

خاصة باألمان واألمن فيما يتعلق بنقل اليورانيوم. 
وحسبما قال ريرب، ينبغي أن ُتوَضع اللواحئ الوطني�ة 

اخلاصة بأمان املواد املشعة وأمنها على حنو يفي باملعايري 
الدولية يف هذا الشأن وبما يتيح إدماجها يف نظام عاليم 

لألمان واألمن. وتشمل هذه اجلهود املشرتكة عملية 
النقل برمتها، بدءًا من مرحلة اإلنت�اج والتعبئ�ة وصواًل 

ها تعالج املشاكل  والتسليم. كما أنَّ إىل دروب العبور 
املحتملة من قبي�ل القرصنة.

وقال فلويد: »رغم أنَّ نقل الكعكة الصفراء ينطوي 
�ا مقارنًة بنقل أجزاء أخرى من  على خطورة أقل نسبيًّ

دورة الوقود النووي، فإنَّ تطبيق معايري عالية من األمان 
حيوي األهمية لبن�اء الثقة على الصعيدين  واألمان أمٌر 

املحلي والدويل يف قطاع الصناعة النووية ككل«.

 بن�اء الثقة من أجل حتقيق االستقرار 
يف قطاع صناعة اليورانيوم

 يقوم بن�اء الثقة يف جانب منه على اللواحئ الوطني�ة 
ها تعين أنَّ جميع البلدان  واملعايري الدولية املشار إليها، ألنَّ

املشاركة يف سلسلة اإلمدادات تعمل وفق نفس املعايري 
 العالية بشأن األمان واألمن، حسبما قال الدسو. 

بأهمية خاصة للمنتجني املستجدين   وحيظى هذا األمر 
أو الصغار، وللبلدان اليت حتاول، مثل مالوي، معاودة 

دخول قطاع صناعة اليورانيوم.

مهنديس التعدين يف إدارة  وقال برينيت مسيكا، كبري 
املناجم التابعة لوزارة املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين 

التحديات  يف مالوي: »حىت وقت قريب، كان أحد أكرب 
اليت واجهناها هو احتمال عدم اعرتاف البلدان األخرى 

بسلطتن�ا املختصة املؤقتة، أي وزارة الشؤون البيئي�ة، 
بصفتها سلطات تتمتع بوالية مقبولة يف مجال نقل املواد 

املشعة، بما فيها الكعكة الصفراء، ومن ثم كان هناك 
احتمال أن ُترفض بعض الشحنات أحيانًا«.

ورغم أنَّ مالوي أغلقت يف عام 2014 بصورة مؤقتة 
منجمها الوحيد بعد خمس سنوات من التشغيل بسبب 

انهيار حاد يف أسعار اليورانيوم وارتفاع تكاليف التشغيل، 

“رغم أنَّ نقل الكعكة الصفراء 
ا  ينطوي على خطورة أقل نسبيًّ

 مقارنًة بنقل أجزاء أخرى 
من دورة الوقود النووي، فإنَّ 

تطبيق معايير عالية من األمان 
واألمان أمٌر حيوي األهمية لبناء 
الثقة على الصعيدين المحلي 

والدولي في قطاع الصناعة 
النووية ككل.”

 —  روبرت فلويد، املدير العام، 
 املكتب األسترايل للضمانات 

وعدم االنتشار 
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فهي تعمل بنشاط على حتديث لواحئها وتدريب موظفيها بدعم من الوكالة من أجل االستعداد 
الستئن�اف عمليات تعدين اليورانيوم.

وقال مسيكا: »إنَّ هذا ُيَعدُّ من األسباب اليت دفعتن�ا، من خالل وزارة الشؤون 
البيئي�ة، إىل بدء تشغيل هيئ�ة الرقابة الوطني�ة على الطاقة الذرية وإىل 

املوارد البشرية وحتسني التعاون  العمل على بن�اء وتعزيز 
مع اجلهات الرقابي�ة يف جميع مراحل عملية النقل«.

رة اليت تتمتع بقدر أكرب من اخلربة  ا البلدان املصدِّ أمَّ
مثل أسرتاليا — وهي ثالث أكرب منتج لليورانيوم 

والبلد الذي توجد فيه أكرب مستودعات اليورانيوم 
يف العالم — فينصبُّ فيها الرتكزي على احلفاظ 

ر موثوق للطاقة. ها مصدِّ على الثقة يف أنَّ

وحسبما قال فلويد، تعمل أسرتاليا 
باستمرار على استعراض وحتديث لواحئها 

وتراخيصها وتدريب موظفيها لضمان 
وصول صادراتها من اليورانيوم اليت 

تبلغ 8000 طن سنويًا إىل وجهاتها 
النهائي�ة. ولدى كلِّ والية وإقليم 

يف أسرتاليا لواحئ وقوانني إضافية 
د هذه اللواحئ  خاصة بالنقل. وحتدِّ
والقوانني، مجتمعة، املتطلبات 

املتعلقة بالتعبئ�ة ووسائل 
الشحن وطرق العبور واألمان 

واألمن يف سياق نقل الكعكة 
الصفراء.

ويكتيس تنسيق هذا العمل على 
مستوى الواليات وعلى املستوى 

الفيدرايل أهميًة خاصة يف بلد 
شاسع املساحة مثل أسرتاليا. 
وقال فلويد: »إنَّ أسرتاليا هي 

بلد يف العالم من  سادس أكرب 
حيث املساحة، ولذا فإنَّ أحد 

أكرب التحديات اليت يتعنيَّ علين�ا 
ل يف قطع مسافات  التصدي لها يتمثَّ
مناطق نائي�ة  طويلة كثريًا ما تمتدُّ عرب 

شاسعة. ويف حالة وقوع حادثة ما، قد 
يستغرق وصول املساعدة وقتًا طوياًل. 

ولذا فمن املهم أن نكون مستعدين وأن 
حنافظ على استمرار االتصاالت وأن نتمتع 
بالقدرة على االعتماد على الذات وأن تتوافر 

لدين�ا األدوات املناسبة«.

وتعزتم السلطات األسرتالية مواصلة العمل على 
حنو وثيق مع الوكالة من أجل زيادة تعزيز منظومة 
النقل يف البالد. وتشمل بنود العمل يف املستقبل إعداد 
قائمة موحدة باملوارد الوطني�ة املتاحة يف حال وقوع حادثة، 
وحتسني املواد التدريبي�ة، ووضع دليل نموذيج بشأن خطط نقل 

الكعكة الصفراء بغية تعزيز فهم مساعي التعدين اجلديدة.
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