
تحديث�ات الوكالة: المنشورات

ع رواسب اليورانيوم يف العالم، اإلصدار الثاني توزُّ
(World Distribution of Uranium Deposits)

عدَّ 
ُ
ع اليورانيوم ومستودعاته يف العالم. وقد أ يتألَّف هذا اإلصدار من خريطة رقمية تفاعلية شاملة ومتكاملة عىل اإلنرتنت ُتظهر توزُّ

هذا اإلصدار بإسهامات من كلٍّ من هيئة املسح اجليولويج يف ساسكاتشوان، وهيئة املسح اجليولويج يف جنوب أسرتاليا، وهيئة املسح 
ن 582 مستودع يورانيوم حول العالم؛ يف حني  اجليولويج األمريكية. وكان اإلصدار األول من اخلريطة، الذي ُنرش يف عام 1995، يتضمَّ

 متوفر يف نسخة مطبوعة. 
ً
مة وهو أيضا . ويتيح اإلصدار اجلديد أدوات تفاعلية متقدِّ

ً
ن هذا اإلصدار األخري 2831 مستودعا  يتضمَّ

)راجع املقال املنشور يف الصفحة 12 لالطالع عىل ملحة عامة أكرث تفصياًل.(

د للكتاب: 4-100118-0-92-978؛ الطبعة اإلنكلزيية؛ 20.00 يورو؛ 2018 منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل املوحَّ
 https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12314/World-Distribution-of-Uranium-Deposits

تعدين اليورانيوم بالنضِّ املوقعي: ملحة عامة عن العمليات
(In Situ Leach Uranium Mining: An Overview of Operations)

م هذا املنشور ملحة تاريخية ويعرض اخلربات املكتسبة يف جمال التعدين بالنضِّ املوقعي حول أحناء العالم. وقد أصبح هذا األسلوب  يقدِّ
 من الطرائق املعتادة إلنتاج اليورانيوم. ويمكن استخدام املنشور لتوجيه وضع األنشطة التقنية، مع مراعاة االعتبارات البيئية 

ً
واحدا

ر املنشور معلومات عن كيفية  والتشديد عىل االقتصاديات اليت تنطوي علهيا العملية، مبا يف ذلك اإلغالق املسؤول ملواقع التعدين. ويوفِّ
تصميم وتشغيل وتنظيم املشاريع احلالية واملستقبلية بأمان وكفاءة، هبدف االرتقاء باألداء إىل أعىل مستوياته والتقليل إىل أدىن حدٍّ من 

اآلثار البيئية السلبية.

 العدد NF-T-1.4 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 0-102716-0-92-978؛ 
الطبعة اإلنكلزيية؛ 30.00 يورو؛ 2016

https://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10974/Uranium-Mining

تطورات األساليب الجيوفيزيائية الجوية واألرضية الستكشاف اليورانيوم
  (Advances in Airborne and Ground Geophysical Methods 

  for Uranium Exploration)

 وتطبيقها يف جمال استكشاف اليورانيوم، ويصف بإجياز األساليب 
ً
مة حديثا ط هذا املنشور الضوء عىل األجهزة اجليوفزييائية املصمَّ يسلِّ

ح كيفية تطبيقها باألمثلة. احلديثة ويوضِّ
 العدد NF-T-1.5 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 6-129010-0-92-978؛ 

الطبعة اإلنكلزيية؛ 26.00 يورو؛ 2013
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8641/Uranium-Exploration
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