اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

تنظيف تركة سامة :االستصالح البيئي لمواقع إنتاج
يورانيوم سابقة في آسيا الوسطى
بقلم أندرو غرين

هناك

نحو  60موقعاً إلنتاج اليورانيوم تم التخيل
عنها تتخلل املناطق الطبيعية ومتثل خطرا ً عىل
البيئة والسكان يف جميع أنحاء األقاليم الريفية من كازاخستان
وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان .وميثل كل موقع
تحدياً للحكومات املحلية والوطنية التي تنقصها الخربة واملوارد
التقنية لالستصالح.
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●
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(المصدر :وزارة حاالت الطوارئ/
قيرغيزستان)

وفقاً لوزارة حاالت الطوارئ يف جمهورية قريغيزستان ،فإن
قريغيزستان لديها  35خزاناً للمخلفات و 25موقعاً بها أكوام
من صخور النفايات .والعديد منها يحتوي عىل بقايا سامة.
وإمكانية عدم االستقرار الزلزايل ،مثل االنهيارات األرضية التي
تؤدي إىل تشتت هذه البقايا ،تشكل أكرب خطر عىل البيئة
املحيطة ،كام قال أسيل سايتكازييفا ،نائب املدير يف الوزارة.
ومع مراعاة ذلك ،تعترب الحكومة موقع مايلو-سو (العالمة
( )1عىل الخريطة) وموقع إنتاج اليورانيوم املوروث مني-كوش
(العالمة ( )2عىل الخريطة) ،كأوىل األولويات لالستصالح.

●

● :مواقع إنتاج يورانيوم
سابقة في قيرغيزستان.
 :●1مايلو-سو  :●2مين-كوش

التحديات يف قريغيزستان

وكانت املواقع ت ُستخ َدم إلنتاج اليورانيوم حتى التسعينات.
وتم بناؤها قبل إنشاء البنية األساسية الرقابية املناسبة
لضامن اإلخراج من الخدمة يف نهاية املطاف ،لذلك فإن البقايا
املتخلفة مع امللوثات الكيميائية الطويلة العمر واملشعة
والعالية السمية ال تزال تشكل مخاطر كبرية عىل صحة
الجمهور والبيئة.
وحسب بعض التقديرات ،فإن كمية بقايا إنتاج اليورانيوم يف
آسيا الوسطى — مثل صخور النفايات واملخلفات — تقرتب
من بليون طن ،كام قال جون روات ،رئيس وحدة اإلخراج
من التشغيل واستصالح املواقع بإدارة األمان واألمن النوويني
يف الوكالة .ويتم تخزين العديد من هذه املواد بطريقة غري
مأمونة يف مواقع منترشة بجميع أنحاء املنطقة .وبسبب نقص
التمويل ،تركَّز معظم العمل طوال العقد املايض عىل تدابري
قصرية املدى لحامية الجمهور والبيئة ،كام قال روات.
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ويف موقع مني-كوش ،الذي يقع يف وسط البلد ،تلقَّت السلطات
القريغيزية مساعدة يف التخطيط لالستصالح البيئي وتنفيذ
املشاريع من فريق التنسيق املعني مبواقع اليورانيوم القدمية
يف الوكالة .ومن خالل مشاريع الوكالة التعاونية التقنية ،تعلَّم
املختصون من وزارة الصحة يف البلد واألكادميية الوطنية للعلوم
والوكالة الحكومية لحامية البيئة والغابات أيضاً كيفية استخدام
قياس طيف أشعة غاما وألفا لتقييم ورصد مستويات اإلشعاع.
ورغم بدء تطوير خطط اإلصالح ،فإن كامل موقع مني-كوش
ال يزال يف حالة سيئة بسبب نقص األموال ،وحتى اآلن مل
تنفَّذ أنشطة االستصالح .بيد أنه ،من خالل البدء يف نقل
املخلفات إىل مواقع أكرث أماناً والعمل عىل استعادتها ،تم
القيام بالعمل األسايس لالستصالح يف املستقبل .وبعد تأمني
التمويل ،سوف يُجرى نقل مادي للنفايات ويعاد استزراع
املوقع ،كام قال سايتكازييفا.

التقدم املحرز والدروس املستفادة
يف مايلو-سو

متثل االنهيارات االرضية والفيضانات واحتامل فشل حواجز
االحتواء أيضاً مصدر قلق يف موقع مايلو-سو ،الذي يضم كمية
كبرية من امللوثات املشعة املتبقية .بيد أنه يجري إحراز تقدم.
ومبساعدة من الوكالة وبنا ًء عىل طلب من حكومة قريغيزستان،

اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

تقدم رابطة الدول املستقلة واملفوضية األوروبية مساعدات
دولية الستصالح مواقع إنتاج اليورانيوم املوروثة.
وقد تم جزئياً استصالح واستزراع ما مجموعه  36كومة من
النفايات ومخلفات املعالجة ،وجرى تحسني عدة مواقع معرضة
لالنهيارات األرضية قرب املخلفات وأعيدت هندستها للحد من
احتامالت تأثري الزالزل .ويبقى العديد من هذه املشاريع غري
مكتمل ،وكثري من املناجم التي تحتاج إىل استصالح يف حالة
سيئة بسبب نقص التمويل .وكام هو الحال يف موقع مني-
كوش ،يلزم وضع برامج منتظمة للرصد واملراقبة ،وهناك حاجة
إىل اتخاذ تدابري أفضل لالتصال بالجمهور وللرقابة املؤسسية،
كام قال روات.

ماذا ميكن للبلدان املجاورة أن
تتعلم من تجربة قريغيزستان

قد تكون تجربة قريغيزستان مع جهود االستصالح املدعومة
دولياً مفيدة للبلدان املجاورة التي تعمل عىل مشاريع مامثلة،
كام قال سايتكازييفا.

مبا يشبه كثريا ً ما قامت به قريغيزستان .وقال سايتكازييفا إن
تجربة قريغيزستان اإليجابية مع الوكالة ميكن اعتبارها خريطة
طريق مفيدة لجهود االستصالح الدولية يف املستقبل ،خصوصاً
عند البحث عن طرق لتنفيذ الربامج داخل األطر الرقابية
الوطنية القامئة.
وتتقاسم الدول األعضاء يف آسيا الوسطى غالباً تحديات
مشرتكة فيام يتعلق باالستصالح .وعىل سبيل املثال ،فإن وادي
فرغانة هو مستجمع ماء ميتد عرب قريغيزستان وطاجيكستان
وأوزبكستان ،وهو منطقة زراعية قيِّمة لجميع البلدان الثالثة.
لكن مواقع إنتاج اليورانيوم السابقة تؤثر عىل الوادي ،مام
يهدد بتلويثه باملواد السامة.
“إن وادي فرغانة مثال جيد ألهمية اتخاذ نهج إقليمي نحو
استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم املوروثة يف آسيا الوسطى،
الستكامل الربامج الخاصة بكل بلد ”،كام قال روات.
“وقريغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان تستفيد جميعاً من
املوارد املائية للوادي”.

يقع موقع إنتاج اليورانيوم
الموروث مين-كوش في
منطقة معرضة لالنهيارات
األرضية.
(الصورة من :الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

“بعد تأمين التمويل ،سوف
ُيجرى نقل مادي للنفايات
ويعاد استزراع الموقع”.
— أسيل سايتكازييفا ،نائب المدير،
وزارة حاالت الطوارئ في
جمهورية قيرغيزستان

وعىل سبيل املثال ،شاركت طاجيكستان وأوزبكستان يف برنامج
التعاون التقني للوكالة لرشاء معدات مختربات ،والرتتيب
لتدريب املوظفني واملساعدة يف متارين تحديد خصائص املواقع،
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