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اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

قبل وبعد: االستصالح البيئي 
في منطقة ليموزان الفرنسية. 

)AREVA/France :الصورة من(

األسامك البحريات  صيد  ومناطق  االصطناعية 

مشاهد  الشمسية  الطاقة  ومزارع 

عمليات  وصلت  حيث  الفرنسية،  ليموزان  مبنطقة  طبيعية 

اليورانيوم تدريجياً إىل نهايتها. وهذا التحول مل يكن ممكناً 

دون مشاركة من أصحاب املصلحة وعمليات شفافة وأنشطة 

منسقة جيداً، كام قال إيف مارينياك، منسق مجموعة الخرباء 

التعددية الفرنسية، املشارِكة يف أنشطة االستصالح باملنطقة. 

برنامج  خالل  هام  استشاري  دور  املحليني  للسكان  وكان 

التعدين  مواقع  يستخدمون  اآلن  وهم  البيئي،  االستصالح 

السابقة لالستجامم. 

“إن وجود نهج استشاري إلدارة االستصالح أسايس للحصول 

عىل دعم الناس عندما كان علينا التعامل مع إغالق مواقع 

مارينياك. وأضاف  قال  ليموزان،” كام  اليورانيوم يف  تعدين 

أن الشئ الفريد هو أن املنظامت غري الحكومية كانت القوة 

الدافعة وراء توسيع نطاق االستصالح البيئي. 

فمن العوامل املهمة لنجاح أي مرشوع لالستصالح مشاركة 

لديها  املحلية  واملجتمعات  القرار.  الجمهور يف عملية صنع 

أقىص اهتامم بنجاح االستصالح البيئي، وهي بحاجة للحصول 

عىل أجوبة ُمرضية لألسئلة حول ملاذا ومتى وكيف سيؤثر ذلك 

قرارات  اتخاذ  لضامن  حيوية ورضورية  “ومشاركتها  عليها. 

سليمة تقنياً ومقبولة اجتامعياً،” كام قال مارينياك. 

مشاركة الجمهور

يف البداية، مل تقم املنظمة املسؤولة عن أعامل االستصالح، 

أوضح  كام  واسع،  نطاق  عىل  خططها  بإعالن   ،AREVA
الحكومية  غري  املنظامت  إجراء  مع  أنه،  بيد  مارينياك. 

عت  وسَّ املشعة،  بالبقايا  تتعلق  تقييامت مستقلة  والخرباء 

األطراف املسؤولة عن أنشطة االستصالح برسعة نطاق أعامل 

االستصالح لتأخذ يف االعتبار مخاوف الجمهور. وتم تحقيق 

ذلك من خالل مشاركة أكرب للجمهور يف عملية صنع القرار، 

كام قال.

من منجم لليورانيوم إلى بحيرة لصيد األسماك: 
االستصالح البيئي في منطقة ليموزان الفرنسية

بقلم آبها ديكسيت
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“إن وجود نهج استشاري 

إلدارة االستصالح أساسي 

للحصول على دعم الناس.”

 — إيف مارينياك، منسق،

مجموعة الخبراء التعددية، فرنسا

وأنشأت  وبرسعة،  بحزم  الفرنسية  السلطات  ترّصفت  وقد 

مجموعة الخرباء التعددية لتطوير حوار عن طريق ضّم خرباء 

قضايا  ومعالجة  ملناقشة  املصلحة  أصحاب  مجتمعات  من 

الحوار  املغلقة. ووفّر هذا  املناجم  بشأن  يّة  بُحرِّ االستصالح 

التفاعيل أيضاً منصة ملناقشات أنشطة االستصالح ذات األولوية 

والتوعية بها. 

وتألفت مجموعة الخرباء التعددية من أكرث من 20 خبرياً لديهم 

خلفيات متنوعة، مبا يشمل خرباء مستقلني وكذلك خرباء من 

مؤسسات يف فرنسا والخارج، ورابطات ومجموعات صناعية. 

وشاركوا يف التعامل مع الجوانب التقنية والتشغيلية املحددة 

لربنامج تنفيذ االستصالح. 

وشملت خطة االستصالح البيئي التي تم تقاسمها مع مجموعة 

الخرباء التعددية تأمني املناطق املحيطة باملناجم املغلقة، وبناء 

مواقع خاصة للتخلص، وإزالة وتغطية الصخور امللوثة واتخاذ 

العنارص املشعة إىل  للقضاء عىل خطر ترسب  تدابري خاصة 

نظام املياه. “كان الرصف امللوث من أكوام صخور النفايات 

مصدر قلق أسايس. واقتىض ذلك جمع املياه ومعالجتها قبل 

الترصيح باستهالك الجمهور لها، ” كام قال مارينياك. ويف بعض 

املناطق، ما زالت عمليات رصد وإدارة املياه مستمرة. 

وقّدم معهد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي واملعهد 

والدعم  اإلرشاد  املخاطر  ودراسة  الصناعية  للبيئة  الوطني 

 يف أعامل االستصالح. ومتت أيضاً استشارة خرباء دوليني من 

وسويرسا  ولكسمربغ  وإرسائيل  وبلجيكا  الوكالة  من  كلٍّ 

واململكة املتحدة.

واليوم، فإن مواقع تعدين اليورانيوم السابقة تكشف بصعوبة 

عن األنشطة السابقة، ومتتزج متاماً باملشاهد الطبيعية املحيطة.

بعد إغالق مناجم اليورانيوم يف ليموزان، ُوِضعت اسرتاتيجيات 

إدارية، مبا يشمل منهجية تتامىش مع القانون الفرنيس لسنة 

2006 بشأن الترصف املستدام يف النفايات واملواد املشعة. 

واضطلعت املديرية اإلقليمية للصناعة والبحث والبيئة وهيئة 

األمان النووي مبهمة اإلرشاف عىل عملية االستصالح وتنفيذها. 

العملية،  شفافية  من  التأكد  يف  الرئيسية  األهداف  ومتثلت 

وضامن أمان الجمهور، ومنع أي ترسب وتلوث آخر من املناجم 

املغلقة، كام قال مارينياك. 

يشمل  مبا  اليورانيوم،  مناجم  وضع  أيضاً  السلطات  وقيَّمت 

صخور  أكوام  وحالة  بها،  القيام  تم  التي  التعدين  أعامل 

النفايات، وأحواض مخلفات املعالجة، ونظم جمع ومعالجة 

املياه، وتحديد مواقع التخلص من الرواسب امللوثة، وإمكانية 

إعادة استخدام صخور النفايات. 

كام تم استعراض املعلومات املتعلقة بأثر ذلك عىل النظام 

العامل،  لدى  اإلشعاعية  الجرعات  وتقييم  املحيل،  البيئي 

البيئة، واالقرتاحات الخاصة  ورصد انبعاث املواد املشعة يف 

باإلجراءات التصحيحية. 

وبني عامي 2006 و2008، تم تنفيذ إجراءات ذات أولوية، 

مثل التحويل املأمون للنفايات املشعة وغري املشعة إىل مواقع 

التخلص، والنقل املأمون ملواد النفايات املشعة، وضامن تنفيذ 

إجراءات قانونية صارمة لحامية الجمهور والبيئة. 

وأمكن للجمهور أيضاً االطالع عىل املخزون الحكومي للمناجم 

يف املنطقة وعىل تفاصيل النفايات املشعة التي سيتم التخلص 

منها، كام قال مارينياك.

وفيام يتعلق باستصالح املواقع، سعت السلطات الفرنسية يف 

السابقة،  التعدين  املتبقي ألنشطة  األثر  تقليل  إىل  ليموزان 

وإعادة إدماج املوقع يف املشاهد الطبيعية. ومن أجل جعل 

املناطق آمنة الستخدام الجمهور، أجرت أيضاً عمليات رصد 

إشعاعي وبيئي دقيقة، وقامت مبعالجة واسعة النطاق للمياه.

أنشطة االستصالح


