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اإلشعاعات واملواد املشعة يف البيئة الطبيعية، توجد 

اإلنسان.  صنع  من  كذلك  تكون  أن  وميكن 

املفيدة، ترتاوح  التطبيقات  املواد طائفة واسعة من  ولهذه 

بني توليد القوى واالستخدامات يف مجاالت الطب والصناعة 

والزراعة. وتنتج عن هذه األنشطة نفايات مشعة يف أشكال 

النفايات مشعة ألنَّ  وتُعترب  غازيّة وسائلة وصلبة.  مختلفة 

تلقائيًا  وتُطلق  مستقرة  غري  النفايات  يف  املوجودة  الذرات 

إشعاعات مؤيِّنة أثناء عملية تحوُّلها لتصبح مستقرة. وميكن 

أن تكون لهذه اإلشعاعات املؤيِّنة تأثريات ضارة. وبناًء عىل 

ذلك، من الرضوري أن يتم الترصف يف النفايات بشكل مأمون 

من أجل حامية الناس والبيئة، واملساعدة عىل الحيلولة دون 

أن تصبح النفايات عبئًا عىل األجيال املقبلة. 

محطات  يف  الكهرباء  توليد  من  املشعة  النفايات  وتنشأ 

النووي،  الوقود  دورة  عمليات  من  وكذلك  النووية،  القوى 

مثل تصنيع الوقود وغري ذلك من األنشطة يف دورة الوقود 

النووي، مثل تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم والثوريوم. 

املستهلك  النووي  الوقود  إعالن  يتم  البلدان،  بعض  ويف 

كنفايات مشعة، لعدم توقع استخدامه مرًة أخرى. ويف بلدان 

أخرى، يُعترب الوقود النووي املستهلك َمورداً ُمخصصاً إلعادة 

نفايات  تولِّد  أن  ذاتها  املعالجة  إعادة  املعالجة. ومن شأن 

عالية اإلشعاع ومولِّدة للحرارة، يتم تكييفها عادًة يف مصفوفة 

زجاجية، باإلضافة إىل أنواع أخرى من النفايات املشعة مثل 

قبل  الوقود  عنارص  من  إزالتها  يتم  التي  املعدنية  الكسوة 

املعالجة.

من  واسعة  مجموعة  من  كذلك  املشعة  النفايات  وتنتج 

والبحث  والطب  الصناعة  تُجرى يف مجاالت  التي  األنشطة 

هي  النفايات  من  النوع  هذا  وغالبية  والزراعة.  والتطوير 

نة من مصادر مشعة مختومة ُمهَملة. وتُستخدم  نفايات مكوَّ

املصادر املختومة يف تطبيقات متنوعة، منها عىل سبيل املثال 

مصادر الكوبالت ذات النشاط اإلشعاعي القوي املستخدمة 

الرسطان. وهي تحتوي عىل مواد مشعة مختومة  يف عالج 

بصفة دامئة يف كبسولة. ويتم إعالن املصادر كنفايات مشعة 

إذا مل تعد تُستَخدم أو مل تعد صالحة لالستخدام يف غرضها 

األصيل. وتنتج النفايات املشعة كذلك من األنشطة والعمليات 

التي تُصبح فيها املواد املشعة الطبيعية املنشأ مركَّزة يف مواد 

النفايات. ومثال ذلك اليورانيوم املستنفد، وهو منتَج فرعي 

لتصنيع الوقود، ميكن أيضاً إعالنه كنفايات عندما ال يُتوقع أي 

استخدام آخر له.

وتنظيف  الخدمة  من  النووية  املرافق  إخراج  يؤدي  كام 

ثة إىل إنتاج نفايات مشعة ينبغي الترصف فيها  املواقع امللوَّ

ثم التخلص منها يف نهاية املطاف. وتستخدم هذه األنشطة 

العديد من التقنيات املختلفة لتقليل حجم النفايات املشعة 

ولكنها تولِّد مع ذلك كميات متفاوتة من املواد الهيكلية مثل 

املفردات الخرسانية واملعدنية. ويؤدي استصالح املواقع حتامً 

إىل إزالة الرتبة امللوثة. 

وينبغي تقييم مخاطر اإلشعاعات التي قد تنشأ عن النفايات 

املشعة بالنسبة للعاملني والجمهور والبيئة، ويتعني مراقبتها 

إذا لزم األمر. وتختلف خصائص النفايات املشعة، ليس فقط 

من حيث املحتوى اإلشعاعي وتركيز النشاط اإلشعاعي بل من 

حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية أيضاً. والقاسم املشرتك 

بني جميع النفايات املشعة هو احتامل أن تشكِّل خطرًا عىل 

من  املحتملة  املخاطر  تتفاوت  أن  وميكن  والبيئة.  اإلنسان 

مخاطر بسيطة إىل شديدة.

إىل  لتصل  املخاطر  بهذه  مرتبطة  مجازفات  أي  ولتقليص 

يف  الترصف  خيارات  تراعي  أن  يجب  مقبولة،  مستويات 

النفايات املشعة والتخلص منها الخصائص والسامت املتنوعة 

للنفايات املشعة، وكذلك مجموعة املخاطر املحتملة. ويجب 

النفايات املشعة،  أن تراعي كذلك السلسلة الكاملة ملناولة 

ويشمل  منها.  التخلص  وحتى  النفايات  توليد  نقطة  منذ 

ما هي النفايات املشعة؟

تريس الوكالة معايري لألمان 
بهدف تيسري الترصف يف 
النفايات املشعة بشكل 

مناسب. ومن بني هذه املعايري 
دليل أمان يتضمن معايري 

عامة لتصنيف النفايات 
 املشعة وعنوانه:

 Classification of  
 Radioactive Waste
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ذلك معالجة مجاري النفايات إلنتاج أشكال مستقرة وصلبة 

رة ومثبَّتة قدر اإلمكان عملياً، ووضعها يف  وذات أحجام مصغَّ

حاويات من أجل تسهيل تخزينها ونقلها والتخلص منها. ويف 

بعض الحاالت، قد تشكِّل النفايات املشعة أيضاً تهديًدا أمنيًا 

يجب أخذه بعني االعتبار وتخفيف حدته بشكل مناسب أثناء 

الترصف يف النفايات.

ولضامن مناولة النفايات املشعة بشكل مناسب، تضع الوكالة 

معايري أمان فيام يتعلق بالترصف يف النفايات املشعة تنطوي 

عىل أدلة لتصنيف النفايات املشعة وفقاً للخصائص الفيزيائية 

والكيميائية واإلشعاعية. وتيرّس هذه املعايري استخدام نُُهج 

مناسبة للترصف يف النفايات املشعة واختيار مرافق مأمونة 

للتخلص منها. 

يف  الترصف  تيسري  بهدف  لألمان  معايري  الوكالة  وتريس 

النفايات املشعة بشكل مناسب. ومن بني هذه املعايري دليل 

أمان يتضمن معايري عامة لتصنيف النفايات املشعة وعنوانه: 

   GSG-1 )العدد   Classification of Radioactive Waste

من سلسلة معايري األمان(. ويركِّز نظام التصنيف املذكور يف 

املقام األول عىل األمان يف املدى الطويل، األمر الذي يتطلَّب 

فيها  والترصف  النفايات  من  للتخلص  مناسبة  نُُهج  وضع 

أنواع  ستة  النظام  د هذا  ويحدِّ منها.  مختلفة  أنواعاً  تعالج 

القصرية  والنفايات  املعفاة،  النفايات  وهي:  النفايات،  من 

والنفايات  جداً،  اإلشعاع  الضعيفة  والنفايات  جداً،   العمر 

والنفايات  اإلشعاع،  املتوسطة  والنفايات  اإلشعاع،  الضعيفة 

القوية اإلشعاع. 

ويتم الترصف يف النفايات الضعيفة اإلشعاع جداً، والنفايات 

والنفايات  اإلشعاع،  املتوسطة  والنفايات  اإلشعاع،  الضعيفة 

القوية اإلشعاع، بصورة مأمونة ومستدامة من خالل التخلص 

منها. وهذه التصنيفات تربط الفئات املختلفة من النفايات 

خيارات  املبدأ،  حيث  من  تكون،  التي  التخلص  بخيارات 

مناسبة. ويجب أن يكون هناك دليل يُثبت مالءمة التخلص 

من نوع محدد من النفايات يف مرفق معنيَّ للتخلص. 

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وشعبة 

دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

نظام الوكالة لتصنيف النفايات، 2009

العمر النصفي

النفايات املعفاة

)اإلعفاء/اإلخالء(

النفايات القصرية العمر جداً

)الخزن االضمحاليل(

النفايات الضعيفة اإلشعاع
)التخلص من النفايات 

قرب سطح األرض(

النفايات املتوسطة اإلشعاع
)التخلص يف أعامق متوسطة(

النفايات القوية اإلشعاع
)التخلص الجيولوجي العميق(

النفايات الضعيفة 
اإلشعاع جداً

)التخلص بأسلوب الطمر(
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