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 توطئة
"العمل على تعجیل  على أھداف من بینھا النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة ینص

ل نشر طائفة الذریة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع". ویمثِّ  الطاقةوتوسیع مساھمة 
تحقیق ھذا الھدف. ومن بین ھذه السالسل سلسلتان تصدرھما  یُبتغى منھا من السالسل التقنیة وسیلة

 .ألمانا وسلسلة معاییر ،الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ھما سلسلة القوى النوویة

) ‘الوكالة’(من النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  ٦ة ألف وحسب المادة الثالث
من األخطار على  تضع معاییر السالمة "معاییر سالمة بقصد حمایة الصحة والتقلیل إلى أدنى حدٍّ 

. ألمانادالئل ، واألمان، ومتطلبات ألمانأساسیات ا ألماناألرواح والممتلكات". وتشمل معاییر ا
، وھي ملزمة للوكالة فیما یخص برامجھا. يتنظیمه المعاییر في المقام األول بأسلوب وقد صیغت ھذ

ا  وسواھا من  ،األعضاء في الدول رقابیةالھیئات الم ھُ فھذه المعاییر ل المستخدمون الرئیسیونأم�
 السلطات الوطنیة.

منھا تشجیع ومساندة البحث  الصادرة عن الوكالة تقاریر یُرادُ  وتشمل سلسلة القوى النوویة
 یُرتجىعملیة والتطویر في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة وتطبیقھا. ویشمل ذلك أمثلة 

المنفِّذة، واألوساط األكادیمیة،  ھیئاتلوھا في الدول األعضاء، والمالكو المرافق ومشغِّ  ن یستخدمھاأ
ھذه المعلومات في دالئل إرشادیة، وتقاریر یُستعان فیھا  ردكومات، وجھات أخرى. وتوموظفو الح
، والممارسات وما یستجد فیھا من تطورات ،خبراء دولیین تتناول حال التكنولوجیامن بمساھمات 

ر النوویة سلسلة معایی الطاقةل سلسلة ستكمِ السلیمة من أجل االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة. وتَ 
 تصدره الوكالة. تاھماوكل ؛ألمانا

على وجھ التقریب، سواء أكان  ھاجانب من جوانب فكلُّ  ؛إنَّ التنمیة ال غنى لھا عن الطاقة
اإلنتاجیة الصناعیة زیادة و ،الحد من الفقر ورفع مستویات المعیشة، أو تحسین الرعایة الصحیة

 التوقعات الحالیة أنَّ  یُستشف منوالزراعیة، یستدعي الحصول على مصادر الطاقة الحدیثة. و
 بحلول  في المائة ۱۰۰و ٦٥ بنسبة تتراوح بیناستخدام الطاقة على الصعید العالمي سیزداد 

 عدیدة البلدان النامیة ستستأثر بالقسط األوفر من ھذه الزیادة. وقد أبدت دول نَّ أ، و۲۰۳۰عام 
لتلبیة احتیاجاتھا من الطاقة  ھذه القوى القوى النوویة رغبتھا في استخدام عوزھاأعضاء في الوكالة ت

 حفوري.الالوقود ا لى أنواعع اعتمادھا أن یزداددون 

من مسائل البنیة األساسیة. واسعة النطاق ویقتضي األخذ بالقوى النوویة النظر في طائفة 
اعتبارات إطالق برنامج بعنوان  ۲۰۰۷وقد تناولت الوكالة ھذه المسائل في نشرة صدرت عام 

ك العام، . وفي وقت الحق من ذلفي المقام األول موجھة إلى واضعي السیاسات النوویة قوىلل
نشاء بنیة أساسیة وطنیة إل بالمعالم المرحلیة البارزةر أتبعت الوكالة النسخة األصلیة من ھذا المنشو

التي وسَّعت مراحل إنشاء ھذه البنیة الثالث المبینة في النشرة، ووضعت عملیة  النوویة قوىلل
المرحلیة البارزة تفاصیل أوفى موجھة مت ھذه المعالم تعاقبیة إلعداد برنامج للطاقة النوویة. وقدَّ 

مستوى الو ،إلى طائفة أوسع من الجمھور عن كامل طائفة مسائل البنیة األساسیة التي یتعین تناولھا
 نھایة كل مرحلة.ب منھا ةألكل مسفي الذي یُتوقع إنجازه 



 

بقدر وافر من النوویة  قوىنشاء بنیة أساسیة للإل المرحلیة البارزة معالمالوحظیت 
 .واسع على نطاق، واعتُمد إطارھا ومصطلحاتھا نحٍو مستفیضعلى  ھي تُستخدماالستحسان، و

نت فیھونُقَّح ھذا المنشور اآلن  ّمِ  ،ھا. أول۲۰۰۷تطورات مھمة عدیدة حدثت منذ عام  فضُّ
في عرض بعثات االستعراض المتكامل  ،۲۰۰۹في عام ، الذریة بدأتالوكالة الدولیة للطاقة  أنَّ 

على البلدان التي تأخذ بالقوى  ‘إطار المعالم المرحلیة البارزة’إلى  للبنیة األساسیة النوویة، استناداً 
ع نطاقھا ،النوویة في ھذه الصیغة المنقحة.  عن دروس عملیة أُدرجتھذه البعثات أسفرت و .أو توّسِ

من مسائل البنیة األساسیة  ، مشورة أوفى تناولت كثیراً ۲۰۰۷م منذ عاأنَّ الوكالة نشرت، ، ھاوثانی
بإیجاز في ھذا المنشور. وتتضمن ھذه المنشورات التطورات  فحواھا مسألة ترد ۱۹البالغ عددھا 

االتساق بین یتحقق  ھذه الصیغة المنقحةالوارد في  محتوىال بفضلو .۲۰۰۷التي حدثت بعد عام 
لةھذه المنشورات  الدروس المستخلصة من حادثة تراعي ھذه الصیغة المنقحة  أنَّ  ،ھا. وثالثالمفصَّ

تنفیذ خطة عمل الوكالة بشأن تأخذ في الحسبان و ۲۰۱۱فوكوشیما دییتشي التي وقعت في عام 
ءات التنافسیة، طرح العطافي سیاق عملیة ُوِضع المنشور األصلي  أنَّ ، ھاالنووي. ورابع األمان

ً  تُستخدمأخرى  نُھجاً  على أغلب الحاالت. بید أنَّ  ھذه العملیة ستنطبق أنَّ  على افتراض ، من أیضا
، والمفاوضات المباشرة ونالوحید وند، والمورِّ ونالشركاء االستراتیجی ،على سبیل المثال بینھا،

 من خالل االتفاقات الحكومیة الدولیة.التي تُجرى 

 ما یقترن باألخذفھم  علىاألعضاء  لدولا عینأن یكون وسیلة تُ من ھذا المنشور  بتغىویُ 
 قوىمسؤولیة تنفیذ برنامج لل أنَّ  من التزامات وواجبات من أھمھا النوویة قوىبرنامج جدید للب

في الحاالت التي تكون النوویة تقع على عاتق البلد المعني وال یمكن إسنادھا إلى جھة أخرى حتى 
 المساعدة األجنبیة المستفیضة مطلوبة. فیھا

 ً في تقییم مدى استعدادھا  ویمكن أن تستعین البلدان التي لدیھا طاقة نوویة بھذا المنشور أیضا
ً تعود عملیات التقییم القائمة على ھذا المنشور بالفائدة . وقد للتوسع في استخدام ھذه الطاقة  أیضا

أن تبث الثقة قمینة ب عملیات التقییم ھذهووالمرافق العامة.  ،ن، ووكاالت القوى النوویةیدالمورِّ  على
وتشغیلھا بشكل  ،وتشییدھا ،النوویة قوىفي قدرة البلدان المعنیة على تنظیم محطات ال

 وآمن. ،مأمون

نشاء إل المرحلیة البارزة معالمالرشادات الواردة في ھذا اإلصدار الجدید من إلا ندرجوت
د األخرى الصادرة عن الوكالة في رشادات والمواإلللطاقة النوویة في إطار ابنیة أساسیة وطنیة 

رقم  ألمانوسلسلة معاییر ا بشأن األمان،ومن بینھا معاییر الوكالة  ،تطویر الطاقة النوویة مجال
16-SSG  نالتي ت النوویة قوىبرنامج لل ألمانإنشاء بنیة أساسیة المعنونة نشاء إلإرشادات  تضمَّ

 قوىالشاملة لبرامج ال ستعداداتنات االا من مكوِّ أساسی�  ناً بحسبانھا مكوِّ  ألمانبنیة أساسیة وطنیة ل
ستخدم باالقتران مع ھذا اإلصدار الجدید من أن تُ  SSG-16النوویة الجدیدة. ویُبتغى من السلسلة 

 .نشاء بنیة أساسیة وطنیة للقوى النوویةالمعالم المرحلیة البارزة إل

، و أ. م. أووكي، و م. فیراريوموظفو الوكالة المسؤولون عن ھذه الصیغة المنقحة ھم 
  ستارز من شعبة القوى النوویة.



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة تحریریة
ر ھذا التقریر من جانب موظفي ھیئة التحریر في الوكالة بقدر ما اعتُبِر ذلك ضرور ا لمساعدة القارئ. ی� ُحِرّ

یتناول مسائل تتعلق بالمسؤولیة، قانونیة كانت أم غیر قانونیة، عن أفعال أو االمتناع عن أفعال من جانب وھو ال 
 شخص. أّيِ 

دة، تمثل آراء الخبراء وتنبع من عملیة مة في ھذا المنشور، التي تصف الممارسات الجیِّ التوجیھیات المقدَّ 
اء، ولكنھا ال تمثل توصیات صادرة على أساس توافق استعراض المنشور، التي شملت مشاورات مع الدول األعض

 في آراء الدول األعضاء.

ل تتحمَّ  وعلى الرغم من توخي قدر كبیر من الحرص للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في ھذا المنشور، ال
 مسؤولیة عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك المعلومات. الوكالة وال دولھا األعضاء أيَّ 

ً واستخدام تسمیات معیَّنة لبلدان أو أقالیم ال یعني  الوكالة، بشأن  حكم من جانب الناشر، أيْ  إصدار أّيِ  ضمنا
 الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقالیم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعیین حدودھا.

یعني  لة أو دون تلك اإلشارة) الكاٍت أو منتجاٍت معیَّنة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجَّ أسماء شر كرُ وذِ 
 الوكالة. نیة النتھاك حقوق الملكیة، كما ال ینبغي أن یُفسَّر على أنھ تأیید أو توصیة من جانب ضمنًا وجود أّيِ 

ل الوكالة أيَّ  إللكترونیة للمواقع الشبكیة الخاصة بطرف ة الوصالت امسؤولیة عن استمراریة أو دقَّ  وال تتحمَّ
، أيُّ  في تلك  دُ محتوى یرِ  خارجي أو طرف ثالث المشار إلیھا في ھذا المنشور وال تضمن أن یكون، أو أن یظلَّ

ً المواقع الشبكیة دقی ً مأو مالئ قا   .ا
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۱ 

 مةمقدِّ  -۱

 معلومات أساسیة -۱-۱
ً یمثِّ   ،واإلعدادالتخطیط إحكام ا یقتضي تنفیذه رئیسی�  ل برنامج القوى النوویة مشروعا

القوى  لم یكن ھذا األمر قصراً علىوالمؤسسات والموارد البشریة. ولئن  ،واالستثمار في الوقت
التي  واألمن، والضمانات ،ألمانتختلف عن سواھا بسبب متطلبات ا  ھذه القوىالنوویة، فإنَّ 

 .تقترن باستخدام المواد النوویة

باستخدام یقضي  النوویة إلى التزام قوىبرنامج للإنشاء  وینبغي أن یستند قرار الشروع في
ھذا االلتزام إنشاء بنیة أساسیة مالئمة على  ستدعيھذه القوى بشكل آمن، ومأمون، وسلمي. وی

، واإلداري، والتكنولوجي، رقابيم الدعم الحكومي، والقانوني، والقدِّ الصعید الوطني تُ 
لبرنامج القوى النوویة خالل دورة حیاتھ  والصناعي، ومن الموارد البشریة وأصحاب المصلحة

ا، المقبولة دولی�  ألمان النوويمعاییر اببأكملھا. ویمثل إثبات االلتزام بالصكوك القانونیة الدولیة، و
ا في إنشاء برنامج مسؤول أساسی�  عامالً  ،والمبادئ التوجیھیة لألمن النووي ومتطلبات الضمانات

 للطاقة النوویة.

على المرافق والمعدات فحسب، بل وتشمل الموارد  الزمةیة األساسیة الوال تقتصر البن
برنامج القوى النوویة في نطاقھ. وسواء  ذیُنفَّ والقانوني الذي  رقابيواإلطار ال ،البشریة والمالیة

 ً ، ي غرض سلمي آخرألتحلیة میاه البحر، أو لإلنتاج الطاقة الكھربائیة، أو  أكان البرنامج موجھا
 .فإنَّ البنیة األساسیة الالزمة ال تختلف في جوھرھا

على البلد الذي یأخذ بالقوى النوویة. وتتوقع الالزمة وتقع مسؤولیة إنشاء البنیة األساسیة 
 مأن یُحرز، وفق جدول زمني، تقدُّ النوویة  قوىالجھات التي توفر المعدات لبرنامج جدید لل

 من، ومستدام.یضمن استخدام منتجاتھم بشكل مأمون، وآ

ویكمن الغرض المنشود من ھذا المنشور في تقدیم إرشادات یستعین بھا من یشرعون 
إلى الصكوك الدولیة ذات الصلة، والمنشورات والوثائق  ، استناداً في تنفیذ برامج من ھذا القبیل

ز محطات عن تجربة البلدان التي تحتا ، فضالً وارشاداتھ ألمانا عن الوكالة بشأن معاییر الصادرة
االھتمام في وقت  من التجربة أنَّ  نویتبیَّ والممارسات السلیمة المتبعة فیھا.  ،النوویة قوىعاملة لل

د السبیل لنجاح مھِّ مبكر بمسائل البنیة األساسیة التسع عشرة الوارد ذكرھا في ھذا المنشور یُ 
ٍ  یؤدي برنامج القوى النوویة. وقد ، أو ألمانبا إلى المساسمن ھذه المسائل  االھتمام القاصر بأّي

فشل المشروع. ویفترض ھذا المنشور قد یفضي إلى ، بل وباھظة التكلفةحاالت تأخیر حدوث إلى 
 البلد الذي یعتزم األخذ بالقوى النوویة یتمتع ببیئة سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة، مستقرة. أنَّ 

تستدعي التزاماً النوویة قوى للكل محطة ف ؛مدیدة نشاء القوى النوویةوالجداول الزمنیة إل
، والتخلص من اإلخراج من الخدمةعام تشمل التشیید، والتشغیل، و ۱۰۰فترة تناھز  یمتد

البلد المعني في خیار  اللحظة التي ینظر فیھاالوقت الالزم من  أنَّ بالنفایات. وتوحي التجربة 
سنة.  ۱٥و ۱۰النوویة فیھ یتراوح بین  قوىي وحتى تشغیل أول محطة للولأالقوى النوویة بشكل 



۲ 

 ً أطول من  وقد تتفاوت ھذه المدة حسب الموارد المخصصة للبرنامج. وقد یستغرق التنفیذ وقتا
 ذلك حسب الظروف السائدة في البلد المعني والموارد المتاحة.

النووي، واألمن النووي  ألماناالحرص على  ویستدعي استخدام المواد النوویة
الوطنیة القانونیة مكرسة في الصكوك ال المسؤولیةتقع ھذه  وال. بشكل صارم ومستمر والضمانات

ً  سواء والدولیة على حدٍّ   .على عاتق مواطني البلد المعني فحسب، بل وعلى المجتمع الدولي أیضا

التأثیرات الضارة  والبیئة من ،األساسي في حمایة السكان ويالنو ألمانا یكمن ھدفو
جمیع مسائل البنیة  تنتظم فیھ لألمانن. وثمة حاجة لوضع إطار شامل الناشئة عن االشعاع المؤیَّ 

الصادرة عن الوكالة ألمان م معاییر اقدِّ األساسیة التسع عشرة الوارد ذكرھا في ھذا المنشور. وتُ 
 ً ً  ألمانا كفلی ألمان،، ودالئل األمان، ومتطلبات األمانألساسیات ا نظاما ا في دولی�  ویجسد توافقا

ن منشورات سلسلة . وتتضمَّ العالي من األمان مستوىال ھان مناآلراء بشأن العناصر التي یتكوَّ 
ً  ألمانمعاییر ا تستخدمھا البلدان التي تعتزم األخذ لألمان ل أساسیة خارطة طریق إلنشاء بنیة أیضا

مھمة إذكاء الوعي  رقابیةوالھیئة ال ۱،لكومة، والمالك/المشغِّ بالقوى النوویة. وتقع على عاتق الح
 أثناء البرنامج بأكملھ. ألمانوالمحافظة على ثقافة ا ،ألمانبمسائل ا

حمایة المواطنین،  ن الھدف األمني الرئیسي في، فیكمُ النووي ألمنا ا في مضمارأمَّ 
نووي. وعلى غرار  نيالتأثیرات الضارة الناشئة عن حادث أم والممتلكات، والمجتمع، والبیئة من

 ،منیةأ وقوع حادثات، للحؤول دون استدامتھ، ینبغي وضع نظام شامل لألمن النووي وألمانا
 والتصدي لھا. ،ھذه الحاالت واكتشاف

فینبغي أن یتحقق البلد المعني من انعدام خطر انتشار األسلحة ، الضمانات مجال ا فيوأمَّ 
ً  ،النوویة  ،المالئمة بذر بذور الثقافة وحصر جمیع المواد النوویة وحمایتھا. ویستدعي ذلك أیضا

من إلمام جمیع الموظفین بمسؤولیاتھم  تالممارسات المناسبة للتثبُّ باع اتِّ و ،ظمالنُّ إنشاء و
 أفعالھم. وبأھمیة

 الھدف -۱-۲
في مسار إنشاء البنیة األساسیة الالزمة لألخذ  مرحلیة بارزة د ھذا المنشور معالمیحدِّ 

م مرحلي علَ ن االضطالع بھا قبل كل مم إرشادات بشأن األنشطة التي یتعیَّ ویقدِّ  ،بالقوى النوویة
 یلي:ھذا المنشور للتحقق مما  یمكن للبلد المعني استخدامبارز. و

 ؛االلتزامات والواجبات المقترنة باألخذ بالقوى النوویة ھإدراك ) ۱(
 ؛النوویة للقوىالبنیة األساسیة الوطنیة على النحو المالئم إلقامة محطة ه إعداد ) ۲(
 ،جمیع القدرات الالزمة لتنظیم محطة القوى النوویة وتشغیلھا بشكل مأمون هتطویر ) ۳(

 الناشئة عنھا. المشعَّةیحقق استدامة التكالیف وإدارة النفایات ، آمنو

                                                           
ل كیانین منفصلین. ویتناول القسم   ۱ بشأن اإلدارة ھذه المسألة بتفاصیل أوفى.  ۳-۳قد یكون المالك والمشغِّ

ل عندما یكون لھذا التمییز أھمیة ویستخدم المصطلح المركب  ل’ویمیز ھذا المنشور بین المالك والمشغِّ  ‘المالك/المشغِّ
 عندما یكون التمییز أقل أھمیة.
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 النطاق -۱-۳
، والمواقع ،أي شبكة الربط الكھربائي( ‘المادیة’یغطي ھذا المنشور البنیة األساسیة 

والتدریب، وخالف  ،لوائح(أي القوانین النوویة، وال‘ المادیة غیر’ شابھ ذلك) والبنیة األساسیة وما
 یستلزمھا أي برنامج للطاقة النوویة. ذلك) التي

منذ الوھلة التي یفكر فیھا البلد موضع نقاش الحتیاجات من البنیة األساسیة وتكون ا
اتخاذ القرار، والتخطیط، والشراء، والتشیید، مرحلة المعني في خیار القوى النوویة وحتى 

التشغیل، واإلخراج من  ‒ویتم تناول الخطوات التالیة ل التحضیر لإلدخال في الخدمة. اوأعم
 بالقدر الالزم ألغراض التخطیط ‒ المشعَّةالنفایات  التصرف فيالخدمة، والوقود المستھلك، و

جمیع المراحل، بما فیھا  إلى أنَّ  اإلدخال في الخدمة. ویعزى تضمین ھذه الخطواتقبل  فحسب
، ینبغي أن المشعَّةالنفایات  التصرف فيالتشغیل، واإلخراج من الخدمة، والوقود المستھلك، و

ً یُنظر فیھا عندما یُ  التخطیط لھذه المراحل  وألنَّ  ،ى النوویةالقوب في األخذ تخذ القرار بالمضي قدما
 ً ا إلنشاء محطة البلد مستعد�  صبححینما توضع مواصفات المحطة. وحینما ی ینبغي أن یكون جاریا

المقترنة  الطویلة األجلأن یكون على استعداد إلدارة االلتزامات علیھ النوویة، ینبغي قوى لل
 ، واإلخراج من الخدمة.المشعَّةالنفایات  التصرف فيبالتشغیل، والوقود المستھلك، و

 المستخدمون -٤-۱
ھ  وكبار المدیرین، والمستشارین، لمتخذي القرارات، ،في المقام األول ،ھذا المنشور موجَّ

 وى النوویة.، والھیئات الرقابیة في البلد الراغب في األخذ بالقفي الحكومة، والصناعة

من  البلد المعني ما یحرزهلتقییم  الساعیة لمنظمات الدولیةاتستعین بھذا المنشور أیضاً وقد 
 وتقدیم المساعدة المجدیة لھ في الوقت المناسب. ،في إنشاء البنیة األساسیة الالزمة للقوى النوویةتقدم 

الطاقة النوویة، ومنظمات دین، ووكاالت المورِّ  ھیئاتاألخرى، مثل  الھیئاتوبوسع 
البلد المعني یحتاز البنیة األساسیة الالزمة  لثقة في أنَّ ، تعزیزاً لاالستعانة بھذا المنشور ،التشغیل

 للقوى النوویة، أو لتحدید المجاالت المحتملة لتقدیم المساعدة.

 ً وویة للبلدان الراغبة في توسیع برامج القوى الن ویتوقع أن یكون ھذا المنشور مجدیا
 محطة للقوى النوویة. ھا، وال سیما إن كان قد مضى وقت طویل على تشییدفیھا القائمة

 الھیكل -٥-۱
المعالم المرحلیة البارزة  ۲یتألف ھذا المنشور من قسمین وھذه المقدمة. ویعرض القسم 

مسألة من مسائل  ةعشر تسع ۳إلنشاء برنامج للقوى النوویة. ویتناول القسم  ةالرئیسیة الثالث
كل إلى  منھا، وصوالً  ناً األنشطة التي ینبغي االضطالع بھا في كل مسألةالبنیة األساسیة، مبیِّ 
 معلم مرحلي بارز.

  



٤ 

 استخدام ھذا المنشور -٦-۱
ً  یُراد للبلد المعني في تخطیط الخطوات الالزمة إلنشاء  من ھذا المنشور أن یكون معینا

وتقییم ما یحرزه من تقدم في تحقیق تلك الغایة. وال یمثل  ،بنیة أساسیة وطنیة للقوى النوویة
ً  المنشور دلیالً  بیِّن سبل إنشاء البنیة األساسیة الالزمة لبرنامج القوى النوویة بأسرھا، وإنما یُ  وافیا

ً یعرض ما ینبغي أن یكون  في مراحل مھمة من عملیة اإلنشاء. وترد معلومات  ھامن عناصر قائما
في منشورات الوكالة الواردة  من مسائل البنیة األساسیة التسع عشرة عن كلٍّ  وارشادات أوفى

 راجع المحدَّث بانتظام والمتاح على الرابط التالي:ت المثبفي 

http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html 

 برنامج إنشاء البنیة األساسیة -۲

 مرحلیة البارزة للبنیة األساسیةالمعالم ال -۲-۱
ل تعتمد یجوز تقسیم األنشطة الالزمة إلعداد البنیة األساسیة للقوى النوویة إلى ثالث مراح 

معالم البنیة ’والموارد المستخدمة. ویُستخدم مصطلح  البلد المعني مدة كل منھا على درجة التزام
 األنشطة المطلوبة في تلك المرحلة منتكون فیھا  لتحدید النقطة التي ‘األساسیة المرحلیة البارزة

 ‘معلم مرحلي بارز من البنیة األساسیة’ل كل . ومن ثم، یمثِّ قد أُنجزت بنجاح اإلنشاء مراحل
 إكمال مجموعة من األنشطة، دون أن یكون في ذلك إشارة إلى السرعة التي یتحقق بھا ذلك.

 ساسیة الثالث الالزمة لدعم برنامج للقوى النوویة ھي:ومراحل إنشاء البنیة األ 

 الشروع في برنامج للقوى النوویة؛تخاذ قرار ال السابقة عتباراتاال: ۱المرحلة  ̶ 
 في أعقاب ،وتشییدھا ،: األعمال التحضیریة للتعاقد على محطة للقوى النوویة۲المرحلة  ̶ 

 اتخاذ قرار في مجال السیاسات؛
 ن االضطالع بھا لتنفیذ محطة القوى النوویة األولى.: األنشطة التي یتعیَّ ۳المرحلة  ̶ 

ما أحرزتھ جھود اإلنشاء  ویشیر إلى إتمام كل مرحلة معلم مرحلي بارز یمكن فیھ تقییم 
 واتخاذ قرار باالنتقال إلى المرحلة التالیة. وتتألف ھذه المعالم المرحلیة البارزة  ،من تقدم

 یلي: مما

 ببرنامج للقوى النوویة؛ لتزام مستنیر: االستعداد للتعھد با۱المعلم المرحلي البارز  ̶ 
حطة بشأن عقد م لطرح عطاءات/التفاوضللدعوة : االستعداد ۲المعلم المرحلي البارز  ̶ 

 القوى النوویة األولى؛
 وتشغیلھا. في الخدمة أول محطة للقوى النوویة إلدخال: االستعداد ۳المعلم المرحلي البارز  ̶ 
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 .البارزةھو تمثیل تخطیطي للمراحل والمعالم  ۱الشكل و  
 

 .: إنشاء البنیة األساسیة لبرنامج وطني للقوى النوویة۱الشكل 
 

 
والمعالم المرحلیة البارزة الثالثة إلى إنشاء البنیة األساسیة الوطنیة  الثالث تشیر المراحل 

فضالً عن من البرنامج محطة للقوى النوویة أو أكثر، القوى النوویة. ویتضَّ برنامج التي تدعم 
والبنیة األساسیة  ،وتصنیع الوقود ،المشاریع المحتملة ذات الصلة بھا، مثل استكشاف الیورانیوم

محطة القوى مشروع . ومع تطور البرنامج، یُضطلع بأنشطة محددة كثیرة لتنفیذ كلذل الداعمة
ً  ھذا ومن المھم أن یكون .النوویة األولى ، فالمشروعات ھي أعمال مؤقتة إلعداد التمییز واضحا

ا أ. وتشییدھا محطات القوى النوویة والقدرات التي تتیح تنفیذ  العملیات فتوفر لبنیة األساسیةامَّ
 ومستدام. ،وآمن ،بشكل مأمونالحقا القوى النوویة  تشغیل محطةو ،المشروع أنشطة

 وتشارك في إنشاء البنیة األساسیة النوویة ثالث ھیئات رئیسیة ھي: الحكومة، ومالك/ 
ل محطة القوى النوویة، والھیئة الرقابیة. من ھذه الھیئات دور محدد تقوم بھ، وتتغیر  ولكلٍّ  ۲مشغِّ

. ویجوز أن یكون المالك/المشغَّل كیاناً مملوكاً للدولة، أو دماً مسؤولیاتھا كلَّما مضي البرنامج قُ 
ا آخر. وینبغي إنشاء الھیئة ا، أو جزءاً من مرفق عام محلي، أو دولي، أو كیاناً تجاری� كیانا ًخاص� 

ا في اتخاذ ، مستقلة حق� ۳اللھا بشكل متزاید بحیث تغدو، في المرحلة الرقابیة إنشاًء یضمن استق
قراراتھا الرقابیة. ولن تكون ھذه الھیئة منفصلة تمام االنفصال عن الھیئات الحكومیة األخرى، 
بید أنَّھا یجب أن تتمتع بما یكفیھا من سلطات، وموظفین وموارد مالیة لتتمكَّن من اتخاذ القرارات 

                                                           
یمكن أن توجد أكثر من ھیئة رقابیة واحدة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن توجد ھیئة رقابیة لألمان   ۲

على أنھا  ‘الھیئة الرقابیة في ھذا المنشور’النووي، وأخرى لألمن النووي. ولذلك، ینبغي أن تُقرأ اإلشارات إلى 
 ‘.الھیئة أو الھیئات الرقابیة’تعني 

تضمین خیار القوى  
استراتیجیة النوویة في 

 الطاقة الوطنیة
 

 مشروع محطة القوى النوویة األولى

 

 ۱ة المرحل
اعتبارات قبل اتخاذ قرار 

بالشروع في برنامج 
 للقوى النوویة

 ۲ة المرحل
األعمال التحضیریة 
للتعاقد على محطة 

للقوى النوویة وتشییدھا 
بعد اتخاذ قرار في 

 مجال السیاسات

 ۳ة المرحل
األنشطة التي یتعین 
االضطالع بھا لتنفیذ 
محطة القوى النوویة 

 األولى

 ۲المعلم المرحلي البارز 
االستعداد للدعوة لطرح 
 عطاءات/ التفاوض بشأن 
عقد محطة القوى النوویة 

 األولى

 ۱المعلم المرحلي البارز 
 االستعداد للتعھد 

 بالتزام مستنیر ببرنامج 
 للقوى النوویة

 

 سنة على األقل ۱۰-۱٥

 أنشطة ما قبل المشروع
 

 إعداد المشروع
 

 قرار االستثمار النھائي
 التعاقد
 التشیید

 إنشاء بنیة أساسیة للقوى النوویة
 ۳المعلم المرحلي البارز 
 االستعداد إلدخال أول 

محطة للقوى النوویة في 
 الخدمة وتشغیلھا

 

 اإلدخال في الخدمة
 التشغیل

 اإلخراج من الخدمة



٦ 

غ لھ، مثل الضغوط الناشئة عن تغیُّر الظروف لمستقلة، دون الخضوع ألي تأثیر ال مسوِّ الرقابیة ا
 السیاسیة، أو االقتصادیة، أو ضغوط اإلدارات الحكومیة، أو غیرھا من الھیئات.

ً  (یمكنوفي ھذا المنشور، یُفترض أن تضع الحكومة آلیة   رفیعة المستوى  أن تتضمن لجانا
في ھذا . و، وغیرھافي إنشاء البنیة األساسیة الھیئات المشاركةولجان عمل) لتنسیق عمل ھذه 

ھذه  الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة. وینبغي أن یُشار إلى أنَّ  تُسمى ھذه اآللیةالمنشور، 
بأكثر األشكال مراعاة شاط فقط. ویجوز للبلد أن یُنظم الن بغرض اإلیضاح التسمیة تُستخدم ھنا

 عاداتھ واحتیاجاتھ.ل

 معلم ن النظر فیھا في كلِ مسائل البنیة األساسیة التسع عشرة التي یتعیَّ  ۱ویبیِّن الجدول  
النسبیة،  أھمیتھاعن ھذه المسائل الذي ترد بھ  ترتیبالر . وال یعبِّ ةبارزال ةمرحلیال من المعالم

المسائل أوثق  د أيُّ المختلفة أن تحدِّ  ھیئاتأھمیتھا وینبغي النظر فیھا بعنایة. ولل منھا مسألة فلكلِ 
ً ف ،صلة بھا أي الحكومة،  ‒الثالث  ھیئاتلذلك. وینبغي أن تكفل ال تخطط عملھا ومواردھا تبعا

 الوعي بجمیع المسائل. ‒ ل، والھیئة الرقابیةوالمالك/المشغِّ 

 
األساسیة: مسائل البنیة ۱الجدول  

  ةمسائل البنیة األساسیة التسع عشر

الوطني الموقف  
ن النوويااألم  

 اإلدارة
 التمویل وتدبر الموارد المالیة 

 اإلطار القانوني
 الضمانات

 اإلطار الرقابي
 الحمایة من اإلشعاع

 شبكة الربط الكھربائي
 تنمیة الموارد البشریة

 إشراك أصحاب المصلحة
والمرافق الداعمةالموقع   

 حمایة البیئة
 التخطیط للطوارئ

 األمن النووي
 دورة الوقود النووي

المشعَّةالنفایات  التصرف في  
 إشراك الصناعة

 الشراء

 

ببرنامج للقوى  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  :۱المعلم المرحلي البارز  -۲-۲
 النوویة

 ،ھ بحاجة إلى طاقة إضافیةر أنَّ البلد المعني قد قرَّ  یكون ، یُفترض أن۱في مستھل المرحلة 
ً  یمكن األخذ بھ ورأى في القوى النوویة خیاراً  من احتیاجاتھ تلك. وفي أثناء  یلبي بعضا

النوویة  اللجوء الى القوىجمیع المسائل التي ینطوي علیھا المعني تحلیالً ل البلد جري، یُ ۱ المرحلة



 

۷ 

نھ من اتخاذ قرار مستنیر یقضي باألخذ في وضع یمكِّ  ،رحلةعند نھایة ھذه الم ،بحیث یكون
 بالعدول عن ذلك. وأ ،بالقوى النوویة

ً  فھم، یلزم أن ی۱وفي المرحلة  ً  البلد المعني فھما األمر من  ھذا ینطوي علیھ ما وافیا
قبل أن یتخذ أي قرار بشأن التنفیذ. ومن المھم أن  اھیقتضیھ الوفاء ب ماو ،التزامات وواجبات

 ً ً  یدرك البلد المعني إدراكا  تؤدیھ القوى النوویة الدور الذي یحتمل أنو ،احتیاجاتھ من الطاقة وافیا
 والتنمیة االقتصادیة. ،في إطار خططھ الطویلة األجل للطاقة

بنیة أساسیة لألمن  نوویة فعالً ح أن یكون لدى البلد الذي یعتزم األخذ بالقوى الومن المرجَّ 
تعویل ال وسیكون. النووي، واألمان اإلشعاعي، والتأھب للطوارئ تغطي مرافقھ وأنشطتھ الحالیة

في إرساء البنیة  خیر معین للبلد المعنيالبنیة األساسیة القائمة والتجربة المكتسبة منھا  على
 األساسیة الالزمة لبرنامج القوى النوویة.

، ینبغي أن تتولى الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة مھمة التنسیق ۱ وفي المرحلة
تحرص على إشراك جمیع األطراف المھمة، وتجمع المعلومات والدراسات الالزمة ف ،العام

ا  یقضي التخاذ قرار مستنیر في مضمار السیاسات ً إمَّ أو  ،في األخذ بالقوى النوویة بالمضي قدما
باتخاذ قرار وطني بالمضي قدماً في ھذا  أوصت. وعلى ھذه الھیئة، إن ھي العدول عن ذلكب

 ،استراتیجیة وطنیة للقوى النوویة د فیھتحدِّ  شامالً  ، تقریراً ۱تقدم، في نھایة المرحلة الصدد، أن 
 مة فيمساھمة قیِّ  ۱تمھیدیة تُجرى في المرحلة  ل أي دراسة جدوىوتمثِّ  .سوق المبررات لھاتو

یتناول جمیع مسائل البنیة األساسیة التسع عشرة الوارد  بید أنَّ التقریر ینبغي أن، التقریر الشامل
ً  تناوالً  ۳ذكرھا في القسم   .وافیا

عقد  التفاوض بشأن/عطاءاتلطرح للدعوة االستعداد  :۲المعلم المرحلي البارز  -۲-۳
 القوى النوویة األولى محطة

ً في أعقاب قرار السیاسات الق في إعداد برنامج للقوى النوویة، ینبغي  اضي بالمضي قدما
االضطالع بعمل جوھري لتحقیق المستوى الالزم من الكفاءة التقنیة والمؤسسیة. وتستدعي ھذه 

ً التزاما  أن تبدي الحكومة المرحلة المسؤولیة بوضوح إلى وزارة  تُسندا، وومستمر�  ملموسا
 ً وأن تتولى  ا،ھیئات مستمر� التنسیق الجید لعمل جمیع ال أن یظلَّ  حكومیة مالئمة. ومن المھم أیضا

الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة زمام ھذا األمر. وتشمل وظائف الھیئة المنفذة لبرنامج 
 الطاقة النوویة الرئیسیة ما یلي:

ارد ذكرھا الو ھیئاتوالتعاون بین ال ،وإتاحة منبر مستمر لالتصال ،اإلبقاء على الزخم ̶ 
ل شبكة الربط الكھربائي، ل، ومشغِّ سبیل المثال، المالك/المشغِّ  (علىبأكملھ  ۳في الجزء 

ع وسواھم من صانعي  ون،والھیئة الرقابیة، والوكاالت الحكومیة المعنیة، والمشّرِ
 ؛القرارات)

الرئیسیة (أي الحكومة، والھیئة الرقابیة، والمالك/  الھیئاتالحرص على تحدید أدوار  ̶ 
ً  ) تحدیداً لوالمشغِّ   یفھمھ جمیع أصحاب المصلحة؛ واضحا

 الحرص على إنشاء الھیئات الرئیسیة وفق جدول المشروع الزمني؛ ̶ 



۸ 

 ̶  ً الذي یقوم  األساس المنطقي جیداً  الحرص على أن یفھم جمیع أصحاب المصلحة فھما
 النوویة؛ باألخذ بالقوىالقاضي ي الوطن عیھ القرار

مع استراتیجیات البلد إلنشاء  التعاقدي والمواصفات التقنیةالنھج  الحرص على اتساق ̶ 
 القوى النوویة.

 
د ما یلزم من أعمالیضطلع البلد ب، ۲المرحلة  خاللو لتعاقد بشأن محطة ل السبیل تمّھِ

أن یرسي البنیة األساسیة  ھذا البلدوتشییدھا. وینبغي ل تدبر الموارد المالیة لھا،ل، والقوى النوویة
للدعوة إلى نقطة التأھب التام  وصوالً  ،تغطي جمیع مسائل البنیة األساسیة التسعة عشرة) (التي

وینبغي إنشاء ھیئة  د.والمورِّ  ۳لطرح العطاءات/التفاوض على إبرام عقد تجاري بین المالك
نھاحقیقیاً استقالالً  رقابیة مستقلة  والتفتیش. الترخیص في مضمارواجباتھا  أداء جمیعمن  یمّكِ

، ھ قد اكتسبأنَّ  من ، إذ ینبغي علیة أن یتحققل دور رئیسي في ھذا الوقتوللمالك/المشغِّ 
، ، الكفاءة الالزمة إلدارة مشروع القوى النوویة، واستوفى المتطلبات الرقابیة۲بنھایة المرحلة 

ل ۲وبنھایة المرحلة  .، عمیالً مستنیراً ۳المرحلة ، بنھایة غداو ، ینبغي أن تكون لدى المالك/المشغِّ
 ة.، أو الكتساب تلك القدر۳ القدرة على تشغیل المحطة بأمان في المرحلة خطط واضحة لتطویر

في الخدمة  أول محطة للقوى النوویة إلدخالاالستعداد  :۳المعلم المرحلي البارز  -٤-۲
 وتشغیلھا

 ،بطرح العطاءات ۳، تبدأ المرحلة طرح العطاءات التنافسیةإلى  أفي حالة البلدان التي تلج
ا في حالة مَّ وإدخالھا في الخدمة. أ ،وتشییدھا ،فاوض على عقد تصمیم محطة القوى النوویةتال ثم

 لُّ ، یكون جُ ۳بالتفاوض على العقد. ومع بدایة المرحلة ساً أر ۳البلدان األخرى، فتُستھل المرحلة 
متعلقة أضخم نفقات رأس المال ال العمل في إنشاء البنیة األساسیة قد خطا خطوات واسعة، غیر أنَّ 

ة المعقودة بین في ھذه المرحلة. وحسب االتفاقات الخاص بمحطة القوى النوویة ستُتكبد
ن العقد مراحل مختلفة من األعمال (على ل والمقاول (المقاولون)، یجوز أن یتضمَّ المالك/المشغِّ 

، سعر تقترن باتفاقات مختلفة بشأن األسعار (مثالً سبیل المثال، التصمیم والتشیید المفصلَّین) 
عرفة اتفاقات لم المستثمرون ثتریَّ أو التكلفة زائد الربح). وبعد االتفاق على العقد، قد ی ،ثابت

قرار  أن یتخذواوسواھا من الترتیبات المالیة قبل  ،والجدول الزمني ،تكلفة المشروع النھائیة
 .، بغض النظر عن تفاصیل ترتیبات العقدخطوة محوریة الذي یمثِّل االستثمار النھائي

 تحلیلل ألولياتقریر ال ، وإعداددالمحدَّ  ویتمثل العمل البدئي في إعداد تصمیم الموقع
األمان، والحصول على جمیع التراخیص والموافقات على التخطیط. وفي ھذه المرحلة، یمكن 

األعمال الالحقة  ، وجدولھ الزمني. وبعد ذلك، تشملتكالیف المشروعل د الصیغة النھائیةتحدی
 ،عن اإلشراف مالئمة، فضالً بموجب ترتیبات إداریة تُجرى  والتشیید التي ،جمیع أنشطة الشراء
 طوال ھذه المرحلة. والموافقات الرقابیة

                                                           
ً  ر اإلشارة ھنا إلىتعبِّ   ۳ ل البلد أن یقدم عن المالك/المشغِّ  المالك فحسب عوضا ل عن احتمال أن یفّضِ

ل’د، أو شریك، استراتیجي وحید خدمات التشغیل كجزء من مقترحاتھ. وفي ھذه الحاالت، یُحدد مورِّ  فقط  ‘المشغِّ
 .۳عند انتھاء مفاوضات العقد في بدایة المرحلة 



 

۹ 

في  الشروععند تشیید البنیة األساسیة برمتھا بغیة  ۳بلوغ المعلم المرحلي البارز  مویت
، ۳ وخالل المرحلة ووي.مراحل إدخال محطة القوى النوویة في الخدمة التي تتضمن االختبار الن

 واالختبارات غیر النوویة للمعدات والنُظم. ،قاختبارات التحق بعض تُجرى

ً  ۳وعند إكمال المرحلة  للقوى النوویة یحقق  بنجاح، یكون البلد المعني قد وضع برنامجا
والتنمیة االقتصادیة. وفي نھایة  ،أمان الطاقةقرار السیاسات األولي من حیث  االتي ینشدھ فوائدال

في  إدخال محطة القوى النوویةتمام القدرة على  ل قادراً ، یجب أن یكون المالك/المشغِّ ۳المرحلة 
ً  ،وتشغیلھا ،الخدمة على القوى  ل حدیث العھد، أو جدیداً كان المالك/المشغِّ  نوإ لھ بذلك. ومرخصا

ً تدریب وتدریبھم ،نالموظفی جمیعقدرات  نمیةتالنوویة، وجب عندئذ  ً  ا  قدرة وإثبات ،كافیا
 محطة القوى النوویة.عمر ل على إدارة المشروع طوال دورة المالك/المشغِّ 

ت لوائح األمان، ، فأعدَّ منذ وقت زاولت أعمالھاع أن تكون الھیئة الرقابیة قد ویُتوقَّ 
وأجرت عملیات تفتیش أثناء التشیید.  ،العقد، ورخَّصت لتشیید المحطة مواصفاتواستعرضت 

الھیئة تتمتع بالكفاءة واالستقالل الفعلي على  أنَّ  یكون قد اتضح اآلن بشكل ال لبس فیھوینبغي أن 
إعمال االمتثال لجمیع من و ،على جمیع المرافق واألنشطةالمستمر یمكنھا من اإلشراف  نحوٍ 

 بیة.المتطلبات الرقا

 ھیئات بخبرةباالستعانة  ،والھیئة الرقابیة ،لت من كفاءة كال المالك/المشغِّ ویمكن التثبُّ 
د الكفاءة  یؤخذ في الحسبان أنَّ . وینبغي أن ، وبدعمھامحطة القوى النوویة أجنبیة، من بینھا موّرِ

 طوال عمر محطة القوى النوویة. یجب أن تكون قائمة

اً إنجازیمثل كان إن ، و۳ بلوغ المعلم المرحلي البارز یغیب عن البال أنَّ  الَّ أینبغي و
ً القوى النوویة  استخدامببدایة اللتزام دائم  إال لیس ا،رئیسی�  ، سلمی�ا، وآمناً و مأمونا، استخداما

 ً  .ومستداما

 بیان مسائل البنیة األساسیة -۳
التسع عشرة الوارد ذكرھا في ھذا القسم  البنیة األساسیة سائلملة من أتستدعي كل مس

في كل  بلوغ المعلم المرحلي البارزویتم . دة في كل مرحلة من المراحل الثالثتدابیر محدَّ اتخاذ 
ا. ویمكن نسبی�  بشكل مقتضب ھنا . ویرد بیان ھذه التدابیرمرحلة عند إنجاز التدابیر الخاصة بھا

تفاصیل أوفى في منشورات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الوارد ذكرھا في ثبت االطالع على 
 المراجع على الرابط التالي:

http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html 

 
الترتیب الذي ترد بھ مسائل البنیة األساسیة التسع  بأنَّ  ،أخرىرة م ،وینبغي التذكیر

ً  ال یستبطن اإلشارة إلى أھمیتھاعشرة   أن تحظى یجب مھمة و النسبیة، فھي جمیعا
 .باالھتمام الواجب

  



۱۰ 

 الموقف الوطني -۳-۱
 ً ً  ینبغي أن تعتمد الحكومة بیانا ، وتُبیِّن الدعم السیاسي الواسع النطاق تجلى فیھی واضحا

ھذه النیة على الصعد المحلیة،  . وعلیھا اإلفصاح عنإنشاء برنامج للقوى النوویةھا تنوي أنَّ  فیھ
 البرنامج واستراتیجیةلھذا  والوطنیة، واإلقلیمیة، والدولیة. وینبغي أن یقوم األساس المنطقي

البلد المعني  ینشددعم أھداف التنمیة االقتصادیة التي على سیاسة وطنیة للطاقة تإلنجازه السعي 
د ما ستقدمھتحقیقھا، وأ الطاقة  في ھذه السیاسة. ورغم أنَّ من مساھمة القوى النوویة  ن یحّدِ

ً البیان ینبغي أن  اغلب األحیان لتولید الكھرباء، فإنَّ ھذالنوویة تُستخدم في أ تحلیة  یتناول أیضا
الحرارة، إن كان ثمة رغبة في القیام بھاتین  ، أو معالجة انتاجالطاقة النوویةالمیاه باستخدام 

 .العملیتین

أھمیة  برنامج القوى النوویة لمراح من في كل مرحلةالذي تقدمھ الحكومة المتین وللدعم 
الحكومة.  ء ھذا البرنامج على أعلى مستویاتعلن الرغبة في إنشاوینبغي أن تُ قصوى في إنجاحھ. 

، تمویلال لھ وتوفر ،قیادتھأن تتولى الحكومة زمام ینبغي  ،مرحلة اإلعداد األولي للبرنامجي فو
ً . وعلى الحكومة أن تنظر هطوال عمر وتدعمھ المخاطر المالیة   منالتأمین على بعٍض في  أیضا

الضمانات  رتوفیمن بینھا، على سبیل المثال،  في ذلك بوسائل ، مستعینةً المقترنة بالبرنامج
على كھرباء. وینبغي النظر بعنایة في الوسائل التي تحافظ شراء اللاتفاق  عقد لقروض، أول

 جتماعي في األجل الطویل.او ،سیاسي، واقتصاديیلزم لنجاح البرنامج من استقرار  ما

ببرنامج  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱وقف الوطني: المعلم المرحلي البارز مال -۳-۱-۱
 للقوى النوویة

التزامات طویلة األجل على الصعیدین الوطني ب التعھد یستدعي األخذ بالقوى النوویة
مدتھ  تناھز لقوى النوویةلسواء. وینبغي التفكیر في إطار زمني لبرنامج  والدولي على حدٍّ 

ستمتد لوقت أطول من ذلك  التخلص من النفایاتااللتزامات بشأن مدة  مراعاة أنَّ  سنة، مع ۱۰۰
البرامجیة  لتزاماتالادراك ھذه سنة. وإل ۱٥-۱۰أقل من  بكثیر. ولن تكون فترة التنفیذ األولي

 ً  .محطة قوى نوویة معیَّنالتفكیر في مشروع  حتى قبل ،أھمیة قصوى اتام�  الطویلة األجل إدراكا

جمع  ۱لبرنامج الطاقة النوویة یكون الغرض منھا في المرحلة إنشاء ھیئة منفذة  إنَّ 
ً  إنجاز ما یلزم من دراساتو ،المعلومات في ھذا الوقت  التخاذ قرار مستنیر بشأن المضي قدما

أفضل وسیلة لفھم ھذه االلتزامات فھماً دُّ یُعَ ، أو العدول عن ذلك ،في إعداد برنامج للقوى النوویة
جمیع أن تعترف ، وجلیةواضحة في ھذا المضمار  تكون اختصاصات ھذه الھیئة. وینبغي أن اتام� 

تقاریرھا إلى  . وعلى الھیئة أن تقدمبالدور المنوط بھاالحكومیة المعنیة  الھیئاتو ،الوزارات
 ألداء موظفینموارد، و د بما یلزمھا منوَّ أو إلى رئیس الحكومة مباشرة، وأن تزُ ، وزیر رئیسي

 فإنَّ ، بشكل مستفیض بالدرایة االستشاریةعین تن تسألئن جاز لھذه الھیئة و ا.وظائفھا ومھامھ
على إشراك جمیع  أمراً بالغ األھمیة. وینبغي علیھا أن تحرص دُّ ھا یُعَ زمام القیادة في ید بقاء

والھیئة ، بما في ذلك المرافق العامة الرئیسیة في البلد، ، فتتواصل وتتعاون معھااألطراف المھمة
، وممثلي الھیئات المعنیة الرقابیة لألمن واألمان اإلشعاعي، والوكاالت الحكومیة األخرى

 المنتمون إلى وسواھم من صانعي القرارات. وینبغي أن یكون الموظفون الرئیسیون التشریعیة،
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ت إلعالم رشاداإ دَّ تُعِ و ،الھیئة سیاسة تضعَ  ، وأنمن الھیئة نفسھا اً جزء الھیئاتھذه  عدٍد من
األطراف المعنیة بفوائد القوى النوویة، وتكالیفھا، ومخاطرھا، تیسیراً لمشاركتھا في 

 القرارات. اتخاذ

 شامالً  الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة تقریراً  دَّ ، ینبغي أن تُعِ ۱وفي نھایة المرحلة 
ن تبیِّ و استراتیجیة وطنیة للقوى النوویةإن ھي أوصت باتخاذ قرار وطني إیجابي،  ،تُحدد فیھ
مساھمة قیمة، فإّن  تمثِّل ۱ى في المرحلة تُجر دراسة تمھیدیة للجدوى أي ولئن كانت. مبرراتھا

 وأن یتطرق إلى جمیع مسائل البنیة األساسیة التسع عشرة التقریر الشامل ینبغي أن یتناول
 :تالیةالمسائل ال

 تحلیل الطلب على الطاقة وبدائل الطاقة؛ ̶ 
تقییم تأثیرات القوى النوویة في االقتصاد الوطني، على سبیل المثال الناتج المحلي  ̶ 

 ؛والتوظیفاإلجمالي 
 أولي لتحدید التقانات التي تتسق مع المتطلبات الوطنیة؛ تكنولوجي إجراء تقییم ̶ 
 شبكة الربط الكھربائي؛ وقدرة ،النظر في فرص تحدید المواقع المحتملة ̶ 
ل؛تدبر الموارد المالیةالنظر في خیارات  ̶   ، وخیارات الملكیة، ومسؤولیات المشغِّ
لوقود المستھلك، والنفایات بشأن ا على المدى البعیدالنظر في التكالیف وااللتزامات  ̶ 

 واإلخراج من الخدمة؛ المشعَّة
ل المحتملة من الموارد البشریة، والدعم دراسة احتیاجات الھیئة الرقابیة والمالك/المشغِّ  ̶ 

 الخارجي؛
مواجھة  على البلد التحقق من قدرةبوقوع حادث جسیم، و وجود احتمال ضئیل إدراك ̶ 

 عواقب ھذا الحادث.
 فيووضع خطة تكفل إنجازھا  ،دراسة احتیاجات كل مسألة من مسائل البنیة األساسیة ̶ 

 .۲المرحلة 
 
ً وینبغي أن یتناول التقریر    ما یلي: أیضا

 واستخدامھا السلمي؛ ،ھانوأم ،والمرافق النوویة ،المشعَّةضمان أمان المواد  ضرورة ̶ 
 الدولیة المالئمة؛ القانونیة الصكوكاالنضمام إلى  ̶ 
 إعداد إطار قانوني شامل؛ ̶ 
 ؛على نحو فعالإنشاء ھیئة رقابیة مستقلة  ̶ 
 التخطیط لحاالت الطوارئ؛ ̶ 
 تنمیة قدرات إدارة المشروع والموارد البشریة؛ ̶ 
 توفیر الموارد المالیة في األجل الطویل؛ ̶ 
 ؛المشعَّةالنفایات  فيالتصرف و ،تمویل اإلخراج من الخدمة ̶ 
 ،والشفاف ،الصریح إلبالغالثقة على الصعیدین المحلي والدولي من خالل ا الحفاظ على ̶ 

 في الوقت المناسب.
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لب����ارز  -۳-۱-۲ تع����داد ‒۲الموقف الوطني: المعلم المرحلي ا لطرح  لل����دعوة االس�������
 عقد محطة القوى النوویة األولى التفاوض بشأنعطاءات/

ً  ۲تبدأ المرحلة  في إنشاء برنامج للقوى  بقرار في مضمار السیاسات یقضي بالمضي قدما
إلى  ة، استناداً ا على برنامج محدد مقترح للقوى النووی. وینبغي أن توافق الحكومة رسمی� النوویة

استراتیجیة إلعداد ترتیبات التعاقد  قراراً بوضع، وأن تتخذ  ۱التقریر الشامل الصادر في المرحلة
ات اكالشرإقامة المتعلقة بمحطة القوى النوویة (على سبیل المثال، طرح العطاءات التنافسیة، و

 غیرھا من الترتیبات). أو ،‘التشغیل-الملكیة-التشیید’(االستراتیجیة، 

على أن بعد ذلك لنوویة ، تحرص الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة ا۲وفي أثناء المرحلة 
من مسائل البنیة  في خطط عمل متینة لكلٍ  المعتمدة تتجسد سیاسات البرنامج واستراتیجیاتھ

أجزاء التي ستصبح  الھیئاتاألساسیة التسع عشرة، وعلى إسناد المسؤولیات المقترنة بھا إلى 
من المعلومات  اً مزید ۳ن القسم األقسام الفرعیة المتبقیة م البنیة األساسیة العامة. وتُورد دائمة في
 من ھذه المسائل. عن كلٍّ 

أن یُضطلع بالمھام التنسیقیة للھیئة المنفذة لبرنامج  وعلى النحو المشار إلیھ آنفا، من المھم
وأن تكون المسؤولیات واضحة. ومن المسلَّم بھ أن ذلك یمكن أن یتحقق من  ،الطاقة النوویة

 خالل ترتیبات تنظیمیة شتى.

تتمتع بما یلزم من  حق�اإنشاء ھیئة رقابیة مستقلة  ۲الخطوات الرئیسیة في المرحلة  وتشمل
ة. ویتناول ومسؤولیة عن جمیع مسائل الرقابة الالزمة لبرنامج للقوى النووی ،وموارد ،درایة

ا الخطوة الثانیة، فتتمثَّل  ۲-۷-۳القسم  یتولى  ٤في تعیین مالكھذه المسألة بتفصیل أوفى. امَّ
د محطة القوى النوویة في بدایة المرحلة  القسم . وترد في ۳التفاوض بشأن العقد المحدد مع موّرِ

 أوفى عن ھذه المسألة.  لفاصیت ۳-۳-۲

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز  :الموقف الوطني -۳-۱-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

ا إلدخال محطة القوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا، ینبغي حتى یكون البلد المعني مستعد� 
البنیة األساسیة الالزمة لتنظیم المحطة وتشغیلھا بأمان،  ،۳بنھایة المرحلة  ،علیھ أن یكون قد أنشأ

ن علیھ أن یكون قد أنشأ ھیئة رقابیة واللوائح الوطنیة، وااللتزامات الدولیة. ویتعیَّ  ،للقوانین امتثاالً 
الً /كفؤة وعیَّن مالكاً  تشغیلھا. وینبغي لھ یُدخل محطة القوى النوویة في الخدمة ویتولى  كفؤاً  مشغِّ

 ً المسؤولیة المستمرة عن دور الحكومة في برنامج  إلى وكالة محددة أن یكون قد أسند أیضا
 .ةالنووی القوى

                                                           
ل البلد أن یقدم تعبِّر اإلشارة ھنا إلى   ٤ ل عن احتمال أن یفّضِ المالك فحسب عوضاً عن المالك/المشغِّ

ل مورِّ  فقط ‘د، أو شریك، استراتیجي وحید خدمات التشغیل كجزء من مقترحاتھ. وفي ھذه الحاالت، یُحدد المشغِّ
 .۳عند انتھاء المفاوضات بشأن العقد في بدایة المرحلة 
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مع تمثیل  –، ینبغي أن تتولى الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة ۳وفي أثناء المرحلة 
ل، والھیئة الرقابیة، والوكالة المحددة  المسؤولة اآلن عن دور الحكومة في من المالك/المشغِّ

طنیة. وتشمل إنشاء البنیة األساسیة بوجھ عام، تلبیة لالستراتیجیة الو ‒ برنامج القوى النوویة
 ما یلي: الھیئاتفي كل  المجاالت التي ینبغي أن تحظى بقدٍر خاص من االھتمام

 اء؛الحرص على الحفاظ على التشریعات المالئمة وتعدیلھا، حسب االقتض ̶ 
ل ̶  ما وتزویدھما ب ،لھیئة الرقابیةول ،الحرص على توفیر التمویل الكامل للمالك/المشغِّ

 األكفاء والموارد، وعلى أن تُمنح لھما سلطة كاملة لیضطلعاالموظفین یلزمھما من 
 ؛بمسؤولیاتھما

 والضمانات؛ألمان، واألمن، العنایة المالئمة با الھیئاتجمیع  الحرص على أن تُعنى ̶ 
 توفیر التمویل لعملیات تطویر شبكة الربط الكھربائي وضمان تنفیذھا؛ ̶ 
 ؛والتحقُّق منھاالتأكد من وضع خطط التصدي لحاالت الطوارئ  ̶ 
 إشراك أصحاب المصلحة یحظى باألولویة؛ الحرص على أن یظلَّ  ̶ 
ً  تدبر الموارد المالیةالحرص على أن یكون  ̶  وإتاحة  ،یات مأمونة وآمنةالعمل لتظلَّ  كافیا

 آلیات للتعویض عن األضرار النوویة؛
الحرص على أن تكون برامج تنمیة الموارد البشریة كافیة لدعم التشغیل المأمون  ̶ 

 المستمر؛
الوقود  طة تمویل مالئمة للنفایات، والتصرف فيتنفیذ خو ،المسؤولیات إسنادالتأكد من  ̶ 

 المستھلك في األجل الطویل، واإلخراج من الخدمة؛
نوویة لحائزة قوى الحرص على وضع آلیات لتبادل المعلومات مع البلدان األخرى ا ̶ 

 تقدیم الدعم المتبادل.على و

 األمان النووي -۳-۲
ل، والھیئة  یقتضي األمان النووي أن تتعھد جمیع عناصر الحكومة، والمالك/المشغِّ

األخرى بضمان األمان في جمیع  الھیئاتو ،والمعدات النوویة ادو التكنولوجیبیة، ومورِّ الرقا
 جوانب برنامج القوى النوویة. ولمعظم التدابیر المذكورة في ھذا المنشور تأثیر في األمان.

االعتماد على نظم األمان الھندسیة غیر كاٍف في حد ذاتھ  وأبانت التجربة السابقة أنَّ 
ً یقتضي  ان األمان النووي الذيلضم ز ثقافة األمان، بنیة أساسیة تكفل الیقظة، وتعزِّ  وجود أیضا

 ن التأھب لحاالت الطوارئ والتصدي لھا.وتتضمَّ 

ببرنامج  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز : األمان النووي -۳-۲-۱
 للقوى النوویة

من عملیة االستعداد التخاذ قرار مستنیر  أصیالً  اً ل االعتراف بأھمیة األمان جزءیمثِّ 
ن ضروري لجمیع بشأن برنامج القوى النوویة، فاألمان  تصمیم مرفق القوى النوویة، أنشطة مكّوِ

 الخدمة، وتشغیلھ، وإخراجھ من الخدمة.وتصنیعھ، وتشییده، وإدخالھ في 
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الدراسات التي تجریھا الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة  وفي مضمار األمان، ینبغي أن تصبَّ 
 اھتمامھا على ضرورة مراعاة ما یلي: ۱ه في المرحلة دُّ عَ النوویة والتقریر الذي تُ 

 معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان؛ ̶ 
 ٥عن األمان؛ رئیسیةص لھ المسؤولیة المرخَّ  ̶ 
 لألمان یشمل ھیئة رقابیة مستقلة؛ فعَّال إطار قانوني وتنظیميوضع  ̶ 
 إنشاء قیادة وإدارة فعالتین لألمان؛ ̶ 
في األجل  المشعَّةوالنفایات  ،الوقود المستھلك التصرف فيو ،اإلخراج من الخدمة ̶ 

 ؛الطویل
 وتخفیف وطأتھا؛ ،وقوع الحادثات الجھود المبذولة التقاء ̶ 
 ؛)۱-۱٤-۳ ترتیبات التأھب للطوارئ والتصدي لھا (انظر القسم ̶ 
 ).۱-۱۲-۳تحدید المواقع (انظر القسم  ̶ 
 

یركز ینبغي أن عن أھمیة األطر القانونیة والتنظیمیة في إنجاح البرنامج النووي،  وفضالً 
ثقافة األمان  نامج الطاقة النوویة على غرسعن الھیئة المنفذة لبر ۱التقریر الصادر في المرحلة 

. وتقتضي ثقافة األمان أن یدرك جمیع األفراد ھذا البرنامج المشاركة في الھیئاتداخل جمیع 
یقبلوا المسؤولیة الفردیة ھ، فاألمان متأصل في كل جانب من جوانب في البرنامج أنَّ  اركینالمش

 .نصب أعینھم لیةوتلك المسؤ، واضعین ویضطلعوا بجمیع أنشطتھم ھ،عن

التزام طویل األجل بالمشاركة في اإلطار  على وینطوي تشیید محطة للقوى النوویة
ً  لمعني التخطیط ألن یصبحینبغي للبلد االدولي لألمان النووي. و في الصكوك الدولیة بشأن  طرفا

 تبادل المعرفة والخبرة من خالل شبكات المعلوماتو ،)٥-۳األمان النووي (انظر القسم 
ً  عضویة البلد . وستقفوالمشاركة في المنظمات اإلقلیمیة والدولیة  متعاقداً  المبكرة بصفتھ طرفا

في اتفاقیة األمان النووي، واالتفاقیة المشتركة عن أمان إدارة الوقود المستھلك واتفاقیة أمان 
) والمشاركة الدؤوبة في ٥-۳القسم انظر (االتفاقیة المشتركة) ( المشعَّةإدارة النفایات 

 باإلطار العالمي لألمان النووي. تزامھالشاھداً على  استعراضات النظراء المقترنة بذلك

لنووي: -۳-۲-۲ لب����ارز  األم����ان ا لمرحلي ا معلم ا ل تع����داد ‒ ۲ا لطرح لل����دعوة  االس��������
 محطة القوى النوویة األولىالتفاوض بشأن عقد عطاءات/

 ً في إنشاء برنامج للقوى النوویة، ینبغي  في أعقاب قرار السیاسات القاضي بالمضي قدما
 البرنامج ثقافة األمان. وتشمل ھذه الھیئاتالمشاركة في  الھیئاتجمیع ، ۲، في المرحلة أن تُشجع

 والھیئة الرقابیة. ،لدین، والمالك /المشغِّ ممثلي الحكومة، والمورِّ 

                                                           
عاییر األمان الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى الكیان الذي تشیر اتفاقیة األمان النووي وم  ٥

لھا بذلك. وستُحدد األطر القانونیة والتنظیمیة في  اً مرخَّص جھةً  تقع على عاتقھ المسؤولیة األولى عن األمان بصفتھ
 لمرخَّص لھ.) المتطلبات التي یستوجبھا الحصول على صفة ا۷-۳و ٥-۳البلد المعني (انظر القسمین 
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مرافقھ  انوالمرجح أن یكون لدى البلد المعني سیاسة واستراتیجیة لألمان النووي یغطی
 یة لتغطیة القوى النوویة.ع الحكومة نطاق السیاسة واالستراتیجوأنشطتھ. وینبغي أن توسِّ 

 ملءو ۲مبكر من المرحلة في وقت  شغل المناصب الرئیسیة في الھیئة الرقابیة ویُحبَّذ
ل الرئیسیة في أقرب وقت مستطاع د القوانین واللوائح مناصب المالك/المشغِّ . وینبغي أن تُحّدِ

تي تطلبات بشأن السبل الأن تحدد الھیئة الرقابیة الم، والرقابیةمؤھالت رئیس الھیئة  المحلیة
لاالمالك/ يموظفتمتع  تضمن  .بالكفاءة ذات صلة باألمان واألمن الذین یشغلون مناصب لمشغِّ

ل معرفة وافیة بمعاییر األمان الصادرة  وینبغي أن تكتسَب الھیئة الرقابیة والمالك/المشغِّ
أن تُوضع االستراتیجیة المعتزمة إلعداد لوائح  لة الدولیة للطاقة الذریة. ویستحسنعن الوكا

استخدام التكنولوجیا المجربة  قد تؤثر في اختیار التقانة. ویتیحھا ألنَّ  ،۲األمان في مطلع المرحلة 
الفرصة لالستفادة  ،لوائحھا ، وھي تعكف على وضعللھیئة الرقابیة في البلد المعني المرخص بھا

 بلدان استخدمت ھذه التقانة. فيئات الرقابیة الھیالتي اكتسبتھا تجربة ال من

ل والمورِّ  دین وینبغي إعداد بروتوكول لالتصاالت بین الھیئة الرقابیة، والمالك/المشغِّ
ل بشأن مسائل الترخیص واألمان، حسب االقتضاء، وأن تتولى الھیئة ا لرقابیة والمالك/المشغِّ

 ).۲-۷-۳(انظر القسم  تنفیذ ھذا البروتوكول

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز  :األمان النووي -۳-۲-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

د أجنبي یجوز أن یتولى ویُرجح  ،أول محطة للقوى النوویة في البلد المعني تورید موّرِ
د مجموعة من  والمعاییر. وینبغي أن تُقیِّم الھیئة الرقابیة  مدونات القواعدأن یقترح ھذا الموّرِ

ل قابلیة ھذه  على ومدى اتساقھا مع متطلبات األمان  ،والمعاییر للتطبیق المدوناتوالمالك/المشغِّ
 .الصعید الوطني

ل وینبغي أن یثابر الھیئات ثقافة األمان في  على غرسوالھیئة الرقابیة  ،المالك/المشغِّ
 .االتابعة لھم

د دَّ ، ینبغي أن یُعِ ۳مبكر من المرحلة وفي وقت  ل، بدعم من الموّرِ حسب  ،المالك/المشغِّ
جمیع الوثائق المطلوبة للحصول على التراخیص الالزمة وفق المتطلبات  مقتضى الحال،

ھذه من التواصل مع الھیئة الرقابیة. وینبغي أن تتضَّ  مستوى جید من الرقابیة، وأن یحافظ على
في العملیة الوطنیة لمنح التراخیص التي  مقتضیاتعن تحلیل األمان حسب  الوثائق تقریراً 

 .وأمنھ تصمیم المحطة نألما وتحلیالً  تضعھا الھیئة الرقابیة،

ل أن  ً یستحدث وینبغي للمالك/المشغِّ أمان ب المتعلقة آلیات للحفاظ على المعرفة أیضا
قیم عن ذلك، یُقترح أن یُ  وفضالً  طوال عمر المحطة. مكوناتھوتنظیم نسق  ،التصمیم

د محطة القوى  ل عالقة طویلة األجل مع موّرِ لتشغیل اآلمن في كال دعماً ل ،النوویةالمالك/المشغِّ
 وأوضاع الطوارئ. ،األوضاع العادیة
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وتحقق مستقل من  ،وتقع على عاتق الھیئة الرقابیة مسؤولیة إجراء استعراض شامل
ل عن تحلیل األمانتقریر ا من االمتثال للمتطلبات الرقابیة. ویرد في  ، سعیاً للتثبتلمالك/المشغِّ
 .۳لیات الھیئة الرقابیة األخرى في المرحلة موجز لمسؤو ۳-۷-۳القسم 

 اإلدارة -۳-۳
ما مضت عملیة إنشاء البرنامج الوطني للقوى النوویة كلَّ ومسؤولیاتھا  تتغیر أدوار اإلدارة

ً قُ  برنامج اقوى النوویة بذل جھود  التشغیل. وتقتضي إدارةف ،التنفیذ ، ثممن الدراسة اً ، بدءدما
، ینبغي أن یكون ھناك موظفون یتمتعون بقدِر عاِل بالنجاح جمیع المراحلتتكلل دؤوبة. وحتى 

. وتقتضي اإلدارة الفعالة قیادة قویة، ونُظم إدارة، وإدارة المشروع، ووضع من الكفاءة
 استراتیجیة، والتخطیط، والتنظیم، وتنمیة الكفاءات.

ببرنامج للقوى  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز : اإلدارة -۳-۳-۱
 النوویة

ومشروع محطة القوى  ،، تندرج متطلبات اإلدارة لكال برنامج القوى النوویة۱في المرحلة 
ه دُّ عِ تُ  في عداد المسائل التي یتناولھا التقریر الشامل الذي ،النوویة األولى في إطار ذلك البرنامج

لمعالجة  خبرةئة ما یلزم من ھذه الھی ة لبرنامج الطاقة النوویة. وال بد من أن تكتسبالھیئة المنفذ
الالزمة باالستعانة باالستشاریین  الخبرة الثغرات التي تشوب ولئن كان سدُّ  جمیع المسائل المعنیة.

ً  أمراً   في ید المؤسسات الوطنیة. تظلَّ والمساءلة ینبغي أن  دةسؤولیة القیام ، فإنِّ مستطاعا

 ۱المرحلة  نوویة فيالھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة ال هدُّ الذي تُعِ  تقریرالوینبغي أن یركز 
تُمثل الھیئة الرقابیة ز ثقافة األمان واألمن. وظم القیادة واإلدارة التي تعزِّ على ضرورة االلتزام بنُ 

في الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة، وینبغي أن یحدد  واألمان اإلشعاعيالوطنیة لألمن 
 التطورات اإلداریة المطلوبة في المستقبل لمراقبة برنامج القوى النوویة. المنفذة تقریر الھیئة

ھذه المسألة بتفصیل أوفى. وعلى المنوال نفسھ، تُمثَّل مرافق البلد العامة  ۱-۷-۳ویتناول القسم 
ما یستدعیھ  وبوسعھا أن تساعد في تحدید ،لرئیسیة في الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویةا
 .ا من تطورات إداریةوتشغیلھ ،وتشییدھا والحصول علیھا ،لتخطیط لمحطة الطاقة النوویةا

ومن المھم تقاسم المعرفة المكتسبة بمسائل اإلدارة من الدراسة الكاملة المجراة في 
الحرص  ،أو من تستعین بھم ،وعلى أعضاء الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة .۱المرحلة 

ل المقبل.  على نقل المعرفة للھیئة الرقابیة المقبلة والمالك/المشغِّ

التفاوض بشأن لطرح عطاءات/للدعوة االستعداد  ‒ ۲المعلم المرحلي البارز  اإلدارة: -۳-۳-۲
 األولىعقد محطة القوى النوویة 

ل ۲في المرحلة  في تنفیذ  ن علیھ الشروعیتعیَّ الذي ، ینبغي تعیین المالك/المشغِّ
عقد تجاري.  إبرام للتفاوض على ة القوى النوویة األولى، واالستعداداالستراتیجیة المحددة لمحط

ینطبق على البلد  ، وھو تعبیر‘عطاءاتالدعوة لتقدیم  مواصفات’ویستخدم ھذا المنشور تعبیر 
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 ً  الذي یلجأ إلى عملیة المناقصة التنافسیة. وبناًء على ذلك، ینبغي أن یفسر البلد الذي یستخدم اتفاقا
ً دولی�ا حكومی�ا داً استراتیجی�ا ، أو شریكا ً وحیداً  ، أو موّرِ عن عملیة المناقصة التنافسیة،  ، عوضا
د وحید مواصفات’ نيیع ھنَّ أب ‘عطاءاتمواصفات الدعوة لتقدیم ’تعبیر   ‘. التفاوض مع موّرِ

للوخالل ھذه المرحلة ینبغي   أن: لمالك/المشغِّ

 الموظفین المناسبین؛ یعیِّنو ،بنیة تنظیمیةیحدد  ̶ 
 لإلدارة؛ متكامالً  اً ضع نظامی ̶ 
بالوقود، ، واستراتیجیة للتعاقد، واستراتیجیة للتزود تدبر الموارد المالیةاستراتیجیة ل یضع ̶ 

، وذلك بالتعاون مع الھیئة المشعَّةالوقود المستھلك والنفایات  لتصرف فيواستراتیجیة ل
 )؛۲-۱٦-۳و ۲-٤-۳المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة (انظر القسمین 

 في تدریب الموظفین بغیة إنشاء ثقافة األمان واألمن؛ یشرع ̶ 
ً برنامج ینشئ ̶   ؛)۲-۱٥-۳القسم  (انظرلألمن النووي  ا
 ؛أو تفضیالً  ،لتقانات البدیلة لتحدید أكثرھا مالءمةً ا یقیِّم ̶ 
التأثیر البیئي (انظر إجراء دراسات دراسات اختیار الموقع، وتقییم الموقع، و یكمل ̶ 

 )؛۲-۱۳-۳و ۲-۱۲-۳القسمین 
 (انظر  ، وال سیما بشأن المواقع المرشحةبرنامج إشراك أصحاب المصلحة ینفذ ̶ 

 )؛۲-۱۱-۳القسم 
 ومعاییر التقییم؛ ،ضع مواصفات الدعوة لتقدیم العطاءاتی ̶ 
ً  ،دارة المشروعإلقدرات ال یبني ̶  للشراء، مع إدراك المستویات المختلفة  اً كفؤ وینشئ فریقا

حزمة المجزأة، ال (عقد تسلیم المفتاح، التي یقتضیھا اتباع نُھج التعاقد المختلفةمن الكفاءة 
 ؛أو غیر ذلك)

 عالقات عمل مع الھیئة الرقابیة؛ یقیم ̶ 
ب ̶  ، وتكون لدیھا ھیئة إلدارة المشروع تركز على اإلدارة الجیدة وینشئ ،الموظفین یدّرِ

 ا؛استیفاء جمیع متطلبات العقد استیفاًء تام�  القدرة على أن تضمن
 التشغیل المأمون واآلمن.ل حفظ المعرفة الحاسمة في مجال ضع إجراءات تكفی ̶ 
 

 المتعلقة المستوىالرفیعة  القرارات دت قبالً تكون االستراتیجیة الوطنیة قد حدَّ یحتمل أن و
التنفیذ  اتساقلتأكید أن تسعى الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة  وعلى ،كثیر من األنشطةب

ل مع االستراتیجیة الوطنیة األساس  جمیع أصحاب المصلحة یفھمتحرص على أن ، وأن المفصَّ
ً  بالقوى النوویة القاضي باألخذ المنطقي الذي یستند إلیھ القرار الوطني  .جیداً  فھما

ل كیانین  ل یكون فیھا المالك والمشغِّ وثمة ترتیبات قائمة ومقترحة بشأن المالك/المشغِّ
انوني والرقابي، وإسناد منفصلین. وتعتمد الترتیبات المفصلة في مثل ھذه الحاالت على النظام الق

 .بشكل بائن خص لھا المتطلبات الرقابیةالجھات المرَّ  واستیفاءالمسؤولیات، 

ع الوكاالت الحكومیة توسِّ أن ، ینبغي أن تحرص الحكومة على ۲وفي أثناء المرحلة 
لمعالجة الطلبات الموسعة، إلدارة الحمایة البیئیة، وضوابط  استعداداً  ،المعنیة نطاق قدراتھا

 الھجرة واالستیراد والتصدیر، والتأھب للطوارئ والتصدي لھا، على سبیل المثال.
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ً َحِريٌّ و وتخطو الخطوات اإلضافیة الوارد  ،لإلدارة متكامالً  بالھیئة الرقابیة أن تضع نظاما
 .۲-۷-۳ذكرھا في القسم 

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى النوویة في  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز  :اإلدارة -۳-۳-۳
 الخدمة وتشغیلھا

ل المعیَّن في نظام  في حالة البلد الذي یستخدم طرح العطاءات التنافسیة، ینبغي للمالك/المشغِّ
واختیار العطاء  ،بالدعوة لتقدیم عطاءات، وتقییم ما یتلقاه منھا ۳أن یستھل المرحلة  ۲المرحلة 

وتنطبق األنشطة الالحقة الوارد ذكرھا زة) وفق معاییر تقییم العطاءات. الفائز (العطاءات الفائ
ً المناقصة التنافسیة وتلك التي تتَّ  أخذ بنھجأدناه على كل البلدان التي ت بدیلة. وعلى وجھ  بع نُھجا

ل بما یلي:  التحدید، ینبغي أن یقوم المالك/المشغِّ

 ؛۲وض بشأن العقد (العقود) وفق استراتیجیة التعاقد التي أُعدت في المرحلة التفا ̶ 
 والعقد؛ تدبر الموارد المالیةوفق استراتیجیة  الموارد المالیةالحصول على  ̶ 
 إعداد طلب الحصول على ترخیص وفق المتطلبات الرقابیة؛ ̶ 
 للتحقق من االمتثال؛ ئمالتدقیق المالبما في ذلك  ،الشروع في عقد التشیید وإدارتھ ̶ 
 وتقدیم طلب الحصول على ترخیص/إذن لتشغیل المحطة؛ ،إتمام التشیید ̶ 
تطویر القدرة على التشغیل المأمون واآلمن، ویشمل ذلك تعیین الموظفین وتدریبھم،  ̶ 

الصیانة والدعم  ھیئاتعلى نحو ما تقتضیھ  ،والحصول على التراخیص والشھادات
 الخارجیة؛

الدولیة والمھنیة المعنیة بالقوى النوویة، مثل الرابطة  الھیئاتإقامة عالقات عمل مع  ̶ 
 لین النوویین؛العالمیة للمشغِّ 

 ؛األحداثإعداد إجراءات لإلبالغ عن  ̶ 
 إبرام عقد باإلمداد المستمر بالوقود؛ ̶ 
ل؛من المورِّ  انتقال المسؤولیةإنشاء آلیات  ̶   د الرئیسي إلى المالك/المشغِّ
 إبقاء دعم الجمھور لتشغیل المحطة. ̶ 
 

ل  یكون، یجب أن ۳وبنھایة المرحلة  على تحمل المسؤولیة كاملة عن  قادراَ المالك/المشغِّ
واللوائح الوطنیة التي تراعي المعاییر والمقاییس  ،وفق القوانین ،واآلمن ،التشغیل المأمون

 المقبولة دولیا.

 .۳الھیئة الرقابیة في المرحلة  خطوھا، الخطوات التي ینبغي أن ت۳-۷-۳ویتناول القسم 

منھا على سبیل المثال  ‒ حكومة مسؤولیات عدیدةتقع على عاتق ال، ۳في المرحلة و
تُوزع و .اإلشراف البیئي، وإدارة التجارة والھجرةمعالجة مسائل التمویل والضرائب، وتوفیر 

 على الوزارات الحكومیة المالئمة.ھذه المسؤولیات 

 ومن المھم أن تثابر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة على ما یلي:
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 المھمة؛ الھیئاتوإتاحة منتدى مستمر للتواصل والتعاون بین  ،الحفاظ على الزخم ̶ 
الرئیسیة (أي الحكومة، والھیئة الرقابیة،  الھیئاتالحرص على تحدید دور  ̶ 

ل) تحدیداً   ؛ھذا الدور أصحاب المصلحة فھم یُحسنوعلى أن  ،جیداً  والمالك/المشغِّ
 جدول المشروع الزمني؛الرئیسیة بشكل یتسق مع  الھیئاتالحرص على أن تتطور  ̶ 
ً الحرص  ̶  األساس المنطقي الذي یستند فھم جمیع أصحاب المصلحة  نحسِ على أن یُ  أیضا

 إلیھ قرار األخذ بالقوى النوویة؛
متسقة مع استراتیجیة البلد  ۳القرارات المتخذة طوال المرحلة  الحرص على أن تظلَّ  ̶ 

 .راف المھمةومع المصالح المشتركة لألط ،للتنمیة االقتصادیة

 موارد المالیةالتمویل وتدبر ال -٤-۳
ولمحطة القوى  لبرنامج القوى النوویة بوجھ عام موارد المالیةمتطلبات التمویل وتدبر ال

العناصر التي  إلى ‘التمویل’ ا. وفي ھذا المنشور، یشیر مصطلحكبیرة جد�  النوویة بشكل خاص
یُقصد بمصطلح  ، بینمارد للرقابة)اتكون الحكومة مسؤولة عنھا (على سبیل المثال، توفیر المو

ً كان أل (سواء المالك/المشغِّ  عاتق على مسؤولیتھاالتي تقع  العناصر ‘دبر الموارد المالیةت’  مرفقا
ً أو  ،تملكھ الحكومة الكھرباء (على سبیل المثال، تكالیف سترد تكالیفھا ببیع ) وتُ اخاص� مرفقا

 ٦التشیید، والوقود، واستبدال المعدات).

 األولي إلنشاء البنیة األساسیة من موارد حكومیة. وترد في  التمویلویرجح أن یأتي 
، مثل تنمیة الموارد البشریة، وإنشاء لھا الحكومةینبغي أن تموِّ العناصر المحددة التي  ۱-٤-۳القسم

لووضع ترتیبات الضمانات. و ،رقابیةالھیئة إقامة القانوني، والطار اإل التزام الحكومة  یشّكِ
 ً ا في مھم�  عامالً بتمویل جمیع المجاالت الوارد ذكرھا في ھذا القسم الفرعي  اومستمر�  التزاماً بیِّنا

 في المحطة.بث الثقة في المجتمع المالي لیستثمر 

 لویشم القوى النوویة األولى بسبل عدیدة.محطة ل لتدبر الموارد المالیةویمكن السعي 
 من مصادرة مختلفة ،وتمویل رأس المال ،االقتراض بعینھ المألوف لمشروع تدبر األموالھیكل 

. الموارد المالیةمصدراً من المصادر المحتملة لتدبر الحكومة المضیفة  دُّ . وتُعَ سواء على حدٍّ 
یعتمدان على الوضع االقتصادي العام السائد في البلد  اوحجمھ الموارد المالیة ھذا توافر أنَّ  بید

 محدودة بشدة في بعض البلدان. دبرالمعني. وقد تكون القدرة على ھذا الت

 بید أنَّھ ،القتراضمویل باالت من مصادر امھم�  الصادرات مصدراً  تمویل كونوعادة ما ی
ً  .، وإن كان كبیراً الستثمارامن مجمل  اً جزء لن یغطي إالَّ  إلى االقتراض  وقد تدعو الحاجة أیضا

 تكون مباشرةقد  ي یتم تشجیعھ بتقدیم ضمانات حكومیة محددةالذأو األجنبي  ،التجاري المحلي
أو غیر مباشرة (على  ،لھم) ستُردُّ قروضھم  تقدیم ضمان للمقرضین بأنَّ  ،(على سبیل المثال

إیرادات كافیة من  أو تنظیم سوق الكھرباء، ضماناً لتحقیق ،سبیل المثال، اتفاقات شراء الطاقة
إن أُرید للمشروع أن  ،مبیعات الكھرباء). وستكون للجدارة االئتمانیة الملموسة أھمیة كبیرة

                                                           
ُل جزئی� یتداخل التمویل وتدبر الموارد المالیة أحیاناً   ٦ ا . فعلى سبیل المثال، إذا كانت الھیئة الرقابیة ستُموَّ

ل تمویل ھذه الرسوم بمبیعات الكھرباء. وعلى المنوال نفسھ،  ل، سیكون على المالك/المشغِّ برسوم من المالك/المشغِّ
في األجل الطویل والتخلص من النفایات المشعة، أو اإلخراج من الخدمة، بإنشاء یمكن استرداد تكالیف التخزین 

ل  من إیرادات الحكومة العامة. تمویلھابنسب مئویة صغیرة من إیرادات بیع الكھرباء، عوضاً عن  صنادیق تُموَّ
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ة البلد االقتصادیة، وإدارة ل سیاسأو غیر المباشر. وتمثِّ  ،یستفید من الضمان الحكومي المباشر
 الدیون، وتقاسم المخاطر القانونیة، عوامل مھمة للجدارة االئتمانیة.

علیھ توفیره بإشراك  الواجب تدبر الموارد المالیةوقد یسعى البلد المعني إلى تقلیص حجم 
أو أجانب یستثمرون بشكل مباشر في المشروع مقابل حصة من أرباح  ،شركاء محلیین

ل، أو المالك/ا متفق علیھ. وبوسع الشریك األجنبي في  رالكھرباء التي تُقدم لھم بسعلقاء لمشغِّ
ً رأس المال أن یقدِّ  ل المشترك الملكیة (مثالً  الدرایة التقنیة لم أیضا أو ، في التصمیم، لمالك/المشغِّ

ما یُشار إلى ھذا الشریك بتعبیر الشریك االستراتیجي.  أو التشغیل)؛ وكثیراً  ،التشییدأو التصنیع، 
 ،أو مجموعة شركات أجنبیة ،شركة أجنبیة فیھ البلد المعني لدىویندرج الترتیب الذي یسعى 

ً  ،وتشغیلھا ،وتملكھا ،تشیید المحطةتتولى ل  ا من ترتیبات الشراكة.خاص�  نوعا

لیات كبیرة في مجال التمویل (على ا كان نوع الشراكة، ستقع على عاتق البلد مسؤووأی� 
سبیل المثال، لتمویل ھیئتھ الرقابیة والتأھب للطوارئ)، وقد یكون علیھ أن یغطي بعض المخاطر 
المالیة، بوسائل من بینھا عقد اتفاق لشراء الطاقة، أو تقدیم ضمان للقروض. ویُرجح أن تنطوي 

دین مختارینترتیبات الشراكة االستراتیجیة على إجراء مفاوضات مبا ً  ،شرة مع موّرِ عن  عوضا
 قد اتفاقات بین حكومات الشركاء المعنیة.عاللجوء إلى العطاءات التنافسیة. وقد یستدعي ذلك 

بالتزام االستعداد للتعھد  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز  التمویل وتدبر الموارد المالیة: -۱-٤-۳
 ببرنامج للقوى النوویة مستنیر

الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة  ینبغي أن تستعرض الدراسة الشاملة التي تجریھا
 .تدبر الموارد المالیةوكل خیارات  ،جمیع متطلبات التمویل ذات الصلة ۱ في المرحلة

 التالیة:تكفل تمویل األنشطة ، ینبغي أن توصي الدراسة بسبل التمویلوفي مضمار 

 قانوني؛الطار اإلإنشاء  ̶ 
 الھیئة الرقابیة لألمان واألمن والضمانات؛ إنشاء ̶ 
 برنامج الحكومة إلشراك أصحاب المصلحة؛ ̶ 
التي تقع مسؤولیتھا على عاتق الحكومة (انظر  ،والحمایة البیئیة ،أنشطة تحدید الموقع ̶ 

 )؛۱۳-۳و ۱۲-۳القسمین
 ا؛التأھب الطوارئ والتصدي لھ ̶ 
 التعلیم، والتدریب، والبحوث؛ ̶ 
إن كانت مسؤولیة ھذه التحسینات تقع  ،أي تحسینات مطلوبة في شبكة الربط الكھربائي ̶ 

 على عاتق الحكومة؛
ً أي حوافز مقتر ̶   تحدید الموقع؛ل حة والدعم الحكومي المباشر، تشجیعا
 والتخلص منھا، ویشمل ذلك الوقود المستعمل؛ ،المشعَّةتخزین النفایات  ̶ 
 اإلخراج من الخدمة. ̶ 
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ینبغي أن تحدد التوصیة التي تضعھا الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة الخیارات و  
واستراتیجیات إدارة  ،باالستراتیجیات المالیة ، مشفوعةً تدبر الموارد المالیةبشأن  المحتملة

 المخاطر التي تقوم مجتمعة بما یلي: (أ) بث القدر الكافي من الثقة بین المقرضین والمستثمرین
للدعم مشروع محطة القوى النوویة؛  على الوفاء بجمیع مسؤولیاتھ  (ب) كفالة قدرة المالك/المشغِّ

ً بصفتھا رافي األجل الطویل. وحتى إن لم تتضمن التوصیة الحكومة  إنھا للمشروع، ف اً مباشر عیا
 في الحد من المخاطر المالیة. ینبغي أن تتناول دورھا

لطرح للدعوة االستعداد  ‒ ۲المعلم المرحلي البارز  :دبر الموارد المالیةتالتمویل و -۲-٤-۳
 عقد محطة القوى النوویة األولى بشأنالتفاوض عطاءات/

مسؤولیة عن البنود ال وكاالت تُسند إلیھا ، وأيُّ الحكومة دَّ ، ینبغي أن تُعِ ۲خالل المرحلة 
خطط التمویل في األجل الطویل لھذه البنود، وأن یقترن ذلك ۱-٤-۳الوارد ذكرھا في القسم 

بتنسیق مالئم تتواله الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة. وقد تنطوي خطط تمویل التعلیم، 
وقود المستخدم، والتأھب للطوارئ والتصدي لھا، والنفایات، ، والتنظیم، والوالبحثوالتدریب، 

ل الذي ینبغي من ثمَّ  إشراكھ بشكل  واإلخراج من الخدمة على مساھمات مھمة من المالك/المشغِّ
 .۲مباشر في إعداد خطط التمویل ھذه أثناء المرحلة 

درایة  لنوویةألول محطة للقوى ا المالیة الموارد تدبریستدعي التعقید الذي یتسم بھ و
، ینبغي أن یقترن وضع خطة تمویل مشروع محطة القوى النوویة ۲عمیقة. وخالل المرحلة 

. ومن المرجح أن تقع المسؤولیة الرئیسیة ارة المخاطر المالیة المقترنة بھذه الخطةباستراتیجیة إلد
ل، وإن كان للحكومة  ً عن ذلك على عاتق المالك/المشغِّ دور یتعین علیھا أن تضطلع بھ.  أیضا

ل، والحكومة، والمستثمرون /ك(المال الھیئاتویرجح أن تكون ھذه العملیة تفاعلیة ألن  المشغِّ
 .لتدبر الموارد المالیة المحتملون) تسعى إلعداد استراتیجیة مجدیة

التمویل  المصادر التي توفر، فللتحكم في تكلفة التمویل االعتناء بمسائل كثیرة من وال بدَّ 
استعادة  ، أو استثماراتھا، وتحرص على أن تكون واثقة منمن قروضھا عائداتتسعى إلى تحقیق 

، وإن كان سواء رأسمالھا في فترة معقولة. ویصدق ذلك على التمویل العام والخاص على حدٍّ 
ھذین النھجین یشتركان  نَّ أبید  .الخاص نظیرهالتمویل العام قد یتحمل المخاطر بدرجة أكبر من 

 . التحكم في المخاطرفي 

وقوع حادث نووي، أو حدث أمني ف .وفریدةوتكتنف القوى النوویة مخاطر مالیة جسیمة 
، أمر المرفق أو إغالقھ بشكل نھائي اتالفنووي تسفر عنھ مسؤولیة عن أضرار جسیمة و

التأخر في التشیید، وحاالت  وتزداد الشكوك بسبب ،كبیر ترتفع التكالیف بمقدارٍ  محتمل. وقد
عن تدخل السلطات العامة. ، ومصاعب التشغیل، وحاالت التأخیر الناشئة الطابع الرقابیة أخیرالت

ً  ‒ لمحتملة في سعر الكھرباءالتغیرات ا وقد تُؤدي بموجب اتفاق لشراء  إن لم یكن مضمونا
، إلى الالزمة السترداد تكالیف االستثمارخالل الفترة الطویلة  ‒ أو عبر تنظیم السوق ،الطاقة

 .، أو سلبیةمنخفضة أن تكون العائدات من االستثمار األصلي
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سند تُ ، فقابلیة البلد للتعرض لھذه المخاطر وینبغي أن تدُرس الخطة المالیة الناجحة مدى
 دنى حد، وتحدِّ السبل الكفیلة بتقلیل ھذه المخاطر إلى أد ، وتنظر فيھیئةمنھا إلى أنسب  إدارة كلٍّ 

 التي تولیھاتمویل أي تجاوزات في التكالیف، إن حدث تأخیر رغم ذلك. وتشمل العوامل  سبل
ا، ومدى مشاركة أصحاب ا واقتصادی� استقرار البلد المعني سیاسی� أھمیة  المؤسسات المالیة

قوانین مشجعة  األجنبي، وسنَّ المصلحة، وآفاق التنمیة االقتصادیة المستدامة، وحمایة االستثمار 
ل مشاریع التشیید یتمتعان بالكفاءة، والقدرة على إدارة  ،وھیئة رقابیة ،للقوى النوویة، ووجود مشغِّ

جعل بیئة البلد المالیة رة. وتشمل االعتبارات التي تھتم بھا الحكومة بصفة خاصة لالرأسمالیة الكبی
 لي:جذابة للمقرضین والمستثمرین المحتملین ما ی

 سیاسة متینة تدعم القوى النوویة؛ ̶ 
 المثبتة؛ االئتمانیة ةالجدار ̶ 
ً  إشراكاً جیداً،إشراك أصحاب المصلحة  ̶   ؛لدعم العامما یكفي من ال تحقیقا
 ،للقوى النوویة ،والسلمي ،واآلمن ،یدعم االستخدام المأمون ا مكتمالً ا ورقابی� قانونی�  إطاراً  ̶ 

 الضمانات المالیة الالزمة للنھج المالي المختار؛ز ویعزِّ 
 د بتمویل مستمر؛ومستقلة تُزوَّ  ،وفعالة، ھیئة رقابیة كفؤة ̶ 
 ر لھا التمویل المستمر؛وفَّ برامج فعالة لألمن النووي والضمانات یُ  ̶ 
ً  ،االلتزام بتنمیة الدرایة التقنیة الوطنیة ̶  لاللتزام في األجل  والموارد البشریة، دعما

 الطویل؛
الوقود  التصرف في، وتكالیف لتغطیة شاملة لتكالیف اإلخراج من الخدمةوضع خطط  ̶ 

 والتخلص منھما في األجل الطویل؛ ،المشعَّةوالنفایات  ،المستھلك
 لتعاریف الكھرباء یكفل تحقیق عائدات من االستثمار الرأسمالي. ھیكالً  ̶ 

االستعداد إلدخال أول  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز  :دبر الموارد المالیةوتالتمویل  -۳-٤-۳
 وتشغیلھا محطة للقوى النوویة في الخدمة

التمویل لعملیة اإلخراج من الخدمة،  ، من المھم تنفیذ آلیات توفِّرالتمویلفي مضمار 
ا. مفي األجل الطویل، بما في ذلك التخلص منھ المشعَّةالوقود المستھلك والنفایات  التصرف فيو

أصحاب المصلحة،  اشراكویجب توفیر تمویل أكید للھیئة الرقابیة ولمسؤولیات الحكومة بشأن 
والضمانات، وحمایة البیئة، وتنمیة الموارد البشریة، وتحسین شبكة الربط الكھربائي، وتقدیم 

ً دید الموقع. ومن المھم حوافز لتح ل تأمینٌ  أیضا  ،لتغطیة الحادثات النوویة أن یكون لدى المشغِّ
 .المفاعلوذلك قبل نقل الوقود النووي إلى 

 استناداً  تلك المواردترتیبات توفیر  علىل االتفاق ، یمثِّ دبر الموارد المالیةبتوفیما یتعلق 
ً أھم العوامل في ھذه المرحلة. ومن المھم  المالیةموارد توفیر الإلى العقد ومفاوضات  توافر  أیضا

االستثمار الرأسمالي  منمن الثقة في أن تعاریف الكھرباء ستكون كافیة لتحقیق عائدات  عالٍ  قدرٍ 
ً  دبر الموارد المالیةل تقییم تیشكِّ و سواء. وضمان تشغیل المحطة اآلمن على حدٍّ   المقترحة جانبا
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، إن كان ذلك التدبر ۳ للعطاءات في بدایة المرحلة ۷التقییم الذي یجریھ المالك من جوانب رئیسی�ا
 .من عملیة المناقصة التنافسیة اً جزء

 اإلطار القانوني -٥-۳
الالزمة إلنجاح  الھیئاتمسؤولیات جمیع  اإلطار القانوني للقوى النوویةد ینبغي أن یحدِّ 

 برنامج القوى النوویة.

شامل جمیع جوانب القانون النووي (أي  بشكلِ أن تغطي التشریعات الوطنیة ویُتوخى في 
األمان النووي، واألمن النووي، والضمانات، والمسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة). وینبغي 

. أو یعتزم ذلك ،فیھا ي یكون البلد طرفاً لصكوك القانونیة الدولیة التاق ھذه التشریعات أن تطبِّ 
الصكوك الدولیة التي اعتُمدت برعایة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وذات  ۱وترد في اإلطار 

 الصلة بإنشاء برنامج للقوى النوویة.

التمكینیة  جوانب القوى النوویةبین  الفصل على الصعید المؤسسي نَّ وأثبتت التجربة أ
. ولذلك، ینبغي أن تفصل التشریعات بین والمصداقیةیمثِّل أفضل سبیل لتحقیق األمان  والرقابیة

 ،تروج للقوى النوویة ،أو منظمة ،وأي وظائف تؤدیھا أي ھیئة ،وظائف الھیئة الرقابیة النوویة
 أو تستخدمھا.

لدى البلد الذي یفكر في األخذ ح أن یكون رجَّ ، یُ ۲-۲وعلى النحو المشار إلیھ في القسم 
التصرف ومن بینھا  ،القائمةوأنشطتھ  ھبالقوى النوویة بنیة أساسیة لألمان اإلشعاعي تغطي مرافق

ونقلھا. وعلى الحكومة، وھي تشرف على وضع اإلطار القانوني لبرنامج  المشعَّةالنفایات في 
 ن إعداد البنیة األساسیة الحالیةبتین مسالقوى النوویة، أن تستعین بالخبرة والمعرفة المكت

 .وإنشائھا

من مجاالت التخصص. وال غنى عن المساھمات المھنیة  ل القانون النووي مجاالً ویمثِّ 
مع الممارسات  التي یقدمھا الخبراء في صیاغة التشریع المالئم الذي ینبغي أن یكون متسقاً 

ور التكنولوجي، والقیم الثقافیة، القانونیة، والمؤسسات، والظروف االقتصادیة، ومستوى التط
 على الصعید الوطني.

 

                                                           
ل عن احتمال أن   ۷ ل البلد أن یتولى تعبِّر اإلشارة ھنا إلى المالك فحسب عوضاً عن المالك/المشغِّ یفّضِ

ل’د، أو شریك، استراتیجي وحید، تقدیم خدمات التشغیل كجزٍء من مقترحاتھ. وفي ھذه الحاالت، یُحدد مورِّ   ‘المشغِّ
 .۳فقط عند انتھاء المفاوضات بشأن العقد في بدایة المرحلة 
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الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة التي اعتُمدت برعایة الوكالة الدولیة  :۱اإلطار 
 للطاقة الذریة

 (INFCIRC/335)المبكر عن وقوع حادث نووي  تبلیغاتفاقیة ال

 (INFCIRC/336)اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي 

 (INFCIRC/449)اتفاقیة األمان النووي 

االتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفایات 
 (INFCIRC/546) المشعَّة

وتعدیل تعدیل التفاقیة الحمایة  (INFCIRC/274)اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة 
 (GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6)المادیة للمواد النوویة 

 (INFCIRC/500)اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة 

بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة 
(INFCIRC/566) 

 (INFCIRC/567)ة التعویض التكمیلي عن األضرار النوویة اتفاقی

 (أ)/INFCIRC)402(البروتوكول المشترك المتعلق بتطبیق اتفاقیة فیینا واتفاقیة باریس 

إلى ھیكل ومحتوى االتفاقات بین الوكالة والدول  استناداً  ‒ اتفاق الضمانات الشاملة
 (INFCIRC/153 (Corrected))المطلوبة بشأن اتفاقیة منع انتشار األسلحة النوویة 

ً  ‒ البروتوكول اإلضافي ألحكام البروتوكول النموذجي اإلضافي لالتفاق (االتفاقات)  تبعا
المعقود(ة) بین الدول والوكالة الدولیة للطاقة الذریة من أجل تطبیق الضمانات 

(INFCIRC/540 (Corrected)) 

 االتفاق التكمیلي المنقح والمتعلق بتقدیم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المساعدة الفنیة

 
 فاقیة التكمیلیة لالتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة قبل الغیر في مجال الطاقة النوویة تمثل االت (أ)

ا آخر ذا صلة أعتمد برعایة منظمة التعاون والتنمیة في المیدان ا قانونی� (اتفاقیة باریس) صك� 
 االقتصادي.
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ببرنامج  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز اإلطار القانوني:  -۱-٥-۳
 للقوى النوویة

 تطلبات اإلطار القانونيلفھم مالسبیل برنامج الطاقة النوویة الھیئة المنفذة ل مھدینبغي أن ت
مع المؤسسات الحكومیة المالئمة. وستكون الخبرة  قش ھذه المتطلباتاأن تنو ساسيأبشكل 

وینبغي أن یؤخذ مفیدتین،  ضبط مصادر اإلشعاعفي  ن تكتسبھما الھیئة الرقابیةتاوالمعرفة الل
. لھا اإلطار القانوني القائم لألمان اإلشعاعي، واألمن، والتأھب للطوارئ والتصدي في الحسبان

على  داعیاتوما تنطوي علیھ من ت ،ات الصلةفھم الصكوك القانونیة الدولیة ذ یلزمو
 الوطنیة. التشریعات

في ه الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة دُّ عِ ویُرتجى أن یتضمن التقریر الشامل الذي تُ 
تشریع یقضي بإنشاء ھیئة رقابیة نوویة مستقلة توفر لھا الموارد المالیة والبشریة  سنَّ  ۱المرحلة 

د ویتوخى من ھذا التشریع أن یحدِّ  .واإلنفاذویكون لھا نظام لمنح التراخیص، والتفتیش،  ،الكافیة
وأن یغطي جمیع  ،بوضوح مسؤولیات جمیع السلطات المشاركة في برنامج القوى النوویة

 ،المشعَّةمثل الوقایة من اإلشعاعات، وأمان المرافق النوویة والمواد  ،نون النوويمجاالت القا
الحمایة المادیة، والتأھب للطوارئ والتصدي لھا، والتعدین والتجھیز، والنقل،  ، بما یشملوأمنھا

والوقود المستھلك، واإلخراج من الخدمة، والمسؤولیة النوویة  المشعَّةوالتصرف في النفایات 
 .واالستیرادلتغطیة، والضمانات، وضوابط التصدیر وا

 ً د جمیع التشریعات اإلضافیة التي قد تؤثر في البرنامج أن یحدِّ  ویتوخى من التقریر أیضا
. ومن األمثلة على ذلك، تشریع أو تُعدَّل ،بینھا التشریعات التي ینبغي أن تُسنَّ  ومن ،النووي

ن، واالستثمار األجنبي، اوالتصدي لھا، والصحة والسالمة المھنیحمایة البیئة، والتأھب للطوارئ 
 أو التشریعات المالیة األخرى. ،والضمانات المالیة

 لطرح عطاءات/ للدعوة االستعداد ‒ ۲المعلم المرحلي البارز اإلطار القانوني:  -۲-٥-۳
 عقد محطة القوى النوویة األولى التفاوض بشأن

البلد المعني  ، ینبغي أن یسنَّ ۱-٥-۳، وعلى النحو المبیَّن في القسم ۲خالل المرحلة 
 ً یغطي جمیع جوانب األمان النووي، واألمن النووي، والضمانات،  ا شامالً وطنی�  تشریعا

ً  بھذا البلد أن یسنَّ َحِريٌّ والمسؤولیة المدنیة عن األضرار النوویة. و جمیع التشریعات التي  أیضا
وینبغي أن تكون التشریعات نافذة قبل الدعوة لتقدیم عطاءات  القوى النوویة.قد تؤثر في برنامج 

ً ا وإالَّ  ،محطة القوى النوویة األولى  . وألنَّ زداد احتمال حدوث تأخیرات باھظة التكلفة الحقا
 ،یحرص البلد على إتاحة الوقت الكافيالتشریعات النوویة معقدة ومتخصصة الطابع، ینبغي أن 

 للفراغ من وضعھا في الوقت المحدد لھا. ي من مواردوتخصیص ما یكف

ً  ۲وفي المرحلة  ، یتوخى أن یخطو البلد الخطوات الالزمة لالنضمام للصكوك أیضا
 .۱القانونیة الدولیة الوارد ذكرھا في اإلطار 
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االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز اإلطار القانوني:  -۳-٥-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

، ینبغي أن یكون التشریع النووي الشامل وجمیع التشریعات األخرى ۲في بدایة المرحلة 
نھا في ذلك شأن اآللیات التي تكفل االمتثال لھا. في برنامج القوى النوویة نافذة شأالتي قد تؤثر 

الدولیة بغي أن تكتمل جمیع التدابیر الرامیة إلى إعمال الصكوك القانونیة ن، ی۳وفي أثناء الفترة 
طوال  ،حسب مقتضى الحال ،الحفاظ على اإلطار القانوني، واستعراضھ وتعدیلھذات الصلة، و

 مدة برنامج القوى النوویة.

 الضمانات -٦-۳
معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، تتعھد فیھا ، مثل عدیدة دولیةثمة معاھدات واتفاقات 

بیَّن الضمانات التي األطراف بقبول الضمانات. وفي حالة معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، تُ 
بالتزاماتھ.  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للتحقق من وفاء البلد معیقبلھا كل طرف في اتفاق مبرم 

 االستخدامات السلمیة. عنمسار المواد النوویة  تحریف اتقاءي ویكمن الھدف من ذلك ف

 ً ً  وینبغي أن یلتزم البلد الذي یفكر في إنشاء برنامج للقوى النوویة التزاما بالتزاماتھ  واضحا
علیھ أن یفھم ة الدولیة للطاقة الذریة. ووباتفاق الضمانات المبرم مع الوكال ،الدولیة بمنع االنتشار

التزاماتھ في القدرات الالزمة الستیفاء  طفرة كبیرةدون لبس أن األخذ بالقوى النوویة یُحدث 
 من بینھا االختیارات التي یأخذ بھا عدة، ھذه الطفرة على عوامل ویعتمد اتساع. بشأن الضمانات

عدد المفاعالت،  بشأن المثال، الخططودورة الوقود (على سبیل  االتكنولوجیفي مضمار  البلد
في حالتي التشغیل  ، وإعادة التزوید بالوقودفي مراحلھا االبتدائیة والنھائیةالوقود دورة خیارات و

 ).أو االغالق

ببرنامج  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز  الضمانات: -۱-٦-۳
 للقوى النوویة

نوویة األطراف في معاھدة منع انتشار األسلحة یُطلب من الدول غیر الحائزة أسلحة 
 اتفاق الضماناتملة یقترن بترتیبات فرعیة تتوافق مع یھا اتفاق ضمانات شادالنوویة أن یكون ل

INFCIRC/153 )ب) الساري مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. وأبرمت بلدان كثیرة لدیھا  المصوَّ
ً اتفاق ضمانات شاملة   البروتوكول النموذجيا یقوم على إضافی�  بروتوكوالً  أیضا

INFCIRC/540 (ب نظام الضمانات المعززة للوكالة الدولیة للطاقة على تنفیذ وینص  (المصوَّ
ً  الذریة. وأن یضع خطة بنھایة  ،اللتزامات البروتوكول اإلضافي وینبغي أن یكون البلد مدركا

إن كان یعتزم التصدیق ولم یفعل ذلك بعد. ، بللتصدیق علیھ في الوقت المناس ۱المرحلة 
 ً تعھد بھا البلد یدة والتزامات محدَّ  ویتضمن اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي حقوقا

 والوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقضي بتھیئة السبل الكفیلة بتنفیذ الضمانات التنفیذ الفعال. المعني

میات الصغیرة التي وأبرمت بلدان كثیرة لیست لدیھا أي مرافق نوویة بروتوكوالت الك
ل تعلیق  ً  من األحكام المفصلة في اتفاق الضمانات الشاملة كثیرٍ تخّوِ كان لدى ا إن . أمَّ تعلیقاً مؤقتا
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، أن یضع خطة إللغاء البروتوكول ۱، فعلیھ، بنھایة المرحلة البلد بروتوكول كمیات صغیرة نافذاً 
 في الوقت المناسب.

للتعاون مع الوكالة الدولیة  وتیسیراً ، للدولة أن تمارس الضبط المطلوب وحتى یتسنى
البروتوكول اإلضافي، ینبغي و اللطاقة الذریة في تنفیذ أحكام اتفاق الضمانات الشاملة الخاص بھ

 ً  یقضي بھ التزام ، وھوومراقبتھاالمواد النوویة  لحصر فعاالً  حكومی�ا للبلد المعني أن ینشئ نظاما
أو مدى التطبیقات النوویة في  ،اتفاق الضمانات الشاملة، بغض النظر عن كمیة المواد النوویة

المواد النوویة وضبطھا تعیین الھیئة الرقابیة  حصرھذا البلد. ویشمل إنشاء نظام حكومي ل
ً من قانون البلد النووي. ویتیح إسناد مسؤولیة األمان و/أو األمن  اً المسؤولة بحسبانھا جزء  أیضا

 .محتملة من التآزر جوانب ھذه الھیئةإلى 

 ۱ لھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلةه ادُّ ریر الشامل الذي تُعِ ویتوخى في التق
ً  الزمةجھود اإلضافیة الالأن یشمل   ما یلي: على لألخذ بالقوى النوویة، حرصا

ل المرفق، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة في ت ̶   الضمانات؛ طبیقالتعاون بین البلد، ومشغِّ
 ق فعالٍ حتى یتسنى للوكالة الدولیة للطاقة النوویة إجراء تحقُّ  وصحتھإعالن البلد  اكتمال ̶ 

 ومستقل؛
التحضیرات من قِبل الھیئات التي یرجح اشتراكھا في البرنامج بغیة الوفاء بالتزاماتھا  ̶ 

 .المعیّنة الھیئة الرقابیة إلىباإلبالغ 

التفاوض لطرح عطاءات/ للدعوة االستعداد ‒ ۲المعلم المرحلي البارز الضمانات:  -۲-٦-۳
 محطة القوى النوویة األولىد عق بشأن

 لحصر إعداد برنامج نووي، یجوز أن یشمل النظام الحكوميفي المراحل األولى من 
 .ناأو شخص ،واحد صشخ ایقوم بھ مھمة اإلشراف الرقابي التيالمواد النوویة وضبطھا و

، وتنفیذ في تقدیم المعلومات للوكالة الدولیة للطاقة الذریة ذلك الھدف األساسي المنشود منیتمثل و
تزوید الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في  مثلاتفاق الضمانات المنطبق،  األنشطة التي یقتضي بھا

ن وقت مبكر بمعلومات عن التصمیم األولي. وینبغي للبلد المعني أن ینظر في في  أن یُضّمِ
التي من  التصمیم على مستوى الضماناتخصائص  متطلبات اءاتالدعوة لتقدیم العط مواصفات

ر ت  .التطبیق الفعال الضمانات طبیقشأنھا أن تیّسِ

ً وكلَّ  المواد  لحصر، ینبغي تكییف مسؤولیة النظام الحكومي ما مضى البرنامج النووي قدما
المعني من الوفاء بالتزاماتھ لبلد الوظیفیة حسب االقتضاء، تمكیناً لبطھا التنظیمیة وواالنوویة وض

شروط ال البلد المعني درسی نعن ذلك، ینبغي أ من الفعالیة. وفضالً  بشأن الضمانات بأقصى قدرٍ 
ً  طرفاً  الدولیة واإلقلیمیة التي یكون جمیع الصكوكالواردة في   فیھا، فیھا، أو یعتزم أن یكون طرفا

لواردة في ھذه الصكوك. وقد تدعو الحاجة للتحقق من اتساق تشریعاتھ الوطنیة مع االلتزامات ا
البلد تشریعات، أو قواعد، أو لوائح، أو إجراءات جدیدة. فعلى سبیل المثال، قد یقتضي  دَّ إلى أن یُعِ 

التصدیر المعمول بھا في البلد. وینبغي أن  ‒ إعداد برنامج القوى النوویة تكییف ضوابط االستیراد
 .۲فعال قد اكتملت أثناء المرحلة  بشكلٍ  أو إنفاذھاتكون خطط تنفیذ ھذه التشریعات 
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كان البلد یعتزم تطویر قدرات تخصیب الوقود، أو تصنیعھ، أو إعادة معالجتھ،  نوإ
ن لومات عن خططھ. وإبمع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في وقت مبكر إخطارفینبغي علیھ 

ً  ھذا كان ات مبكرة عن خططھ، فعلیھ تقدیم إخطارب تقضي ،أو اتفاقات ،اتفاقیات في البلد طرفا
 ھذه المتطلبات.أن یفي ب

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى النوویة  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز الضمانات:  -۳-٦-۳
 في الخدمة وتشغیلھا

معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة وغیر الحائزة على أسلحة طراف في ألفي الدول ا
، تُطبق التدابیر الرقابیة على جمیع المواد والمرافق النوویة، وعلى أغلب األنشطة النوویة نوویة

، ستعمل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ۳بموجب والیة البلد المعني القضائیة. وفي أثناء المرحلة 
في تعاون وثیق مع موظفي المرافق والھیئة الرقابیة للتحقق من معلومات التصمیم المقدمة 

فاء آلیات واضحة لالتصاالت للو وإنشاءللوكالة، وتركیب معدات الوكالة لالحتواء والمراقبة، 
قبل وصول الوقود إلى محطة القوى النوویة األولى، بجمیع االتفاقات المبرمة بین البلد والوكالة. و

ومضمونة لألجل  ،في المرفق قائمةینبغي أن تكون جمیع عناصر البنیة األساسیة للضمانات 
نوویة حصر المواد التام، وإجراءات  الطویل. ویشمل ذلك الموظفین المدربین والمجھزین بشكلٍ 

ً ومراقبتھا  آلیات اإلبالغ للھیئة الرقابیة.، ویمكن أن تتحقق منھ الوكالة للحصر ، ونظاما

 اإلطار الرقابي -۳-۷
تحظى و ،دة بالموارد الكافیةومزوَّ  ،حق�ال وجود ھیئة رقابیة نوویة كفؤة ومستقلة یشكِّ 

بالغ األھمیة في نجاح البرنامج الوطني للقوى النوویة في األجل  بدعم قوي من الحكومة عامالً 
ونیل ثقة الجمھور والمجتمع الدولي. وینبغي أن تولي الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة  ،الطویل

لھیئة رقابیة  أو امتداداً  جدیدة، إلنشاء ھذه الھیئة، إما بصفتھا ھیئة رقابیة قصوىالنوویة أولویة 
ل على قائمة. ویكتسي   حدٍّ تكوین موارد بشریة كفؤة أھمیة لدى الھیئة الرقابیة والمالك/المشغِّ

ومسائل  ،كافیة لتقییم االمتثال الرقابيأن تكون القدرات التقنیة للھیئة الرقابیة  سواء. ویتوخى في
التي تشمل جمیع جوانب برنامج  ضمانات، والیناألمان، واألمن النوویین واإلشعاعی

 ة.النووی القوى

عن  راً وھو قد یكون معبِّ  ،ویتفاوت ھیكل اإلطار الرقابي للقوى النوویة من بلد آلخر
قد شعاعیة. وللرقابة على مصادر اإلشعاع والمرافق اإل في البلد المعني اإلطار الرقابي القائم

ھیئات رقابیة مختلفة مسؤولة عن األمن النووي واألمان النووي. ولذلك  في بعض البلدان توجد
 بوجھ عام على أنھا تعني ‘الھیئة الرقابیة’آنفا، أن تُفھم اإلشارات إلى  ذُِكرینبغي، على نحو ما 

 ‘.أو الھیئات الرقابیة ،الھیئة’

جوانب ن بی الفصل المؤسسي ، أثبتت التجربة أنَّ ٥-۳في القسم  غرار ما جاءوعلى 
الفصل  أنَّ  . بیدعلى النحو األمثل والمصداقیةیحقق األمان  التمكینیة والرقابیة القوى النوویة

 ال یجوز لھا أنالھیئة الرقابیة  لغرض إعداد البنیة األساسیة لبرنامج القوى النوویة ال یعني أنَّ 
تشارك في االتصال، والمشاركة، والتعاون الذي تدعمھ الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة. 



 

۲۹ 

، ۱أن تُمثَّل أي ھیئة رقابیة قائمة في الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة ي وینبغ
من الھیئة المنفذة  اً جزءالھیئة الرقابیة لبرنامج القوى النوویة  وفي المراحل الالحقة ینبغي أن تظلَّ 

 مع احتفاظھا في الوقت نفسھ باستقاللھا التام. ،لبرنامج الطاقة النوویة

ر في األخذ بالقوى النوویة االستعانة بالبنیة األساسیة القائمة كوقد ترى البلدان التي تف
لى القوى الرقابة ع في الوقت نفسھ أنَّ  مدركةً من أجل األمان اإلشعاعي واألمن النووي،  أصالً 

توسیع نطاق ھیئة رقابیة في من الرقابة على مصادر اإلشعاع. وقد یكون  النوویة أشد تعقیداً 
التي یرجح  ،منھا یشمل القوى النوویة استخدام أنجع للموارد، وال سیما البشریةموجودة بحیث 

 من البلدان. أن تكون محدودة في كثیرِ 

المعني  ا. فإن كان البلدرنامج القوى النوویة كبیر جد� وعدد اللوائح التي توفر الدعم التام لب
بعید إلى لوائح  حدٍّ یفكر فقط في تصمیم مفاعل واحد، فقد یكون من المجدي أن تستند لوائحھ إلى 

تكون قد لبلد المشتري لالھیئة الرقابیة  وتتمثل مزایا ھذا النھج في أنَّ   خبیر بذلك التصمیم.بلدٍ 
بھذه  سبقعلى علم م دبسرعة أكبر وسیكون المورِّ  النھائیة للوائحھاالصیغة  قادرة على وضع

 الكفاءة تكون لدیھأن و ،الفھم التام ھارأى البلد اعتماد لوائح بلد آخر، فال بد أن یفھم ناللوائح. وإ
ً لتنفیذھا. وینبغي لھ  الالزمة مبدیاً ر عن المتطلبات الوطنیة المحددة، أن یُكیِّف اللوائح لتعبِّ  أیضا
 . فیھا على تضمین معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان على النحو المالئم حرصھ

ببرنامج  بالتزام مستنیراالستعداد للتعھد  ‒ ۱المرحلي البارز  المعلم :اإلطار الرقابي -۳-۷-۱
 للقوى النوویة

ً  ۱في نھایة المرحلة  الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویةن توصیات ینبغي أن تتضمَّ   خططا
ویراعي اإلطار  ،یتناسب مع برنامج القوى النوویة المقترح ۲إلعداد إطار رقابي في المرحلة 

وتشمل العوامل األساسیة في اإلطار الرقابي  لألمان اإلشعاعي واألمن النووي. الرقابي القائم
 یلي: ما

د بما یكفیھا زوَّ نح سلطات واضحة، وتُ تمُ  على نحو فعالمستقلة و كفؤةرقابیة  تعیین ھیئة ̶ 
 وتتمتع بدعم حكومي متین؛ ،من الموارد البشریة والمالیة

إجراء اللوائح، و ف الرقابیة الرئیسیة لألمان، واألمن، والضمانات بغیة إعدادئالوظا إسناد ̶ 
 ؛واإلنفاذ وإعالم الجمھوراالستعراض والتقییم، ومنح التراخیص، والتفتیش، 

 حسب االقتضاء؛ ،السلطة والموارد للحصول على الدعم التقني ̶ 
 األخرى؛ الھیئاتللعالقة بین الھیئة الرقابیة و اً واضح اً تحدید ̶ 
ً بیِّ  مسؤولیات المرخَّص لھم تحدیداً تحدید  ̶   ؛نا
 لتزامات الدولیة، ومن بینھا ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة؛سلطة تنفیذ اال ̶ 
 سلطة المشاركة في التعاون الدولي؛ ̶ 
 مایة الملكیة، والمعلومات السریة والحساسة؛حأحكام  ̶ 
 مشاركة أصحاب المصلحة والتواصل مع الجمھور. أحكام ̶ 
 



۳۰ 

على  أن تحرص، ینبغي لھا توصیاتھا النوویةوإذ تضع الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة 
التواصل والتعاون بین جمیع األطراف المھمة، بما في ذلك المرافق العامة الرئیسیة في البلد، 

ألمن واألمان اإلشعاعي، وسواھا من الوكاالت الحكومیة المعنیة، اوالھیئة الرقابیة من أجل 
، وغیرھم من متخذي القرارات. وبما یعیةحة العامین، وممثلي الھیئات التشروأصحاب المصل

، ینبغي تحدید كبار المدیرین ۲في وقت مبكر من المرحلة  تمیالھیئة الرقابیة یجب أن إنشاء  أنَّ 
 .۱المحتملین في المرحلة 

لطرح  لل����دعوة االس�������تع����داد ‒ ۲اإلط����ار الرق����ابي: المعلم المرحلي الب����ارز  -۳-۷-۲
 عقد محطة القوى النوویة األولى التفاوض بشأنعطاءات/

على وھیئة رقابیة مستقلة  ،للترخیص ، ینبغي أن ینشئ البلد نظاماً ۲في مستھل المرحلة 
واتخاذ قرارات األمان،  ،تتمتع بما یكفي من الكفاءة لتقییم طلبات الترخیص نحو فعال

 الھیئة الرقابیة. ) نطاق سلطة٥-۳والضمانات، واألمن. ویحدد اإلطار الرقابي (انظر القسم 

معاییر ید الموقع، وتحد، سیكون على الھیئة الرقابیة تحدید متطلبات ۲في بدایة المرحلة 
صدار التراخیص قبل تحدید إلووضع عملیة  ،الموافقة على تصامیم محطة القوى النوویة

 مواصفات الدعوة لتقدیم عطاءات محطة القوى النوویة األولى.

مع جمیع أصحاب المصلحة آلیات شفافة لالتصاالت لھیئة الرقابیة أن تنشئ لوینبغي 
ً  ھا.تُظھر استقاللالمفتوحة  حتى  ، ینبغي الترویج لھاوإذ تمضي عملیة إصدار التراخیص قدما

ل الھیئة الرقابیة والم دَّ تكون واضحة لجمیع أصحاب المصلحة. وینبغي أن تُعِ  الك/المشغِّ
دین  لالتصاالت بروتوكوالً  ل، والموّرِ بشأن مسائل إصدار بین الھیئة الرقابیة، والمالك/المشغِّ

یا تنفیذ ھذا البروتوكول، حسب مقتضى وأن یتولَّ  ،التراخیص، واألمان، واألمن، والضمانات
وینبغي أن یشمل ذلك ترتیبات لنقل المعلومات، والمراسلة، واالتفاق على التدابیر  .الحال

 .ألقدمیةواالجتماعات الرسمیة على مستویات مختلفة من ا

، تتمثل المسائل ذات األولویة التي ینبغي أن تھتم بھا الھیئة الرقابیة ۲وخالل المرحلة 
 فیما یلي:

 والتدریب؛ التنظیم العام، وتعیین الموظفین، ̶ 
 نظم اإلدارة داخل الھیئة الرقابیة والتدریب لغرس ثقافة األمان واألمن؛ ̶ 
وضع ترتیبات الدعم التقني والعالقات الدولیة مع الھیئات الرقابیة األخرى لتوسیع نطاق  ̶ 

 الدعم التقني المتاح للھیئة الرقابیة، ضمن أھداف أخرى؛
أثناء ووتصدیرھا، وإعادة شحنھا،  المشعَّةالمواد المواد النوویة وغیرھا من  استیراد ̶ 

 ؛وتخزینھا، ومعالجتھا ،نقلھا
 نة، ونقلھا؛زاألخرى المستخدمة، والمخ المشعَّةأمان المواد النوویة والمواد  ̶ 
 النووي، بما في ذلك الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة؛ األمن ̶ 
 الضمانات؛ ̶ 
 الحمایة من اإلشعاعات؛ ̶ 



 

۳۱ 

بغیة  تحدید الموقع، والتصمیم، والتشییدالالزمة المتعلقة بمعاییر ال، ووالقواعدلوائح، لا ̶ 
 تراخیص محطة القوى النوویة؛إصدار 

ا، وخارج المیدان، التصدي للطوارئ (میدانی�  ومسؤولیاتمتطلبات التأھب للطوارئ  ̶ 
 ۸؛ا)ووطنی� 

 إلصدار التراخیص؛العملیة الرسمیة  ̶ 
 .واإلنفاذألنشطة الخاضعة للرقابة التي تشمل عملیات التفتیش على اعملیة اإلشراف  ̶ 

برنامج، ویشمل ذلك وینبغي أن یغطي اإلطار، في نھایة المطاف، جمیع مراحل ال
بعض  . بید أنَّ المشعَّةالنفایات والوقود المستھلك  والتصرف فيالتشغیل، واإلخراج من الخدمة، 

 الجوانب یمكن أن تُغطى في ھذه المرحلة بخطط عمل مستقبلیة.

من أجل ما وینبغي توفیر العدد الكافي من الموظفین المؤھلین والموارد المالیة الكافیة 
 :یلي

 الترخیص للمواقع أو اعتمادھا؛ ̶ 
اخیص استعراض تصامیم المحطة النوویة و/أو أنشطة المشروع، وتقییمھا، وإصدار التر ̶ 

 ؛الوطنيطار القانوني والرقابي لھا على نحو ما یدعو إلیھ اإل
 وإعمال االمتثال للوائح؛ ،واإلشراف علیھ ،تفتیش التشیید النووي ̶ 
 كاف. لٍ الحرص على التواصل مع أصحاب المصلحة وإشراكھم بشك ̶ 

بالھیئة الرقابیة أن تكون لدیھا خطط لزیادة عدد الموظفین حسبما یقتضیھ أداء َحِريٌّ و
 الخدمة، والتشغیل.مھامھا أثناء الترخیص، والتشیید، واإلدخال في 

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳اإلطار الرقابي: المعلم المرحلي البارز  -۳-۷-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

الموظفین،  قدرات المستقلة على تنمیة الرقابیة ، ینبغي أن تثابر الھیئة۳في المرحلة 
، واالضطالع بأنشطة الترخیص وأمنھا محطة القوى النوویة المقترحة واستعراض أمان

 .لإلشراف الرقابيوالتفتیش، ووضع خطة عملیة 

د محطة القوى النوویة، ینبغي أن تنظر الھیئة الرقابیة في التعاون  وحال اختیار موّرِ
ھاالھیئات الرقابیة في البلدان التي نظمت محطات شبیھة سواء أ مع د نفسھ وفرَّ أو ، الموّرِ

دون  آخرون. موّرِ

                                                           
لرقابیة. وینبغي أن تُحدد ال تقع مسؤولیة ترتیبات الطوارئ خارج الموقع بالضرورة على عاتق الھیئة ا  ۸

مسؤولیات التأھب للطوارئ والتصدي لھا في التشریعات، وعلى الحكومة أن تضع إجراءات للتنسیق بین 
ل والھیئات المتصدیة األخرى. والھیئة المتصدیة ھي ھیئة تعینھا الدولة، أو تعترف بھا، بحسبانھا  المالك/المشغِّ

ل باإلضافة إلى الھیئات مسؤولة عن إدارة أي جانب من جوانب الت صدي للطوارئ.، أو تنفیذه وھي تشمل المشغِّ
المتصدیة األخرى مثل وكاالت إدارة الكوارث، وسلطات الحمایة المدنیة، وخدمات الطوارئ الطبیة وفرق 

 الحرائق. إطفاء



۳۲ 

د المرفق ، والمعاییر لتشییوالقواعد، ینبغي أن تكون جمیع اللوائح، ۳وفي مستھل المرحلة 
ً النووي موجودة، و  ، وإتاحةفعال لٍ لترخیص محطة القوى النوویة بشك عدد الموظفین كافیا

 اإلشراف الرقابي.

ً  موقع وقبل وصول الوقود إلى لالضطالع  المحطة، ینبغي أن یكون عدد الموظفین كافیا
 بدور الھیئة الرقابیة في التصدي للطوارئ.

ل والتصدیق ت، وعلى الھیئة الرقابیة أن دَّ قد أُعِ  وینبغي أن تكون متطلبات تدریب المشغِّ
 .ذه المتطلباتلھ تؤكد أن المرخَّص لھ قد أثبت امتثالھ

وتنمیة مھارات  ،رقابیة الستبقاء الموظفین األكفاءوینبغي أن تكون خطط الھیئة ال
االتصاالت الصریحة مع أصحاب المصلحة، ومن أن تكون و ،عتِض الموظفین المقبلین قد وُ 

ل، والجمھور، والمنظمات الدولیة، قد ترسخت.  بینھم الحكومة، والمالك/المشغِّ

أو الموافقات  ،الرقابیة الترخیص المالئموقبل اإلدخال في الخدمة، ینبغي أن تصدر الھیئة 
ت برامج شاملة للتفتیش ، ینبغي أن تكون الھیئة الرقابیة قد أعدَّ ۳المالئمة. وبحلول نھایة المرحلة 

ن لالضطالع بمھمة اإلشراف الرقابي على تشغیل دی، وأن یكون الموظفون األكفاء موجوواإلنفاذ
 وإعمال اللوائح وفق ھذه البرامج.تفتیش الالمحطة وصیانتھا بإجراء عملیات 

 الوقایة من اإلشعاعات -۳-۸

والجمھور في الموقع أثناء التشغیل المعتزم.  ،یشمل ھذا القسم الفرعي حمایة العاملین
 لالحمایة من اإلشعاعات الناشئة عن االنبعاثات خارج الموقع من التشغی ۱۳-۳ویتناول القسم 

 إلى الوقایة من االنبعاثات العرضیة. ۱٤-۳، بینما یتطرق القسم المعتزم

وقع أن یكون لدى البلد الذي یفكر في إدخال القوى النوویة بنیة وعلى نحو ما ذُِكر آنفا، یتُ 
لإلشعاعات المؤیَّنة.  ،والبحثیة ،والصناعیة ،التطبیقات الطبیةب تعلقأساسیة لألمان اإلشعاعي ت

من النظر  ولئن كانت جوانب الوقایة من اإلشعاعات في برنامج القوى النوویة تستدعي مزیداً 
بالبنیة األساسیة القائمة. وفي معالجتھا على الوجھ األمثل تتم على األرجح باالستعانة  فیھا، فإنَّ 

ً یلبي، یمكن توسیع ھذه البنیة ھذه الحالة الحتیاجات الخاصة ببرنامج ا توسیعاً مالئما
 النوویة. القوى

متطلبات الألمان إرشادات لوضع لم معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتقدِّ 
 لوقایة من اإلشعاعات. وتأخذ ھذه المعاییر في الحسبان المبادئ التوجیھیةلالزمة لممارسات االو

وھي تتضمن أحدث المعارف عن عواقب التعرض  ،للجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاعات
 لإلشعاعات كما تبیِّنھا لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري.



 

۳۳ 

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱الوقایة من اإلشعاعات: المعلم المرحلي البارز  -۳-۸-۱
 ببرنامج للقوى النوویة

المخاطر اإلضافیة التي یمثلھا تشغیل  أن تتفھملھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة لینبغي 
 ،والبحثیة ،والصناعیة ،إضافة إلى المخاطر التي تثیرھا التطبیقات الطبیةمحطة القوى النوویة 

ي في تقریرھا الذنة. وعلى الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة أن تحدد، لإلشعاعات المؤیَّ 
تعزیز البرامج الحالیة لمعالجة تشغیل محطة القوى النوویة،  ، سبل۱بنھایة المرحلة تصدره 

 .ھاوالتصرف فی ،وتخزینھا ،المشعَّةونقل النفایات 

عاعات: -۳-۸-۲ یة من اإلش������� بارز  الوقا لدعوة االس�������تعداد  ‒ ۲المعلم المرحلي ال لطرح ل
 التفاوض بشأنھالنوویة األولى/عقد محطة القوى التفاوض بشأن /عطاءات

مخاطر اإلشعاعات المقترنة بتشغیل محطة القوى النوویة لن تكون ماثلة لبعض  رغم أنَّ 
، وتتخذ التدابیر األولیة إلعداد برامج لضبط ۲في المرحلة  دَّ الخطط ینبغي أن تُعَ  الوقت، فإنَّ 

 . ویشمل ذلك ما یلي:دهورص إلیھ مشعَّةض األشخاص في الموقع قبل وصول أي مواد تعرُّ 

 قیام الھیئة الرقابیة بوضع لوائح خاصة؛  ̶ 
ل  تخطیط  ̶   رصد العاملین والجمھور وحمایتھم؛لالمالك/المشغِّ
 وضع آلیات إلشراك جمیع أصحاب المصلحة والتواصل معھم بشفافیة؛  ̶ 
 تجسید خطط الوقایة من اإلشعاعات في متطلبات تصمیم المحطة؛  ̶ 
 وتدریبھم والحصول على المعدات والخدمات. ،التخطیط لتعیین الموظفین ذوي الصلة  ̶ 

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳: المعلم المرحلي البارز اإلشعاعاتالوقایة من  -۳-۸-۳
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

المواد أن تصل  من الضروري أن تُنفذ جمیع برامج رصد اإلشعاعات والوقایة منھا قبل
تسلیم للوقود، أن یكون  لأو عند حلول موعد. ولذلك، ینبغي، للمرة األولى إلى الموقع المشعَّة

ل ما یلي:   لدى المالك/المشغِّ

 معدات رصد اإلشعاعات في الموقع؛  ̶ 
 متطلبات قیاس الجرعة اإلشعاعیة لكل العاملین؛  ̶ 
 لإلشعاعات إلى أدنى حد أثناء تشغیل المحطة وصیانتھا.برامج لتقلیل التعرض   ̶ 
 

ل للوقایة من  وینبغي أن تكون الھیئة الرقابیة قد استعرضت برامج المالك/المشغِّ
تحققت من امتثالھا للمتطلبات الرقابیة، بما في ذلك متطلبات اإلجراءات والمعدات ، فاإلشعاعات

 .الوطأة الحوادث الشدیدةلحمایة العاملین والمستجیبین أثناء 

  



۳٤ 

 شبكة الربط الكھربائي -۳-۹
الحمل القاعدي  أساس على واألمان الفعالیة من قدر بأقصىالنوویة  القوى محطات تُدار

 وإضافة. ذلك لتحقیق یكفي بما كبیرة الكھربائي الربط شبكة تكون أن وینبغي ،المولَّدة الطاقة من
 الربط شبكةسعة  من %۱۰ من أكثر فجأة أوقفت إذا النظام تردد في التحكم یصعب ،ذلك إلى

 ،لذلك ونتیجة. الحجم بذلك وحدة في للمفاعل مفاجئ توقف حدث إن یقع قد أمر وھو ،الكھربائي
 الكھربائي الربط شبكة طاقة من %۱۰ یفوق نقصاً جدید نووي مفاعل یسد أن األمر استوجب إذا

 تردد في التحكم إمكان مفصلة دراسات تثبت أن فینبغي ،بالشبكة ربطھ یتم الذي الوقت في الكلیة
فإن  ،الربط شبكة حجم إلى وباإلضافة. للمفاعل مفاجئ توقف حدوث بعد موثوق بشكل النظام

 ً  وى خارج الموقععلى مستھذه الشبكة وفرھا تالتي  القدرة الكھربائیة نإإذ  ؛موثوقیتھا مھمة أیضا
ل إجراء تقییم لحجم شبكة ولذلك، یمثِّ . من الموثوقیة بدرجة عالیة تتمتع لنظم األمان ینبغي أن

النظر في األخذ  عملیة موثوقیتھا خطوة مبكرة فيمدى الربط الكھربائي الحالي والمعتزم و
ل شبكة الربط الكھربائي في الھیئة  المنفذة بالقوى النوویة. ولھذا السبب، ینبغي أن یُمثِّل مشغِّ

 لبرنامج الطاقة النوویة.

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱شبكة الربط الكھربائي: المعلم المرحلي البارز  -۳-۹-۱
 ببرنامج للقوى النوویة

 ۱ تتناول الدراسة التي تجریھا الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلةینبغي أن 
 المتعلقة بشبكة الربط الكھربائي:المسائل التالیة 

 النوویة القوى اتمحط بتكنولوجیاعالقتھا  حیث من الحالیة الكھربائي الربط شبكة قدرات  ̶ 
بما فیھا اإلعتماد على قدرتھا في أخذ مخرجات الحمل القاعدي وقدرتھا على  ،المتاحة

بالطاقة خارج الموقع تحمل الفقد في مخرجات المحطة النوویة وكذلك قدرتھا على اإلمداد 
 ؛خالل إنقطاعات التیار وحاالت الطوارئ

 نمو قدرة شبكة الربط الكھربائي المتوقع في المستقبل؛  ̶ 
 موثوقیة شبكة الربط الكھربائي في السابق؛  ̶ 
اإلقلیمیة المحتملة لتحسین مواصفات شبكة الربط و المحلیة المترابطة الوصالت  ̶ 

 الكھربائي.

بائي:  -۳-۹-۲ كة الربط الكھر بارز ش�������ب عداد  ‒ ۲المعلم المرحلي ال لدعوة االس�������ت لطرح ل
 عقد محطة القوى النوویة األولى التفاوض بشأن/عطاءات

ل شبكة الربط الكھربائي مواصفات، ینبغي أن یحدِّ ۲في المرحلة  محطة ل الربط د مشغِّ
ل، أو ،القوى النوویة دراسات وافیة لتحدید أي في إجراء ن یشرع، بالتعاون مع المالك/المشغِّ

 تقتضیھ الضرورة الستیعاب ما ھو متوقع من حجم المحطة الجدیدة سینأو تحتوسع، أو تحدیث، 
 . والتكنولوجیا التي تستخدمھا وموقعھا



 

۳٥ 

 ً ل محطة شبكة الربط الكھربائي، بالتعاون أیضا مع المالك/  وینبغي أن یكون لدى مشغِّ
ل، بنھایة المرحلة   ما یلي: ۲المشغِّ

و أة شبكة الربط الكھربائي لتتوافق مع محطة القوى النوویة الجدید خطط لتعزیز  ̶ 
 ؛توسیعھا

لتحقیق المستوى المقبول من  ،أو تعزیزھا ،خطط لزیادة الوصالت المترابطة اإلقلیمیة  ̶ 
 ؛موثوقیة شبكة الربط الكھربائي

 رج الموقع لمحطة القوى النوویة؛امن الطاقة خخطط لتوفیر مصادر احتیاطیة موثوق بھا   ̶ 
على نحو یكفل تنفیذ ھذه الخطط وفق جداول زمنیة  دبر الموارد المالیةالتمویل و/أو ت  ̶ 

 یدة.تتوافق مع محطة القوى النوویة الجد

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز شبكة الربط الكھربائي:  -۳-۹-۳
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

لإلدخال في أن یھیئ الظروف الالزمة  ۲-۹-۳یُبتغى من تنفیذ الخطط المعتمدة في القسم 
ل شبكة الربط ۳محطة للقوى النوویة وتشغیلھا. وفي أثناء المرحلة  الخدمة ، ینبغي أن ینجز مشغِّ

ل، ما یلي:  الكھربائي، بالتعاون مع المالك/المشغِّ

 وعملیات محطة الطاقة؛ ،شبكة الربط الكھربائي وضع ترتیبات تكفل التنسیق بین عملیات  ̶ 
 ،في شبكة الربط الكھربائيوالتعزیز  ،التحقق من إتمام جمیع عملیات التحدیث  ̶ 

 والوصالت المترابطة؛
 وتحسینھا؛ ،المثابرة على تحلیل موثوقیة شبكة الربط الكھربائي  ̶ 
 واختبارھا. ،لمحطة القوى النوویةتركیب إمدادات الطاقة االحتیاطیة خارج الموقع   ̶ 
 

ل والھیئة الرقابیة التحقق من وجود خطة طوارئ الستعادة الطاقة  وعلى المالك/المشغِّ
 إن حدث فقدان رئیسي لقدرة شبكة الربط الكھربائي. ،خارج الموقع في الوقت المناسب

 تنمیة الموارد البشریة -۳-۱۰
من المعارف والمھارات  كثیراً لقوى النوویة تشمل المعارف والمھارات الالزمة لألخذ با

والمھارات التقنیة  ،ةواإلدار ،یرالكبیرة. وھي تشمل مھارات التسی طاقةالالزمة لمحطات ال
منھا على  ،السائدة في أغلب الفروع الھندسیة والعلمیة. وثمة احتیاجات خاصة بالقوى النوویة

وعلم المواد النوویة. ویصح ذلك على  ،الخبرة بالمفاعل، والفیزیاء النوویة والذریة ،سبیل المثال
ل، و  .الھیئاتھا من الدعم التقني، وسوا ھیئاتالھیئة الرقابیة، والمالك/المشغِّ

عن التعلیم العلمي والتقني األساسي، عادة ما یكون الموظفون بحاجة إلى تدریب  وفضالً 
ویقتضي برنامج القوى النوویة أن یعي . خاص على األمان، واألمن، والوقایة من اإلشعاعات

یتقبلوا كل جانب من جوانب البرنامج، وأن في األمان، واألمن، والضمانات  تالزم جمیع األفراد



۳٦ 

ویضطلعوا بكل أنشطتھم واضعین ھذه المسؤولیة  ،المسؤولیة الشخصیة عن ھذه المسائل
 أعینھم. نصب

عدد  مثل وتعتمد االحتیاجات من الموارد البشریة على نطاق برنامج القوى النوویة،
األجل تنوعھا. وتعتمد تلبیة ھذه االحتیاجات ابتداًء وفي مدى والتقانات المعتزمة و ،المرافق

سواء على التوازن الذي یرتئیھ البلد المعني بین االستعانة بالخبرة األجنبیة وبناء  الطویل على حدٍّ 
ومدى السرعة التي یعتزم أن یغیِّر بھا ھذا التوازن بمرور الزمن. ویستدعي بناء  ،خبرتھ الذاتیة

ن الوطنیین خبرة عملیة. من التعلیم والتدریب، واكتساب الموظفی قسطاً وافراً القدرات الوطنیة 
استقدام موظفین أجانب من ذوي  ،من بینھا على سبیل المثال ،ویمكن أن یتحقق ذلك بطرق شتى

 ً وإیفاد الموظفین المحلیین للعمل في  ،إلى جنب مع الموظفین الوطنیین الخبرة للعمل جنبا
 أجنبیة. ھیئات

رة في تصمیم وتشغیل وتقتضي بعض األدوار عدة سنوات من التدریب المتخصص والخب
دو النظام النووي التعلیم والتدریب  مقررالتقانة المحددة ال االستعانة بھا. ویمكن أن یوفر موّرِ

ع البلد قدراتھ التعلیمیة والتدریبیة  المتخصصین. وحتى تغدو قوة العمل مستدامة، من المھم أن یوّسِ
 ویضع استراتیجیة الستبقاء الموارد البشریة الماھرة.

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱تنمیة الموارد البشریة: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۰-۱
 ببرنامج للقوى النوویة

، ینبغي أن یكون أول شاغل یشغل بال الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة ۱في بدایة المرحلة 
موظفین. وعلى غرار ما ورد في النوویة في مضمار الموارد البشریة ھو توفیر ما یلزمھا من 

 ،ما یلزمھا من موارد ة لبرنامج الطاقة النوویة، من المھم أن تُوفَّر للھیئة المنفذ۱-۱-۳القسم 
لبقاء القیادة في  تدریب ضروري. ویجوز للھیئة االستعانة باستشاریین، بید أنَّ أي و ،وموظفین

 یدھا أھمیة بالغة.

دد الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة المعارف ینبغي أن تح، ۱وفي أثناء المرحلة 
أن  ۱والمھارات الالزمة لبرنامج القوى النوویة. ویتوخى في تقریرھا الشامل في نھایة المرحلة 

وطنیة بمخطط عام للمعالم الرئیسیة لخطة  ت تنمیة الموارد البشریة ویوصيخیارا یستعرض
المعرفة ب البدایة واسع فيعین على نطاق لد سیستإن كان البحتى و لتنمیة الموارد البشریة.

ومھاراتھ في  ،ر في السبل الكفیلة بتنمیة معارفھبھ أن یفكِّ َحِريٌّ والمھارات من بلد آخر، ف
 الطویل. األجل

وتشمل المجاالت المھمة التي ینبغي أن تنظر فیھا الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة 
 ما یلي:

تحدید الطائفة الكاملة من المجاالت العلمیة، والتقنیة، والتسییریة، واإلداریة الضروریة،   ̶ 
 وتقییم مدى توافرھا في البلد؛

 تقییم القدرات المحلیة، واألجنبیة لتعلیم ما یلزم من أشخاص، وتدریبھم؛  ̶ 



 

۳۷ 

واألمن النووي، تحدید ما یلزم من توظیف وتدریب في مجاالت األمان النووي،   ̶ 
والضمانات، والوقایة من اإلشعاعات، ونظم اإلدارة، والتأھب للطوارئ والتصدي لھا، 

 على سبیل المثال؛
 ا؛ا وأجنبی� دریب المتخصصین محلی� تمدى توافر التعلیم وال تقییم  ̶ 
 تقییم قدرات البحث المحلیة التي قد تكون بحاجة إلى تطویر؛  ̶ 
ل، والھیئة الرقابیة،  لتنمیةقوى العاملة مخططات لخطط ال وضع ̶  ما یلزم المالك/المشغِّ

لتنفیذ برنامج  ،من الخارج، أو استقدامھا المشاركة من موارد بشریة الھیئاتوسواھا من 
 القوى النوویة؛

مواءمة توصیات تنمیة الموارد البشریة مع التوصیات المتعلقة بسیاسة البلد بشأن  ̶ 
 ).۱۸-۳نظر القسم المشاركة الصناعیة (ا

لطرح  للدعوة االستعداد ‒ ۲المعلم المرحلي البارز  :تنمیة الموارد البشریة -۳-۱۰-۲
 عقد محطة القوى النوویة األولىالتفاوض بشأن عطاءات/

ل تنمیة العدد الكافي من الموظفین المتمتعین بالمعرفة أثناء  ینبغي أن یتولى المالك/المشغِّ
بدایة التشغیل الموظفین المسؤولین عن  العقد. ورغم أنَّ  بشأنللتفاوض  تمھیداً  ،۲ المرحلة

قدر من المعرفة بمتطلبات  أن یتوفر حاجة إلى ، فثمة۲في المرحلة  یكونوا موجودین والصیانة لن
 التشغیل والصیانة.

 ،إذ ینبغي؛ كفاءتھاستكون الھیئة الرقابیة بحاجة إلى أن تنمیة ، ۲وفي أثناء المرحلة 
ومتمتعة بالكفاءة  ،متوافرة موارد البشریة التي ستحتاج إلیھاأن تكون أغلب ال ،۲المرحلة بنھایة 

لما للتجربة في مجال الترخیص والتفتیش  الالزمة ألداء وظائف الترخیص المسندة إلیھا. ونظراً 
لموظفیھا الكتساب الخبرة حة لھیئة الرقابیة أن تستكشف الفرص المتالمن أھمیة بالغة، ینبغي 

ي لدیھا تمع الجھات الضع والتي تُ للترتیبات مع ھیئات رقابیة أجنبیة. و ترتیبات تعاونیة بوضع
 الرقابة على تكنولوجیات المفاعل التي یرجح أن یحتازھا البلد أھمیة خاصة.خبرة في 

النوویة أن تضع سیاسة بشأن ، ینبغي للھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة ۲وفي المرحلة 
المشاركة الوطنیة في تصنیع محطة القوى النوویة، وتشییدھا، وتشغیلھا، ودعمھا، وخطة لتنفیذ 

 تلك السیاسة. وستؤثر السیاسة والخطة في خطط تنمیة الموارد البشریة.

 ۳تحدد ما تحتاج إلیھ من معرفة ومھارات في المرحلة  نأالھیئات وعلى جمیع 
ً ف ،بعدھا وما  د الخططُ لقوة العمل بغیة تنمیة ھذه المعرفة والمھارات. وینبغي أن تحدِّ  تضع خططا

ن خطط التوظیف والتدریب وأن تتضمَّ  ،من الموظفین الحتیاجاتالتنظیمیة المستقبلیة وا الھیاكلَ 
 الثغرات في القدرات. تحلیلعلى بنیة الم

 ،الھیئاتبالھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة أن تتولى تنسیق خطط مختلف َحِريٌّ و
ل، والھیئة الرقابیة، و ً  ھیئاتومن بینھا المالك/المشغِّ لجھود البلد إلى  البحث والدعم التقني، تكثیفا

 ،مستطاع. ویتوخى في الخطط المنسقة أن تشمل متطلبات التعلیم، والتدریب، والخبرة أقصى حدٍّ 
 الھیئاتوأن تأخذ في الحسبان أنشطة التدریب الثنائي والدولي. وینبغي أن یكون كبار موظفي كل 



۳۸ 

. ۲في أقرب وقت مستطاع أثناء المرحلة  ،أو تم تحدیدھم ،المعتزم تعیینھم قد شغلوا مناصبھم
 .۲الھیئة الرقابیة، فینبغي أن یحدث ذلك في مطلع المرحلة ا في حالة أمَّ 

استراتیجیة الشراء التي یتبعھا البلد، قد تشمل االحتیاجات من الموارد البشریة وحسب 
 ما یلي: ۲في المرحلة 

إلجراء  تمھیداً  ،الخبرة الھندسیة، والتشغیلیة، والقانونیة، والتعاقدیة، والشرائیة ̶ 
 ؛قدوضات بشأن العامفال

 ستعراضھ؛الخبرة التقنیة والعلمیة الالزمة لتدبر تقییم الموقع وا ̶ 
، ومعاییر األمان النووي، والقواعدوإعمال لوائح،  ،الخبرة التقنیة والرقابیة لوضع ̶ 

واعتماد الموقع، والترخیص للمحطة، والوقایة من اإلشعاعات، والضمانات، واألمن 
التصرف النووي (یشمل ذلك نظم الحمایة المادیة)، والتأھب للطوارئ والتصدي لھا، و

 ، واإلخراج من الخدمة؛المشعَّةلك، والنفایات الوقود المستھفي 
 النقاط البارزة الواردة أعاله؛الخبرة في تقییم أمان التصامیم كجزء من  ̶ 
 الخبرة في إشراك أصحاب المصلحة؛ ̶ 
 دورة الوقود وإدارتھا؛ لشراءي األعمال التجاریة والخبرة التقنیة فالخبرة  ̶ 
 .من أجل وضع وتنفیذ برامج التدریب ،حیال التدریبالخبرة في النھج المنظم  ̶ 

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳تنمیة الموارد البشریة: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۰-۳
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

 ضروریة في المراحل األولى، فإنَّ لئن كانت تنمیة الموارد البشریة بشكل ملموس 
ل. وفي بدایة ھذه ھیئةتشھد مھمة تنمیة الموظفین الرئیسیة ل ۳المرحلة  المرحلة،  المالك/المشغِّ

، أن تكون جمیع الموارد البشریة ۳على إدارة المشروع، وینبغي بنھایة المرحلة  التركیز ینصبُّ 
عن  وفضالً . تشغیلھاو في الخدمة حطة القوى النوویة األولىم إلدخالومتمتعة بالكفاءة  ،متاحة

من  كبیر لتوفیر تدفق مستمر ذلك، ینبغي أن تكون برامج التعلیم والتدریب جاھزة إلى حدٍّ 
التعلیم  رمجاالت البرنامج، وأن تثابر الحكومة على تعزیز تطو األشخاص األكفاء لجمیع

 والصناعة من أجل المشاركة الوطنیة في البرنامج النووي.

ل أن یقتنيینبغي و ا بالمحطة للمالك/المشغِّ  جھاَز محاكاةٍ تدریبی�ا كامَل النطاق خاص�
تدریب ھؤالء  للتدریب مشغلي غرفة التحكم، أو أن یتاح لھ استخدام ھذا الجھاز، وینبغي أن یكتم

لین األولي قبل تحمیل الوقود. وینبغي إكمال التدریب األولي لبقیة الموظفین بنھایة  المشغِّ
). طوال عمر المحطة، وھو بھذا المعنى لن یكتمل أبداً  (سیكون التدریب متواصالً  ۳ لةالمرح

د ل ترتیبات مع الموّرِ لین آخرین أو ،وینبغي أن یضع المالك/المشغِّ لتدریب فریق  ،مع مالكین/مشغِّ
المشاركة في  الھیئاتجمیع  تعتمد أن يوینبغ التشغیل في محطات شبیھة قائمة، إن أمكن ذلك.

واستبقائھا، ویشمل ذلك مواد  ،ونشرھا ،برنامج القوى النوویة طریقة منھجیة لتصنیف المعرفة
ً  وقد یستدعيي والخدمات التجاریة التعاقدیة. التدریب التي یتیحھا التعاون الدول  بدء التشغیل دعما

 ً ً  ،من بلد لدیھ قوى نوویة قائمة ملموسا ومن المھم أن تكون خطط  بخطط لنقل المعرفة. مشفوعا



 

۳۹ 

ر لھا الموارد حتى یتسنى نقل القدرات والمسؤولیة وفَّ وأن تُ  ،دة بوضوحنقل المعرفة تلك محدَّ 
 بسھولة ویسر.

 دة ما یلي:وتشمل متطلبات الموارد البشریة المحدَّ 

التقنیة والعلمیة الالزمة إلعداد طلب ترخیص یشمل تقریر تحلیل األمان  الخبرة ̶ 
 المطلوب؛

للرقابة على  الزماإلدارة الونظام  ،الخبرة التقنیة والتسییریة في إدارة مشروع التشیید ̶ 
 وإدخالھا في الخدمة واإلشراف علیھما؛ ،تشیید المحطة

ل؛والقواعدالخبرة التقنیة والرقابیة لوضع وإعمال اللوائح،  ̶   ، والمعاییر للترخیص للمشغِّ
من الموظفین المؤھلین على نحو یشمل جمیع جوانب  بالعدد الكافيتزوید الھیئة الرقابیة  ̶ 

 ؛واإلنفاذالتصریح، والتفتیش، 
ى النوویة، وصیانتھا، العدد الكافي من الموظفین المؤھلین لتشغیل محطة القو رتوفی ̶ 

 ا؛ودعمھا تقنی� 
استبقاًء للكفاءة في جمیع مجاالت  ،للتعاقب في قوة العمل وتطویر الموظفینالتخطیط  ̶ 

 برنامج القوى النوویة الوطني؛
 تعزیز الفرص التعلیمیة في العلوم والتكنولوجیات النوویة. ̶ 

 أصحاب المصلحة إشراك -۳-۱۱
. ا في جمیع مراحل برنامج القوى النوویةا ومستمر� قوی�  الحكومة دعماً ال بد من أن تقدم 

ل . وتعالج بفضل مشاركتھم الفعالة الدعم الحكوميمن دعم ما یقدمھ أصحاب المصلحة  ویسّھِ
وتشرح مسوغات برنامج القوى  ،مشاركة أصحاب المصلحة الفعالة الشواغل في وقت مبكر

 .من تقدم یحرزه ، وخططھ وماالنوویة

الجمھور العام، والمشرعین، والوكاالت الحكومیة، من أصحاب المصلحة  تألفوی
دین المحتملین،  فضالً عنومتخذي القرارات،  ل، والھیئة الرقابیة، والموّرِ المالك/المشغِّ

مقربة من المواقع، وبلدان الجوار، والمنظمات غیر  والعاملین، والمجتمعات المحلیة المقیمة على
ً ، كلَّ الحكومیة  .ما مضى برنامج القوى النوویة قدما

حوار صریح بین  بإجراءوتتحقق مشاركة أصحاب المصلحة على الوجھ األمثل 
ل، وجمیع أصحاب المصلحة. وقادة  ،ویتفاوت أكثر أصحاب المصلحة الحكومة، والمالك/المشغِّ

یكون من بینھم موظفون حكومیون وطنیون ومحلیون، فقد  ،من بلد آلخر معي نفوذاً الرأي المجت
المعلومات  بید أنَّ غیر حكومیة.  منظماتوقادة الصناعة، ووسائط اإلعالم، وقادة  ،عمالأوأرباب 

 المفیدة والفرص المتاحة ینبغي أن تُقدم لجمیع المواطنین المھتمین.

 ،الناجحة ،والسیاسة ،المشاركة االجتماعیة ورغم أھمیة برامج المعلومات الصریحة، فإنَّ 
 الھیئاتالمسؤولین عن برنامج القوى النوویة من  ومصداقیة ستعتمد على كفاءة ،والمستدامة

ل أھمیة بالغة في الحفاظ على ثقة الجمھور.واألفراد. ولكفاء  ة الھیئة الرقابیة والمالك/المشغِّ



٤۰ 

االستعداد للتعھد بالتزام  ‒ ۱أصحاب المصلحة: المعلم المرحلي البارز  إشراك -۳-۱۱-۱
 مستنیر ببرنامج للقوى النوویة

ل، والھیئة الرقابیة –الثالث الرئیسیة  الھیئاتستكون كل من   ‒ الحكومة، والمالك/المشغِّ
األدوار الرئیسیة في  استراتیجیة وخطة إلشراك أصحاب المصلحة. بید أنَّ  بحاجة لوضع

أن یدركا أھمیة  بھماَحِريٌّ و ،المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة تعود إلى الحكومة والھیئة ۱ المرحلة
وفي التوقیت  ،الصریح التفاعلكسب ثقة البلد والمجتمع الدولي والمحافظة علیھا بالمثابرة على 

 بشأن جمیع جوانب البرنامج. ،المناسب

اھتمامھما ھذا االلتزام لبرنامج الطاقة النوویة أن یولیا  لحكومة والھیئة المنفذةلوینبغي 
والتعلیم  في مجاالت التواصل مع الجمھور استشاریین توظیف خبراءلة األولى. ویمكن منذ الوھ

القادة الوطنیین ھم أفضل من یفھم المعاییر االجتماعیة  لالستعانة بھم في ھذا الصدد. غیر أنَّ 
ال مع الجمھور مجال التواصل الفعَّ  من یسدي المشورة الالزمة. وألنَّ  لمجتمعھم، وأحسن

 .اتدریباً مھنی� أن یتلقى من یشاركون فیھ  ستحسن، یُ متخصص

أن تتخذ الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة خطوات أولیة  ، ینبغي۲وفي أثناء المرحلة 
 لتحقیق ما یلي:

 تقبلھ لھا؛و عرفة الجمھور بالقوى النوویةممدى إجراء دراسات استقصائیة لتحدید  ̶ 
وتشرح مصلحة  ،نتائج الدراسات االستقصائیةتراعي  الجمھورإلعالم اد أدوات إعد ̶ 

 الحكومة في القوى النوویة والفوائد المحتمل تحقیقھا منھا؛
وتنفیذ  ۹ویشمل ذلك البلدان المجاورة ،تفاعل مع جمیع أصحاب المصلحةللإعداد خطة  ̶ 

 ھذه الخطة؛
 المصلحة استجابة ألي طلب.تدریب كبار الموظفین على التواصل مع أصحاب  ̶ 
 

في وینبغي أن یراعي التقریر الشامل الذي تصدره الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة 
وأن یقترح خطة  ،۱وجھات نظر أصحاب المصلحة المشاركین في عملیة المرحلة  ۱المرحلة 

ن م ھذه الخطة علىصمَّ أن تُ  يتقوم على الشفافیة واالنفتاح. وینبغھم إلشراك ھور الجم نحٍو یُمّكِ
 االقوى النوویة، وفوائدھببالتكنولوجیا النوویة، و وغیره من أصحاب المصلحة من اإللمام

 وقوع حوادث شدیدة الوطأة.بما في ذلك احتمال ، یكتنفھا من مخاطر ماو

لطرح  للدعوة االستعداد ‒ ۲إشراك أصحاب المصلحة: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۱-۲
 عقد محطة القوى النوویة األولىالتفاوض یشأن عطاءات/

الثالث  لھیئاتل، ینبغي ۱وصي بھا تقریر المرحلة حین یبدأ البلد في تنفیذ الخطة التي یُ 
 المختلفة لھیئات. وستكون لتعیینھم عندالرئیسیة أن تضع برامج إلشراك أصحاب المصلحة 

                                                           
مم المتحدة لجنة األ الدول األطراف في اتفاقیات، أو اتفاقات، مثل اتفاقیة األمان النووي، واتفاقیة  ۹

 االقتصادیة ألوروبا بشأن تقییم األثر البیئي في إطار عبر حدودي لدیھا التزامات تتعلق بأصحاب المصلحة األجانب.



 

٤۱ 

أساسیین متباینین. وینبغي أن تتیح الھیئة المنفذة  مصلحةرسائل، وآلیات مختلفة، وأصحاب 
على  وتحرص ،ا للتواصل والتعاون بین األطراف الرئیسیةمستمر�  النوویة منبراً  لبرنامج الطاقة

 .واضحة ومسؤولیاتھا في إشراك أصحاب المصلحة ھیئةكل  أدوار أن تكون

تشاور حسب الخطة الموضوعة وال إلعالم الجمھور أنشطة وعلى الحكومة أن تثابر على
ل/المالك أن یُعِ َحِريٌّ . و۱في المرحلة  رنامجھ إلشراك أصحاب ب دَّ بكل من الھیئة الرقابیة والمشغِّ
 یشرع في تنفیذه؛ المصلحة و

 ھي: ۲ المرحلةوالتدابیر المالئمة في 

 ،والفوائد المتوقعة منھاتواصل الحكومة اإلبالغ عن األسباب الداعیة إلى القوى النوویة  ̶ 
 .وتستجیب للشواغل التي یثیرھا أصحاب المصلحة

ل ̶   تبلِّغ الحكومة عن العملیة الوطنیة المستخدمة في اختیار الموقع، وتدعم المالك/المشغِّ
 ویعالج المسائل التي یثیرونھا. ،الذي ینبغي أن یُشرك أصحاب المصلحة المحلیین

 ورھا المستقل في منح التراخیص، والتفتیش، واالمتثال.الھیئة الرقابیة د بیِّنتُ  ̶ 
وتقوم  ،تضع الھیئة الرقابیة العملیة الرسمیة لمشاركة الجمھور في الترخیص ̶ 

 عنھا. باإلبالغ
ل التكنولوجیا األساسیة المستخدمة، وخططھ ̶  للتشیید، ومسؤولیاتھ  یوضح المالك/المشغِّ

 المجتمع المحلي والفوائد التي یجنیھا.في مضمار األمان والتأثیر في 
كجزء من برامجھا  استقصاء اآلراءدراسات استقصائیة للمعرفة و الھیئاتتُجري جمیع  ̶ 

 إلشراك أصحاب المصلحة.
على أن یكون كبار الموظفین الذي یتواصلون مع الجمھور قد  الھیئاتتحرص جمیع  ̶ 

ً ت  .لقوا تدریبا
 .مفتوح المسائل وكیفیة معالجتھا لبشك الھیئاتتناقش جمیع  ̶ 
 ، حسب االقتضاء.إلعالم الجمھورإنشاء مراكز  ̶ 

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳المعلم المرحلي البارز إشراك أصحاب المصلحة:  -۳-۱۱-۳
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

 اكتسبت مصداقیة لدىالمشاركة قد  الھیئاتمن  یبدأ التشیید، ینبغي أن تكون كل عندما
واالستعداد للتشغیل. التشیید  مرحلة أن تتواصل جھود االتصال طوالجمیع أصحاب المصلحة، و

والتعاون بین  للتواصلالنوویة على إتاحة منبر  وینبغي أن تحرص الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة
 األطراف الرئیسیة.

 ھي: ۳والتدابیر المالئمة في المرحلة 

برامجھا إلشراك أصحاب  إجراء دراسات استقصائیة في إطار الھیئاتجمیع  تواصل ̶ 
 المصلحة.

والفوائد المتوقع تحقیقھا  ،القوى النوویةب مبررات األخذاإلبالغ عن على الحكومة  ثابرت ̶ 
 وتستجیب للشواغل التي یثیرھا أصحاب المصلحة. ،منھا



٤۲ 

ل ̶  وأعمال التحضیر  ،اإلبالغ عن التقدم المحرز في التشیید على یثابر المالك/المشغِّ
 للتشغیل.

م معلومات عن برامجھا للترخیص، وتقدِّ  ،الھیئة الرقابیة اإلبالغ عن دورھا تواصل ̶ 
 .إلنفاذواوالتفتیش، 

 ̶  ً وفق  ،واإلنفاذإلشراك الجمھور في الترخیص، والتفتیش،  تتیح الھیئة الرقابیة فرصا
 .۲العملیة المنشأة في المرحلة 

لحمایة البیئیة، وحاالت وكاالت اتتواصل الوكاالت الحكومیة (على سبیل المثال،  ̶ 
 یاتھا.) بشأن المسائل المتصلة بمسؤولالطوارئ، والصحة العامة والمھنیة

ل خططھم ̶  لالتصاالت العادیة عندما تصبح المحطة  اتُبلِّغ الھیئة الرقابیة والمالك/المشغِّ
 ومن بینھم المجتمعات المحلیة. ،النوویة جاھزة للتشغیل، لجمیع أصحاب المصلحة

ل خطط التصدي  ̶   ،الموقعیة للطوارئتُبلِّغ الحكومة، والھیئة الرقابیة، والمالك/المشغِّ
 وخارج الموقع.

 .بصراحة مناقشة المسائل والسبل المتخذة لمعالجتھا الھیئاتتواصل جمیع  ̶ 

 الموقع والمرافق الداعمة -۳-۱۲
ى سابقتھا، ال بد من تقوم كل مرحلة عل تحدید الموقع من عدة مراحل. ولكي تتألف دراسات

نظر كل المعلومات التي ُجِمعت عن جمیع المواقع التي یُ  ء قاعدة بیانات معتمدة ومرجعیة تضمُّ إنشا
 ختیار أفضل موقع والترخیص لھ فحسب، بل تساعد أیضاً ال فیھا. واإلدارة السلیمة للبیانات مھمة ال

زید من المبررات. وھي خالل العملیات وتحتاج إلى م ئل التي قد تثور في المستقبلفي حل المسا
ر كذلك إجراء دراسات تحدید   .قادمةال المقبلة بشأن محطات القوى النوویة المواقعتیّسِ

ً محطة القوى النوویة، ینبغي أن تُدرس  ععن موق وفضالً   ،مواقع المرافق األخرى أیضا
أو مرافق دورة الوقود ومعالجة النفایات األخرى.  ،التخزین المؤقت للوقود المستھلكمرافق مثل 

على مقربة من  إلشعاعوینبغي النظر في تحدید موقع مرفق للتخلص من النفایات المنخفضة ا
من نقل النفایات. وتشمل االعتبارات األخرى المھمة  ، ألنَّ ذلك سیُقلِّلمحطة القوى النوویة

ر لتسلیم المعدات، الستیعاب العاملین، والنفاذ المیسَّ  خیارات النقل بین المرافق، والبنیة المادیة
 باء، وسبل تقلیل اآلثار على المجتمعات المحلیة إلى أدنى حد.روتوافر الماء والكھ

في مرحلة مبكرة بشكل ویساھم إشراك جمیع أصحاب المصلحة في عملیة اختیار الموقع 
 في إنجاح المشروع.ملموس ومتواتر 

 المھمة في دراسة الموقع وتحدید مواصفاتھ:وترد أدناه العوامل 

 ؛في المنظومة الكھربائیة تضمینھلة سھو ̶ 
 ؛الدیمغرافیا ̶ 
 استخدام األرض؛ ̶ 
 والتكتونیا؛ الجیولوجیا ̶ 
 علم الزالزل والبراكین؛ ̶ 



 

٤۳ 

 المخاطر الطبیعیة الخارجیة األخرى؛ ̶ 
 خیارات إزالة الحرارة؛ ̶ 
 الھیدرولوجیا؛ ̶ 
 رصاد؛ألا ̶ 
 علم المحیطات؛ ̶ 
 والوقایة من اإلشعاعات؛ ،األمان النووي ̶ 
 األمن النووي؛ ̶ 
 والرصد البیئي؛ ،لبیئیةااآلثار  ̶ 
 ؛التي یسببھا االنسان ألحداثالمخاطر الناشئة عن ا ̶ 
 البنیة األساسیة المحلیة؛ توافر ̶ 
 سھولة النفاذ؛ ̶ 
 القانونیة؛المعیقات  ̶ 
 مع الجمھور؛ التفاعل ̶ 
 التخطیط للطوارئ. ̶ 

االستعداد للتعھد بالتزام  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز الموقع والمرافق الداعمة:  -۳-۱۲-۱
 ببرنامج للقوى النوویة مستنیر

وتقع مسؤولیة ھذه األنشطة في  .ینبغي أن تبدأ أنشطة تحدید الموقع في وقت مبكر
النوویة. وتتمثل الخطوة األولى في إجراء دراسة  على الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة ۱ المرحلة

واستبعاد المواقع غیر  ،استقصائیة للموقع یتوخى فیھا استكشاف المناطق والمواقع المحتملة
ینبغي للھیئة المنفذة للبرنامج المحتملة، . ولفرز المواقع فرز المواقعالمناسبة باالستعانة بتحلیل 

، واألمن، والتكلفة، والمسائل ألمانالتي تشمل ا ۱۰تجنبالنووي أن تحدد معاییر االستبعاد وال
أن تحدثھ المخاطر الخارجیة  األثر المحتملاالجتماعیة االقتصادیة، والھندسة، واآلثار البیئیة، و

إجراء في األمن وقدرات التصدي للطوارئ. وینبغي أن تشمل دراسة الموقع االستقصائیة 
أي قرارات جوھریة. حاب المصلحة في وقت مبكر من العملیة وقبل اتخاذ صمشاورات مع اً 

 ً ً  وینبغي أن تحدد ھذه الدراسة موقعا ة المنفذة لبرنامج توصي بھ الھیئ ،أو أكثر ،لالختیار مرشحا
ر تحدید مواقع مقبولة مرشحة تعذَّ  . وإنْ ۱النوویة في تقریرھا الشامل في نھایة المرحلة  طاقةال

ً البرنامج من المضي قُ  تمكنلالختیار، فلن ی  .دما

                                                           
ا معاییر  ‘االستبعاد’د معاییر تحدِّ   ۱۰ الخصائص التي تستبعد بشكل مطلق الموقع من أن یُنظر فیھ. أمَّ

د الخصائص التي تجعل الموقع أقل جاذبیة، مع التسلیم بأنھ قد یكون مع ذلك مناسباً إن كان یعود ، فتحدِّ ‘التجنب’
 ض ذلك.بفوائد كافیة تعوِّ 



٤٤ 

لطرح  للدعوة االستعداد ‒ ۲المعلم المرحلي البارز الموقع والمرافق الداعمة:  -۳-۱۲-۲
 عقد محطة القوى النوویة األولى بشأنالتفاوض عطاءات/

د متطلبات تحدید الموقع التي تحدِّ  ، ینبغي للھیئة الرقابیة أن۲في وقت مبكر من المرحلة 
ل في الحسبان في اختیار الموقع وتقییمھ. ذیحبَّ   أن یأخذھا المالك/المشغِّ

ل ینبغيبعد ذلك، و التحلیل التصنیفي اإلضافي الالزم الختیار  أن یجري المالك/المشغِّ
ة المفضلة. الموقع الذي سیختصر قائمة المواقع المرشحة في قائمة قصیرة تضم المواقع المرشح

لتحدید الموقع تشمل األمان، والھندسة، واألمن،  واضحة بمعاییر وینبغي تعلیل اختیار الموقع
قع، ابعد اختیار الموتصدي للطوارئ، والجوانب االجتماعیة االقتصادیة. وواآلثار البیئیة، وال

بناًء على عملیات منھا قع لتعلیل مقبولیة المواقع المفضلة االمو في تقییم ھذه الخطوة التالیةتتمثل 
األساس الذي قع إلى استنباط اقع. وتؤدي نتائج تقییم المواوتحدید خصائص المو ،استكشاف وافیة

نتصمیم  یھیقوم عل لمحطة  في مواصفات الدعوة لتقدیم العطاءات الموقع الذي ینبغي أن یُضمَّ
 القوى النوویة.

 ما یلي: ۲وتشمل التدابیر األخرى التي ینبغي إكمالھا في المرحلة 

 سالمتھا؛التحقق من و ،متاحة المواقع المفضلة التأكد من أن ̶ 
 ،ل الجمھور، والقرارات المنفذةوتقبُّ  ،المسائل القانونیة المحلیة، والقبول السیاسي تحدید ̶ 

 أو المعتزم تنفیذھا؛
 عقالبنیة األساسیة المحلیة في الموووضع خطط لتنفیذ  ،تحدید التحسینات الالزمة ̶ 

 النفاذ، والخدمات، والمرافق؛ سھولة أو المواقع المفضلة، مثل ،المفضل
 لموقع.لساس ألي الرصد البیئي لوضع خطوط االشروع ف ̶ 

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳والمرافق الداعمة: المعلم المرحلي البارز  الموقع -۳-۱۲-۳
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

وإتمام جمیع عملیات الترخیص  ،التأكید الرسمي لمالءمة الموقع ۳تشمل المرحلة 
 قبل ھذه المرحلة رصد الموقع باستمرارن والموافقة التي تضعھا الھیئة الرقابیة النوویة. وتتضمَّ 

ً  عملیة تواصلالتشغیل للتأكد من مقبولیتھ. وست الموقع ال یزال یلبي القصد  لتأكید أنَّ  الرصد الحقا
 من التصمیم.

 الحمایة البیئیة -۳-۱۳
لدوافق انبعاث كمیات صغیرة من اا القسم الفرعي التأثیرات الناشئة عن یتناول ھذ

 ویوجد احتمال ضعیف .أثناء تشغیل المحطة المعتاد في السكان والبیئة الغازیة والسائلةاإلشعاعیة 
وھي تُعالج من خالل برنامج األمان النووي،  ،المشعَّةویدات نت كبیرة من الوقوع حوادث انبعاثال

ھذا القسم  طرق. ویتث المحتملةالحواد أن یناقش تقییم األثر البیئي وإن كان من الضروري
 ً الستخدام األرض، واستخدام المیاه، وجودة المیاه، وسوى ذلك من اآلثار  الفرعي أیضا

 التقلیدیة. البیئیة



 

٤٥ 

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱مرحلي البارز ال البیئیة: المعلمالحمایة  -۳-۱۳-۱
 ببرنامج للقوى النوویة

استخدام في  ذة لبرنامج الطاقة النوویة، ینبغي أن تنظر الھیئة المنف۱ ثناء المرحلةأ
األرض، والمیاه، وجودة المیاه، وآثار الدوافق اإلشعاعیة الضعیفة اإلشعاع المقترنة بالتشغیل 

 المعتادین لمحطة القوى النوویة والمرافق ذات الصلة بھا في السكان والبیئة.والصیانة 

مالءمة إطار البلد الحالي  مدى ن تستعرضالمنفذة لبرنامج الطاقة النوویة أوینبغي للھیئة 
علتزاماتھ الللحمایة البیئیة و الوارد  بمسح الموقعالمعلومات البیئیة األولیة المتعلقة  الدولیة، وتجّمِ
 وتحللھا. ۱۲-۳ذكرھا في القسم 

في  المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة الھیئة هدُّ عِ الشامل الذي تُ  تقریرالوینبغي أن یورد 
، ۱۲-۳ب المذكورة في القسم عاییر االستبعاد والتجنمو ،المعلومات البیئیة األولیة ۱المرحلة 

ن ً  وأن یتضمَّ  ،المحتملة في القوانین، واللوائح اإلیضاحات أو ،التعزیزات  توصیات بشأنأیضا
 والمسؤولیات البیئیة الحالیة.

لطرح لل����دعوة االس�������تع����داد  ‒ ۲ز المرحلي الب����ار البیئی����ة: المعلمالحم����ای����ة  -۳-۱۳-۲
 النوویة األولى القوىعقد محطة  التفاوض بشأنعطاءات/

أي  ۲، ینبغي أن تُنفَّذ في المرحلة ۱مستمدة من المرحلة إلى التوصیات ال استناداً 
بھیئة البلد َحِريٌّ لیات البیئیة الحالیة. وفي القوانین، واللوائح، والمسؤو ،أو إیضاحات ،تعزیزات

الموارد المطلوبة توفر و ،برنامج القوى النوویة أن تنمي المھاراتالبیئیة على  المعنیة بالرقابة
 ، وینبغي أن یُقام التفاعل بینھا وبین الھیئة الرقابیة النوویة بشكل واضح.مسؤولیاتھاألداء 

ل بَحِريٌّ و النحو الذي اآلثار المحتملة على السكان والبیئة على أن یدرس المالك/المشغِّ
على االمتثال لقوانین  ة ھذه المواقعمن قدرأن یتحقق المرشحة المفضلة و یقتضیھ اختیار مواقعھ
 البلد ولوائحھ البیئیة.

 وتشمل المسائل المھمة التي ینبغي أن یُنظر فیھا ما یلي:

 مسارات نقل الدوافق وتركیزھا في البیئة المحیطة؛ ̶ 
 وأوجھ الحساسیة الخاصة بھا؛ ،الحیاة النباتیة والحیوانیة الغالبة ̶ 
 واألنماط الدیمغرافیة؛ ،الخصائص ̶ 
 ؛يضاالنمط الغالب في استخدام األر ̶ 
 استخدام المیاه والحاجة المحتملة ألبراج التبرید؛ ̶ 
 آثار أنشطة التشیید في البیئة المحلیة. ̶ 
 

ل تقییمات بیئیة ل مواقع الأو  ،لدیھ المرشح المفضل لموقعوینبغي أن یُجري المالك/المشغِّ
ن اًء على ھذه التقییمات، ولوائحھ البیئیة. وبن ،وفق قوانین البلد ،المفضلةالمرشحة  یضّمِ



٤٦ 

ل في مواصفات الدعوة لتقدیم العطاءات التي أُعدت في المرحلة   شامالً اً تحدید ۲المالك/المشغِّ
 المواقع.ب الخاصة بیاناتالللظروف، والعوامل، والخصائص البیئیة السائدة في الموقع و

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒۳ المرحلي البارز  المعلم: البیئیةحمایة ال -۳-۱۳-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

ل جمیع عملیات الترخیص والموافقة التي وضعتھا كمِ ، یُ ۳المرحلة في  ل المالك/المشغِّ
المتعلقة شروط الالھیئة الرقابیة النوویة والھیئة الرقابیة البیئیة للبرنامج النووي. وینبغي أن تضم 

جراة موالتقییمات البیئیة ال ،تحددھا الدراسات معینةتشغیل المرفق أي متطلبات بیئیة لترخیص بال
 .۲و ۱ین في المرحلت

 ینبغي تنفیذ برنامج للرصد البیئي یشمل إنشاء بیانات مرجعیة.، ۳وفي المرحلة 

 التخطیط للطوارئ -۳-۱٤
من  كمیات كبیرة احتمال انبعاث م أمان محطة القوى النوویة على نحٍو یقلِّلظم نُ تُصمَّ 

الحوادث  إذ تبیَّن من ؛وارداً یظلُّ ھذا االحتمال  من المحطة إلى أدنى حد. بید أنَّ  المشعَّةالمواد 
التخطیط للطوارئ من أجل حمایة موظفي المحطة، والعاملین في حاالت الطوارئ،  السابقة أنَّ 

 ن عناصر أمان المحطة العام. ویتیحا مضروری�  یمثل عنصراً  خارج حدود الموقعوالجمھور 
 قب حالة الطوارئ.عوا وطأة من التخطیط للطوارئ القدرة على اتخاذ تدابیر تخفف فعالً 

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز التخطیط للطوارئ:  -۱-۳-۱٤
 ببرنامج للقوى النوویة

متطلبات التخطیط للطوارئ، ل ینبغي أن تضع الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة تقدیراً 
، ویتحقق من تأھب البلد للطوارئ والتصدي لھاحالة  ۱أن یقیِّم تقریرھا في نھایة المرحلة و

 الحكومة لما یلي: إدراك

ا لدعم برنامج االستعداد للطوارئ والتصدي لھا قد یكون ضروری� قدرات ع في أي توسُّ  ̶ 
 النوویة؛القوى 

وإثبات  ،ى تلك القدرةوالحفاظ عل ،الموارد الالزمة لتنمیة القدرة على التصدي للطوارئ ̶ 
 ؛صحتھا

 الھیئاتوضرورة تحدید مسؤولیات جمیع  ،عن التأھب للطوارئ والتصدي لھا مسؤولیتھا ̶ 
ً  یداً دالمشاركة تح  .بیِّنا

 
ویشمل  .ترتیبات جدیدة على الصعید الدوليتخاذ وینبغي أن یتناول التقییم أي حاجة ال
والتعاون مع البلدان المجاورة، والوكالة الدولیة  ،ذلك المشاركة في الصكوك القانونیة الدولیة

المشار إلیھا في  مسح الموقعللطاقة الذریة، وسواھا من المنظمات الدولیة. وینبغي أن تشمل 
 ذات األھمیة للتأھب للطوارئ والتصدي لھا. خصائص الموقع ۱-۱۲-۳القسم 



 

٤۷ 

لطرح  لل����دعوة االس�������تع����داد ‒ ۲علم المرحلي الب����ارز الملتخطیط للطوارئ: ا -۲-۳-۱٤
 عقد محطة القوى النوویة األولى بشأن التفاوضعطاءات/

في تقریر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في  ما یرد ، ینبغي أن یُتخذ۲في المرحلة 
حالة التأھب للطوارئ والتصدي لھا في البلد واحتیاجاتھا  تقییم وتوصیات بشأن من ۱المرحلة 

 ً ، ینبغي أن تقوم ۲ لتعزیز قدرات التأھب للطوارئ والتصدي لھا. وفي أثناء المرحلة أساسا
 :الحكومة بما یلي

على الصعد الوطنیة، واإلقلیمیة، والمحلیة  للطوارئ التصديمسؤولة عن الھیئات الد تحدِّ  ̶ 
 لتنسیق؛لالتي تقع على عاتقھا مسؤولیات التأھب للطوارئ والتصدي لھا، وإنشاء آلیة وطنیة 

د النھج العام حیال التأھب للطوارئ والتصدي لھا على أساس احتمال حدوث حاالت تحدِّ  ̶ 
األمان واألمن ومدى شدتھا، وتضع لوائح تحكم متطلبات تتعلق بكال ممكنة  طوارئ

 ۱۱؛التأھب للطوارئ والتصدي لھا
من أجل تعزیز البنیة األساسیة  ۱تشرع في تنفیذ الترتیبات الجدیدة المحددة في المرحلة  ̶ 

المؤسسات الوطنیة  الثغرات التي تشوب دللتأھب للطوارئ والتصدي لھا. وینبغي تحدی
 ھا، أو تضمینھا في خطة عمل تُنفذ في االتصال الحالیة وسدُّ  وشبكات ،المحلیةو

 .۳المرحلة 

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳للطوارئ: المعلم المرحلي البارز  التخطیط -۳-۳-۱٤
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

إلى الموقع، ینبغي أن تكتمل ترتیبات الطوارئ  أول كمیة من الوقود النووي قبل وصول
 . مما یلي ۳في المرحلة  ر. وتتألف التدابیر الواجب اتخاذھاوتُختب

غض النظر عن أسبابھا ینبغي أن تضع الحكومة خطة وطنیة للتعامل مع الطوارئ بو
 :والتي تشمل ما یلي أو أحداث األمن النووي) ((أي حوادث،

 الدولي؛ التعاون ̶ 
 التعامل مع األحداث البادئة الخارجیة المتعددة؛ ̶ 
 في الموقع؛ الخطیرةإدارة الحوادث  ̶ 
 حمایة العاملین، والعاملین في حاالت الطوارئ، والجمھور؛ ̶ 
 .المشعَّةالتصرف في النفایات  ̶ 
 

 وعلى نحو یتسق مع ھذه الخطة ینبغي أن یتم ما یلي:
ً ذ ینفِّ  ̶  ل برنامجا  للتأھب للطوارئ لمحطة القوى النوویة؛ المالك/المشغِّ
 ؛ذ الحكومة برامج التأھب للطوارئ على الصعد المحلیة، والوطنیة، والدولیةتنفِّ  ̶ 

                                                           
عن ترتیبات الطوارئ خارج الموقع  ، ال تقع المسؤولیة۲-۷-۳على النحو المشار إلیھ في القسم   ۱۱

 بالضرورة على عاتق الھیئة الرقابیة. وینبغي وضع لوائح لخارج الموقع وفق المسؤولیات المحددة في التشریعات.



٤۸ 

تحرص الحكومة على تنسیق خطة محطة القوى النوویة التصدي للطوارئ مع خطط  ̶ 
 ومع البلدان المجاورة؛ ،وارئالمؤسسات الوطنیة األخرى المشاركة في التصدي للط

 لمتطلبات الرقابیة؛ل داخل الموقعال ترتیبات الطوارئ تتحقق الھیئة الرقابیة من امتث ̶ 
ل أن لدیھم قدرات  تُثبت ̶  للتصدي للطوارئ الحكومة، والھیئة الرقابیة، والمالك/المشغِّ

 السلطات والمجتمعات المحلیة. بإجراء تمارین تشارك فیھا

 من النووي األ -۳-۱٥
یتعلق األمن النووي بمنع األفعال القصدیة غیر المأذون بھا ذات الصلة بالمواد النوویة، 

 ،واكتشاف تلك األفعال ،وأنشطة ،وما یتصل بذلك من مرافق ،المشعَّةوغیرھا من المواد 
 والتصدي لھا.

نظام ھذا البلد لألمن  ملة على عاتق البلد المعني. ویتألفوتقع مسؤولیة األمن النووي كا
 الھیئاتوالتدابیر اإلداریة التي تحكم األمن النووي، و ،أطره القانونیة والرقابیة من النووي

تدابیر األمن النووي نفسھا. ویندرج نظام األمن النووي في إطار المسؤولة عن األمن النووي، و
 نظام البلد العام لألمن.

یھا مسؤولیات األمن النووي لسند إالتي تُ  لھیئاتاوحتى یكون نظام األمن النووي لجمیع 
، مدركة تمام اإلدراك ألھمیة األمن النووي الھیئاتأن تكون ھذه  ، بادئ ذي بدء،، یجبفعاالً 

 :عنصراً ھي ۱۲ األساسیةلى نشر ثقافة األمن النووي. ویبلغ عدد العناصر ع وحریصة

 مسؤولیة الحكومة؛ ̶ 
 النووي؛تحدید مسؤولیات األمن  ̶ 
 األطر التشریعیة والرقابیة لألمن النووي؛ ̶ 
 األخرى أثناء النقل الدولي؛ المشعَّةحمایة المواد النوویة والمواد  ̶ 
 ؛وما یتصل بھا من عقوبات األمن النوويجرائم تحدید  ̶ 
 في مجال األمن النووي؛ التعاون والمساعدة على الصعید الدولي ̶ 
 لنووي؛األمن ا تھدیداتتقییم  ̶ 
 والعواقب المحتملة؛ ،تقییم األھداف ̶ 
 استخدام نُھج مستنیرة حیال المخاطر؛ ̶ 
 اكتشاف أحداث األمن النووي؛ ̶ 
 التخطیط ألحداث األمن النووي، والتأھب والتصدي لھا؛ ̶ 
 تدابیر استدامة نظام األمن النووي. ̶ 

الستعداد للتعھد بالتزام مستنیر ببرنامج ا ‒ ۱األمن النووي: المعلم المرحلي البارز  -۱-۳-۱٥
 للقوى النوویة

تقریر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة توصیات بشأن سیاسة  دَّ ینبغي أن یُعِ 
 الوكاالت الحكومیة بشأن األمن النووي وأدوار ،واستراتیجیة األمن النووي على الصعید الوطني



 

٤۹ 

طار اإلوینبغي أن یحدد التقریر عناصر  .ھوالصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة ب ،ومسؤولیاتھا
نووي، ویقیِّم احتیاجات البلد من الموارد البشریة، ومدى توافر المؤسسات التي قانوني لألمن الال

 تتیح اكتساب الكفاءة في مجال األمن النووي.

لطرح عطاءات/ للدعوة االستعداد  ‒ ۲األمن النووي: المعلم المرحلي البارز  -۲-۳-۱٥
 عقد محطة القوى النوویة األولى التفاوض بشأن

ً نبع نظام األمن النووي ینبغي أن یتَّ  ً متدرِّ  ھجا األمن  تھدیداتموثوقیة  مبقوم على تقیی جا
 سواء وعواقبھا المحتملة؛ حدٍّ النووي الداخلیة والخارجیة على 

 ، ینبغي تنفیذ التدابیر التالیة:۲في أثناء المرحلة و

 )؛۷-۳و ٥-۳(انظر القسمین  التشریعیة والرقابیة أُطر األمن النووي ̶ 
لحمایة المادیة للمواد والمرافق النوویة من خالل اتوفیر تحدید متطلبات األمن النووي ل ̶ 

ھذه المتطلبات  ط لھا في التصمیم؛ وینبغي أن تكفلالتھدید المحتاط لھ/التھدیدات المحتا
 ؛خطیرةالحفاظ على األمن حتى عند وقوع حوادث 

، وجدارة المعلومات الحساسة، وتشجیع ثقافة األمن النوويوضع برامج إلدارة  ̶ 
 العاملین بالثقة؛

 لھا؛ والتصدي ،واكتشافھا ،األمن النووي ألحداثلالستعداد  ،واألدوار ،إسناد المسؤولیات ̶ 
وتفتیش المرافق  ،للموافقة على خطط األمن النووي الالزمة وضع برنامج لتنمیة الكفاءات ̶ 

 للتحقق من فعالیة الخطط.

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳األمن النووي: المعلم المرحلي البارز  -۳-۳-۱٥
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

للمحطة خالل التشیید  تأمیناً  ،۳ا أثناء المرحلة وضع الترتیبات األمنیة تدریجی� ینبغي أن تُ 
ترد الرئیسیة على توقیت األنشطة. و الھیئاتإلى الموقع. وینبغي أن تتفق  أثناء وصول الوقودو

 :۳أدناه التدابیر الرئیسیة التي ینبغي إنجازھا في المرحلة 

ل  قیام ̶  نظام الحمایة المادیة واختباره وقبولھ على النحو المعتمد من  بإنشاءالمالك/المشغِّ
 ھیئة الرقابیة؛ال

 الحرص على التنسیق الجید بین ترتیبات األمان، واألمن، والضمانات؛ ̶ 
 ) من قِبل الھیئة الرقابیة؛۱۲اعتماد الخطة األمنیة (بما في ذلك خطة الطوارئ ̶ 
تنفیذ متطلبات األمن النووي لحمایة المواد والمرافق النوویة، وعملیات التفتیش،  ̶ 

 الالزمة إلثبات فعالیة نظام الحمایة المادیة؛ داخل الموقعوالتحقق، والتمارین 

                                                           
خطة الطوارئ ھي مجموعة من التدابیر المحددة سلفاً لتفادي التخریب المشتبھ فیھ، أو السرقة. وتمثل   ۱۲

 من عناصر الخطة األمنیة.خطة الطوارئ عنصراً واحداً 



٥۰ 

مع قوى التصدي الخارجیة  المتخذة تنفیذ خطة التصدي الوطنیة، بما في ذلك الترتیبات ̶ 
 عن التدریب والتمارین. ، فضالً عیةالستكمال االستجابة الموق

 دورة الوقود النووي -۳-۱٦
 ألنَّ  ،اینبغي أن یختار البلد المعني استراتیجیتھ بشأن دورة للوقود في وقت مبكر نسبی� 

ھذا االختیار سیؤثر في التكنولوجیا النوویة المحددة التي سیختارھا. وتتألف دورة الوقود من 
نین. وتشمل الواجھة األمامیة األنشطة السابقة الستخدام الوقود في محطة القوى النوویة، مكوِّ 

األمامیة وتتضمن الواجھة الخلفیة األنشطة الالحقة إلزالة الوقود من المفاعل. وتتألف الواجھة 
ن الواجھة الخلفیة من والتحول الكیمیائي، والتخصیب، والتصنیع. وتتكوَّ من التعدین، والتجھیز، 

عادة معالجة النفایات ، أو إھلكالتخلص من الوقود المستمن ا ، والنقل، وإمَّ ھلكتخزین الوقود المست
حساسة من القویة اإلشعاع والتخلص منھا. وتكنولوجیات التخصیب وإعادة المعالجة 

 االنتشار. حیث

 السوق النوویة الدولیة، فتقلُّ  وعادة ما یمكن شراء جمیع خدمات الواجھة األمامیة في
وفر وظائف الواجھة الخلفیة . وعادة ما تُ إلى إنشاء بنیة أساسیة وطنیة لدورة الوقود الحاجةبذلك 

ویمكن توفیر بعٍض منھا على الصعید الدولي. وبوجھ عام، تقع مسؤولیة  ،على الصعید الوطني
ل.التخزین الموقعي وا وقد بلغت تقانات تخزین الوقود المستعمل  لمؤقت على عاتق المالك/المشغِّ

دین على استعداد لتلبیة االحتیاجات الخاصة. وعادة ما تكون  ،مرحلة النضج وھناك عدة موّرِ
ل. وتُتاح  ،ائي مسؤولیة وطنیة تقع إما على عاتق الحكومةمسؤولیة التخلص النھ أو المالك/المشغِّ

ً أیض  على الصعید الدولي. المستھلك فرص إلعادة معالجة الوقود ا

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز دورة الوقود النووي:  -۱-۳-۱٦
 ببرنامج للقوى النوویة

ي أن تكتسب الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة معرفة واسعة ، ینبغ۱في المرحلة 
ھج التي قد تكون مجدیة للبلد المعني. د النُّ وتحدِّ  ،في دورة الوقود النوويالمتبعة بالخطوات 

 ً وفي أغلب  حسب الخیارات. شدیداً  وتتفاوت االحتیاجات من االستثمارات والموارد البشریة تفاوتا
 ،البلدان، یتعذر إنشاء دورة محلیة خالصة للوقود النووي بالتزامن مع أول محطة للقوى النوویة

البلد الذي یتمتع بموارد وافرة من  وال یرجح أن تعود ھذه الدورة بفوائد اقتصادیة. بید أنَّ 
التحول،  الیورانیوم قد یقرر الشروع في عملیات التعدین والتجھیز في حین یشتري خدمات

 والتخصیب، والتصنیع.

شواغل أمن  ، ینبغي أن تُحلِّل الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة أیضاً ۱وفي المرحلة 
 ن مخزونات الوقود الطازج.مھا المرغوب فی یاتوالمستو ،الطاقة في البلد

لك زین الموقعي للوقود المستھومن حیث الواجھة الخلفیة، من الضروري أن یُتاح التخ
بغض النظر عن الخطط المستقبلیة بشأن وذلك ، عن عشر سنوات من مدة التبرید لفترة ال تقل

 ً  ،لتخزین المؤقت للوقود المستھلك لعدة عقوداأن تدعو الحاجة إلى  الوقود. ومن المرجح أیضا



 

٥۱ 

سواء أكان التخزین في الموقع أو خارجھ. وینبغي أن تنظر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة 
حتى تكون القرارات التي تُتخذ  المشعَّةفي خیارات بدیلة للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات 

والنفایات أمام یة على معرفة عمیقة بالتحدیات التي یثیرھا الوقود المستھلك مبنِّ  ۱في المرحلة 
 التخلص النھائي بالنقاش. ۱۷-۳برنامج القوى النوویة. ویتناول القسم 

معلومات دقیقة  ۱وینبغي أن یقدم تقریر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة 
 یلي: عما

 الخطوات الفردیة في دورة الوقود النووي؛ ̶ 
 والخدمات لكل خطة؛المصادر المحتملة لإلمدادات  ̶ 
 المصادر الطبیعیة والقدرات الوطنیة لكل خطوة؛ ̶ 
ستراتیجیة الوطنیة لدورة الوقود التي تغطي جمیع الخطوات في ال مستبعدةالخیارات ال ̶ 

 الواجھتین األمامیة والخلفیة؛ كلتا
 ؛الوقود المختلفة من حیث األمن وعدم االنتشار تالتبعات التي تنطوي علیھا دورا ̶ 
 الموارد البشریة. االحتیاجات ̶ 

 لطرح عطاءات/للدعوة االستعداد  ‒ ۲المعلم المرحلي البارز دورة الوقود النووي:  -۲-۳-۱٦
 عقد محطة القوى النوویة األولى بشأن التفاوض

االستراتیجیة المختارة ستؤثر  نَّ إإذ  ؛۲ینبغي أن تُتخذ قرارات دورة الوقود في المرحلة 
. وینبغي أن یغطي ذلك ۲في مواصفات الدعوة لتقدیم العطاءات التي یتم إعدادھا في المرحلة 

 یلي: ما

 ترتیبات شراء قلب المفاعل األول؛ ̶ 
 مخزون الوقود اإلضافي الذي یتم التعاقد علیھ مع محطة القوى النوویة األولى؛ ̶ 
كجزء من برنامج القوى  ،اأو تُنشأ محلی�  ،الوقود المحددة التي تُشترىخدمات دورة  ̶ 

 النوویة؛
 أو إنشائھا؛ ،استراتیجیة األجل الطویل لشراء قدرات دورة الوقود ̶ 
 استراتیجیة األجل الطویل بشأن إعادة المعالجة؛ ̶ 
ول محطة للقوى الموقع التي یتم التعاقد بشأنھا مع أفي طاقة تخزین الوقود المستھلك  ̶ 

 النوویة؛
 استراتیجیة التخزین المؤقت للوقود المستھلك، ونقلھ، والتخلص النھائي منھ. ̶ 

االستعداد إلدخال أول محطة  ‒ ۳دورة الوقود النووي: المعلم المرحلي البارز  -۳-۳-۱٦
 للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

� م وقود القلب سلَّ یُ ، ۳خالل المرحلة  بأحكام مخزون  األولي إلى الموقع، ویُلتزم تعاقدیا
قع كجزء من محطة القوى والوقود اإلضافي، ویُتعاقد على تخزین الوقود المستھلك في الم

 استراتیجیة التخلص النھائي من النفایات. ۱۷-۳.  ویناقش القسم النوویة



٥۲ 

راتیجیة التخزین وضع خطط لتنفیذ است ، سیكون من الضروري أیضاً ۳وأثناء المرحلة 
، وقدرات النقل، وترتیبات التمویل. وینبغي أن تكون لھ المؤقت، بما في ذلك تحدید موقع مناسب

 خطط التخزین المؤقت للوقود المستھلك متسقة مع قدرات التخزین في الموقع.

 المشعَّةالتصرف في النفایات  -۳-۱۷
ً  المشعَّةل التصرف في جمیع النفایات یشكِّ  ا من جوانب القوى أساسی�  والتخلص منھا جانبا

إللقاء أعباء غیر مبررة  تفادیاً على النحو المالئم، یات من التصرف في ھذه النفا النوویة. وال بدَّ 
ینبغي  ةالمشعَّ التخلص من النفایات  على كاھل األجیال المقبلة. وتنص االتفاقیة المشتركة على أنَّ 

ً  تجھا. بید أنَّ ینأن یكون في البلد الذي  الفرصة للتخلص من النفایات في مكان  االتفاقیة تتیح أیضا
ً  ،آخر  على األمان والكفاءة. حفاظا

من ستة مستویات، تتطلب ثالثة منھا عنایة خاصة عند إنشاء  المشعَّةوتتألف النفایات 
 ،والمتوسطة ،المخفضة اإلشعاع تمستویاي البنیة األساسیة لبرنامج القوى النوویة: ھ

كثیر من البلدان قدرات للتصرف في النفایات الضعیفة والمتوسطة اإلشعاع،  ولدى ۱۳والشدیدة.
تقلیل النفایات لمقرونة بتطبیقات طبیة، وصناعیة وبحثیة. وفي بلدان كثیرة برامج وتكنولوجیا 

ً عالجتھا. وأمالضعیفة والمتوسطة اإلشعاع إلى أدنى حد و قدرات  وجدت بعض البلدان أیضا
سیكون  البلد الذي یأخذ بالقوى النوویة بید أنَّ  لضعیفة والمتوسطة اإلشعاع.ا للتخلص من النفایات

الموجودة المختلفة  المشعَّةالحجم اإلضافي وطائفة النظائر ، حتى في ھذه الحاالت، أن یدركعلیھ 
 في النفایات المنخفضة والمتوسطة اإلشعاع المقترنة بالقوى النوویة.

فایات القویة اإلشعاع (بما في ذلك الوقود المستھلك ولم یدخل أي مرفق للتخلص من الن
التي بلغت  المشروعاتتشغیل إعادة معالجتھ) حیز التشغیل بعد. ومن المقرر  الذي ال یُعتزم
. وریثما یتحقق ذلك، تتیح القدرة المثبتة على تخزین الوقود ۲۰۲۰بعد عام  تطوراً  أكثر المراحل

التخلص من النفایات یثیر  المستھلك لعقود الفرصة لوضع استراتیجیات التخلص النھائي. بید أنَّ 
ینبغي النظر في وقت مبكر في استراتیجیة البلد  ،ولذلك .ر في كثیر من األحیانقلق الجمھو

ً منھا للتخلص النھائي في الوقت الحالي  . ومن أكثر استراتیجیات النفایات الشدیدة اإلشعاع شیوعا
 في التكوینات الجیولوجیة العمیقة. منھا التخلص المعتزم

االستعداد للتعھد بالتزام  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز : المشعَّةالتصرف في النفایات  -۳-۱۷-۱
 مستنیر ببرنامج للقوى النوویة

 جمیع ۱د تقریر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة یحدِّ ینبغي أن 
نامج القوى النوویة. وینبغي أن بر التي تستصحب المشعَّةافیة عن النفایات المسؤولیات اإلض

                                                           
النفایات المعفاة، والنفایات الوجیزة العمر، والنفایات المنخفضة اإلشعاع  المستویات الثالثة األخرى ھي  ۱۳
 بشكل كبیر.



 

٥۳ 

وآمن.  ،بشكل مأمون المشعَّةال عن خیارات التعامل مع النفایات ضرورة اإلبالغ الفعَّ  تؤكد الھیئة
 تنظر فیما یلي:وعلیھا أن 

 ،وتخزینھا ،المشعَّةقدرات البلد وأطره الرقابیة، وخبرتھ الحالیة في معالجة النفایات  ̶ 
 والتخلص منھا؛، ونقلھا

ع النظائر المتوقعة من وتنوُّ  ،اإلضافي من النفایات المنخفضة والمتوسطة اإلشعاع الحجم ̶ 
 مرافق القوى النوویة؛

ومن  ،التخلص النھائي من الوقود المستھلك التكنولوجیة والبحوث في مضمارلخیارات ا ̶ 
 إعادة المعالجة؛ الناشئة عن النفایات الشدیدة اإلشعاع

والتخلص  ،والنفایات الشدیدة اإلشعاع ،خیارات تمویل التصرف في الوقود المستھلك ̶ 
 منھما؛

ً من أن تكون  الدولة تحققھاالتي  الفوائد ̶  ً  ، إن لم تكنفي االتفاقیة المشتركة طرفا  طرفا
 فیھا بعد؛

تنمیة الموارد البشریة والبنیة األساسیة األخرى المقترنة بالتصرف في النفایات  احتیاجات ̶ 
 لبرنامج القوى النوویة. المشعَّة

لطرح للدعوة االستعداد  ‒ ۲المعلم المرحلي البارز : المشعَّةالتصرف في النفایات  -۳-۱۷-۲
 ىعقد محطة القوى النوویة األول بشأن التفاوض/عطاءات

 ، ینبغي:۲في أثناء المرحلة 

ومن  ،التخطیط الوطني للتخلص من النفایات مضمار تتولى الحكومة زمام القیادة في أن ̶ 
وعلیھا أن تضع سیاسات،  والشدیدة اإلشعاع. ،والمتوسطة ،بینھا النفایات المنخفضة

 اختصاصات واضحة؛ ، وتمنحھاوطنيلالتخطیط ا مسؤولة تقود ،أو وكالة ھیئة،وتحدد 
 سائدةالظروف الجیولوجیة ال توافرأن ینظر التخطیط الوطني للتخلص من النفایات في  ̶ 

و/أو احتمال التعاقد على  المشعَّةالتخلص من جمیع أنواع النفایات  التي تتیح في البلد
 التخلص من النفایات مع بلدان أخرى؛

، الحكومة قیامالمتوقعة، و المشعَّةلجمیع مسارات النفایات وطنیة وضع خطط استراتیجیة  ̶ 
 ؛ولوائحھ المشعَّةالتصرف في النفایات قوانین  ، بمراجعةحسب االقتضاء

واإلخراج من  ،والتخلص منھا ،المشعَّةطط لتمویل التصرف في النفایات وضع خ ̶ 
 ؛۲-٤-۳ا في األجل الطویل على نحو ما ورد في القسم تام�  تمویالً  ،الخدمة

في مواصفات الدعوة لتقدیم العطاءات لتقلیل أحجام  یتولى المالك وضع أحكام تُدرج ̶ 
ومتطلبات  ،متطلبات المرافق المقترنة بذلكإعداد والسمیة إلى أدنى حد، و المشعَّةالنفایات 

 خطة اإلخراج من الخدمة؛
ل للشروع في ̶  برامج البلد بشأن التصرف في النفایات  تنفیذ تخطط الحكومة والمالك/المشغِّ

حطة للقوى النوویة، أو تعزیز تلك البرامج ملتشغیل أول  مھیدفق التومرا ،المشعَّة
 والمرافق.



٥٤ 

االستعداد إلدخال أول  ‒ ۳: المعلم المرحلي البارز المشعَّةالتصرف في النفایات  -۳-۱۷-۳
 محطة للقوى النوویة في الخدمة وتشغیلھا

المفاعل في العمل. ولذلك، ینبغي تُولَّد النفایات المنخفضة والمتوسطة اإلشعاع حالما یبدأ 
 ما یلي: ،۳بنھایة المرحلة  ،أن یتحقق

تكون مرافق تخزین النفایات الضعیفة والمتوسطة اإلشعاع أو التخلص منھا القائمة، أو  ̶ 
 ً من محطة  المشعَّةللتشغیل ومستعدة لتلقي النفایات  المعززة، أو الجدیدة، جاھزة تماما

 القوى النوویة؛
 المسؤولة ونظام التمویل؛ ھیئةإنشاء ال عملیة اكتمال ̶ 
من الترخیص للتصمیم، واتخاذ  اً خطة أولیة لإلخراج من الخدمة تكون جزءوضع  ̶ 

 ترتیبات التمویل المالئمة.
 

 المشعَّةالتي تقود عملیة التخطیط الوطني للتخلص من النفایات  ھیئةوینبغي أن تواصل ال
متابعة ما یحرز من تقدم على الصعید الدولي في مضمار التخلص من النفایات الشدیدة اإلشعاع، 

 حسب مقتضى الحال. ،وأن تُراجع الخطة الوطنیة

 المشاركة الصناعیة -۳-۱۸
یة، كثیر من السلع األساسستخدام یستدعي تشیید المرافق النوویة ودعم تشغیلھا ا

لوظائف ولنمو البلد  ھذه األنشطة ألداعمة أن تكون مصدراً من  رتجىوالمكونات، والخدمات. ویُ 
ً  االقتصادي، وأن تساعد توفیر المعدات  . بید أنَّ المعني البلد في نقل التكنولوجیا إلى أیضا

الجودة ، ولمعاییر اللوائح وناتوالخدمات للمرافق النوویة یستدعي وجود صناعة تمتثل لمد
التزام الحكومة واالستثمار. وفي المراحل المبكرة من إعداد  فضالً عن ،ومتطلباتھا النوویة

برنامج البلد للقوى النوویة، ینبغي أن تضع الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة سیاسة لتنمیة 
 ً ھذه السیاسة ، ینبغي أن تفضي القدرات الصناعیة ونقل التكنولوجیا. وإذ یمضي البرنامج قدما

 ۱٤من المشاركة الصناعیة. فیھ المستوى المرغوب یُبتغى منھا تحقیق إلى خطط قابلة للتنفیذ

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر  ‒ ۱المعلم المرحلي البارز  الصناعیة: المشاركة -۳-۱۸-۱
 ببرنامج للقوى النوویة

أن  ۱یتوخى من الدراسة التي تجریھا الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة 
على الصعیدین المحلي والوطني.  في برنامج القوى النوویة م فرص المشاركة الصناعیةقیِّ ت

المؤھالت المطلوبة لتقدیم المعدات  ۱في المرحلة  ه ھذه الھیئةدُّ الذي تُعِ  تقریرالوینبغي أن یوضح 
من معاییر العملیات  أكثر تشدداً  معاییر وھي ،والخدمات النوویة، ومعاییر الجودة النوویة

د محطة  الصناعیة األخرى. وقبل الموافقة على مشاركة الصناعة المحلیة، ینبغي أن یستوثق موّرِ
معاییر النوویة. ومن المھم أن تُجري الھیئة المنفذة على استیفاء ال نوویة من قدرتھاالقوى ال

                                                           
 .‘التوطین’یوجد مصطلح آخر لزیادة المشاركة الوطنیة والمحلیة ھو مصطلح   ۱٤



 

٥٥ 

 ً ا لقدرات البلد المعني. ویجوز أن تُشیَّد أول محطة للقوى واقعی�  لبرنامج القوى النوویة تقییما
 ً وضع  النوویة في البلد بمشاركة صناعیة محدودة على الصعید المحلي، وإن كان من الجائز أیضا

 .ما خطا البرنامج خطوات إلى األمامكلً  خطط لتوسیع نطاق تلك المشاركة

 ما یلي: ۱وینبغي أن ینجز تقریر الھیئة المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة 

صناعیة المحلیة والوطنیة القائمة والمحتملة، ویشمل ذلك ما یلزم من تقییم القدرات ال ̶ 
 ھذه القدرات المحتملة؛ تدریب وتطویر لتتحقق

 رغبة الصناعة في المشاركة في برنامج القوى النوویة؛تقییم  ̶ 
 ؛، وأرجحیتھااالستثمارات الالزمة لتحدیث المرافق والبرامج الصناعیةتقییم مستوى  ̶ 
ووضع سیاسة  ،التوصیة بأھداف المشاركة الصناعیة في األجلین القصیر والطویل ̶ 

 لتحقیق ھذه األھداف.

 لطرح عطاءات/للدعوة االستعداد  ‒ ۲م المرحلي البارز المعلالمشاركة الصناعیة:  -۳-۱۸-۲
 محطة القوى النوویة األولى عقد بشأنالتفاوض 

بھا تقریر الھیئة  األجلین القصیر والطویل التي یوصيإلى األھداف المنشودة في  استناداً 
 ، ینبغي أن تضع الحكومة والقطاع الصناعي برامج۱المنفذة لبرنامج الطاقة النوویة في المرحلة 

دین الوطنیین والمحلیین كلَّ مع  تتیح االنتقال إلى مرحلة التعامل  قدراتھم. ما ازدادتالموّرِ

د،  وینبغي أن یقیٍّم ل بشكل مباشر، أو عبر الموّرِ القدرات الوطنیة والمحلیة المالك/المشغِّ
على تورید السلع األساسیة، والمكونات، والخدمات الالزمة لتشیید محطة القوى النوویة وتشغیلھا 

 في الوقت المحدد، وبأسعار تنافسیة، ووفق ضوابط الجودة وضمانھا المالئمة.

 ،طاءاتالتقییم في الحسبان في مواصفات الدعوة لتقدیم العھذا وینبغي أن تؤخذ نتائج 
حوافز لتشجیع  یمكن أن تندرج في إطارھاو ۲معاییر التقییم التي تُوضع في المرحلة في و

ا كان المستوى المنشود من المشاركة العطاءات التي تعزز المشاركة الصناعیة المحلیة. وأی� 
ة قدرة الصناعة المحلی ھا في حدودالمستوى الفعلي من صناعیة الوطنیة، فمن المھم أن یكونال

 ، وفي حدود المیزانیة،دفي الوقت المحدَّ  واستیفاء متطلبات الجودة ،على التقید بالجدول الزمني
 لجمھور.یة واویضعف ثقة الجھات الرقاب فالتأخیر في التشیید قد یزید التكالیف بمقدار كبیر،

ل  في اآلتي: ،۲، في المرحلة وبناًء على ذلك، ینبغي أن ینظر المالك/المشغِّ

دین الوطنیین أو المحلیین القادرینالموتحدید  ̶  السلع األساسیة، والمكونات،  تورید على ّرِ
 فیھ؛، بشكل موثوق طة القوى النوويمح والخدمات لألجزاء النوویة وغیر النوویة من

 في نطاق اإلطار الزمني الالزم لدعم المھارات والقدرات الواقعیة عملیات تنمیة تحدید ̶ 
 التشیید النووي.

سیة، الستعانة بمصادر وطنیة، أو محلیة، لتقدیم السلع األساوینبغي أن تُتخذ قرارات ل
مواصفات الدعوة لتقدیم  ذلك في أي معاییر للتوطین تتضمنھا أن یتجلىو والمكونات، والخدمات،

 دُّ في ھذه المرحلة.عطاءات تُعَ 



٥٦ 

االستعداد إلدخال أول محطة للقوى  ‒ ۳المشاركة الصناعیة: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۸-۳
 النوویة في الخدمة وتشغیلھا

، على تشجیع تطور التعلیم والصناعة من أجل ۳ینبغي أن تثابر الحكومة، في المرحلة   
قوى برنامج ال تشییدف مرحلة ار. وحین تشالوطني دعلى الصعیالنووي المشاركة في البرنامج 

فإن كان الھیكل الصناعي  مصادر اإلمداد التي تدعم التشغیل،تقییم  النوویة االنتھاء، یجوز أن یُعاد
، أمكن إسناد مھمة توفیر قطع الغیار، واللوازم ر بالقدر الكافيوالمحلي قد تطوَّ  الوطني

 المؤھالت التي غیر أنَّ  في ضوء ذلك. إلیھ المستھلكة، وخدمات الصیانة، وخدمات المعایرة،
د ل،  ینبغي أن یتمتع بھا الموّرِ یجب أن تتوفر للدعم التشغیلي، لتشیید المرفق من قِبل المالك/ المشغِّ

 المتطلبات التشغیلیة قد تكون أكثر صرامة في بعض الحاالت. بل إنَّ 

 الشراء -۳-۱۹
للقوى النوویة عبر  األولىمحطتھ على ني سیحصل البلد المع یفترض ھذا المنشور أنَّ   

محطة القوى النوویة. ولذلك، لشراء  اتما یلزم من القدر ۳-۳عقد تسلیم المفتاح. ویتناول القسم 
دة تتجاوز متطلباتھا متطلبات الشراء تناول شراء معدات محدَّ یقتصر ھذا القسم الفرعي على 

ل متطلبات الجودةد اوشراء الخدمات لمرفق نووي. ومن المھم أن یحدِّ  ،المعیاریة ، لمالك/المشغِّ
د إیَّاھا  .ویتحقق من استیفاء الموّرِ

االستعداد للتعھد بالتزام مستنیر ببرنامج للقوى  ‒ ۱ز الشراء: المعلم المرحلي البار -۳-۱۹-۱
 النوویة

 النوویة: طاقةینبغي أن تكون الھیئة المنفذة لبرنامج ال

 والخدمات للمرافق النوویة؛ ،المقترنة بشراء المعداتمدركة للمتطلبات الفریدة  ̶ 
 ستوى الكفاءة المطلوب لشراء المعدات والخدمات لمرفق نووي.بم واعیة ̶ 
 

اتباع ب ۱لھیئة المنفذة في نھایة المرحلة وینبغي أن یوصي التقریر الشامل الذي تصدره ا
صیات التقریر العامة بشأن وتتسق مع تو ،سیاسة شرائیة تأخذ في الحسبان ھذه االعتبارات

 وسیاسة المشاركة الصناعیة. ،استراتیجیة محطة القوى النوویة

التفاوض لطرح عطاءات/  للدعوة االستعداد ‒۲الشراء: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۹-۲
 القوى النوویة األولى محطة عقد بشأن

ل جدید في شراء المفترضةعلى النحو المشار إلیھ أعاله، تتمثل االستراتیجیة   لمالك/مشغِّ
لشراء بعض  ینبغي أن یستحدث قدرات لمالك/المشغّلتسلیم المفتاح. بید أنَّ ا عبر عقد حطةالم

ألنشطة ما قبل  علیھ أن یھیئ القدرة على شراء الخدمات المطلوبةو. ۲الخدمات في المرحلة 
 الموقع، واالستشارة) وال سیما ما یلي: لبیئي، وتحدیداالمشروع (على سبیل المثال، تقییم األثر 
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دینالت ̶   المستوى المالئم من الدرایة والخبرة؛ب حقق من تمتع الموّرِ
 للخدمات المطلوبة؛ رسمیةإعداد المواصفات ال ̶ 
 تضمین معاییر الجودة في مواصفات الخدمات. ̶ 

أول محطة للقوى النوویة االستعداد إلدخال  ‒ ۳الشراء: المعلم المرحلي البارز  -۳-۱۹-۳
 في الخدمة وتشغیلھا

ل  في أثناء التحضیر لتشغیل محطة القوى النوویة وصیانتھا، یُرجح أن ینشئ المالك/المشغِّ
 ً تكون لدیھ البرامج والمھارات الالزمة لشراء المعدات وتُسند إلیھ مھمة الشراء ا بھ خاص�  كیانا

ل ذلك، ینبغي علیھ أن یفكر، فوقالمالك/ال. وإذ یفعل والخدمات بشكل متواصل شراء معدات  مشغِّ
 للوازم في إجراءات الشراء العاجل، مسبقاً في الموقع الطوارئ التي توضع  ومعدات التشغیل العادي

ل  والمعدات اإلضافیة حسبما تقتضیھ حاالت الطوارئ. واستعدادا لھذه األنشطة، یوصى المالك/المشغِّ
. وینبغي أن ۳من توافر ما یلزم من كفاءة وإجراءات قبل نھایة المرحلة  قبوضع خطة تكفل التحق

ً  تھیئة الظروف التي تتیح للموظفین المسؤولین عن عملیة الشراء أن یعملوایتضمن ذلك  إلى  جنبا
د   .الزمةحتى یكتسبوا الخبرة ال ،المسؤول عن الشراءجنب مع فریق الموّرِ
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یمثِّل إعداد وتنفیذ بنیة أساسیة مالئمة تدعم األخذ بالقوى 
النوویة بشكل ناجح وتطبیقھا بطریقة آمنة، ومأمونة، 

یشغل بوجھ خاص بال  رئیسی�اوسلمیة، ومستدامة شاغالً 
البلدان التي تفكر في إنشاء أول محطة للطاقة النوویة 

الالزمة وتخطط لھا. وینطوي إعداد البنیة األساسیة النوویة 
على أنشطة عدیدة یتعین إنجازھا. ویجوز تقسیم ھذه 
األنشطة إلى ثالث مراحل متدرجة من مراحل اإلعداد. 
ویُبّیِن ھذا المنشور الظروف التي یتوقع تھیئتھا في نھایة 
كل مرحلة لتكون معیناً على استخدام الموارد االستخدام 

إلى  ‘المعالم المرحلیة البارزة’األمثل. ویشیر تعبیر 
 الظروف الالزمة إلثبات إكمال المرحلة المعنیة بنجاح.

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا
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األنشطة إلى ثالث مراحل متدرجة من مراحل اإلعداد. 
ویُبّیِن ھذا المنشور الظروف التي یتوقع تھیئتھا في نھایة 
كل مرحلة لتكون معیناً على استخدام الموارد االستخدام 

إلى  ‘المعالم المرحلیة البارزة’األمثل. ویشیر تعبیر 
 الظروف الالزمة إلثبات إكمال المرحلة المعنیة بنجاح.

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا

 سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالة

 سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالةھیكل 
بمقتضى أحكام الفقرة ألف من المادة الثالثة والفقرة جیم من المادة الثامنة من النظام 
ل للوكالة تعزیز تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة بشأن االستخدامات  األساسي للوكالة، یُخوَّ

 سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالةردة في السلمیة للطاقة الذریة. وتقِدّم المنشورات الوا
 المشعَّةمعلومات حول مجاالت القوى النوویة، ودورة الوقود النووي، والتصرف في النفایات 

واإلخراج من الخدمة، وحول مسائل عامة ذات صلة بجمیع المجاالت المشار إلیھا أعاله. ویتألَّف 
المبادئ األساسیة  ‒۱ الوكالة من ثالثة مستویات:ھیكل سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن 

 .والتقاریر التقنیة ‒۳واألدلة؛  ‒۲واألھداف؛ 

األساس المنطقي والرؤیة فیما یتعلق  المبادئ األساسیة للطاقة النوویةوتصف منشورات 
 باالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة.

ر منشورات  التوقعات التي ینبغي تحقیقھا في مجاالت  أھداف سلسلة الطاقة النوویةوتفّسِ
 متنوعة في مختلف مراحل التنفیذ.

األھداف  إرشادات رفیعة المستوى بشأن كیفیة تحقیق أدلة سلسلة الطاقة النوویةوتقِدّم 
 المتعلقة بالمواضیع والمجاالت المتنوعة التي تنطوي على االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة.

لة أكثر حول  التقاریر التقنیة لسلسلة الطاقة النوویةوتقِدّم  معلومات إضافیة ومفصَّ
 عن الوكالة. األنشطة المتعلقة بالمجاالت المتنوعة التي تتناولھا سلسلة الطاقة النوویة الصادرة

وتُستخدم الرموز التالیة في تصنیف منشورات سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن 
التصرف  ‒ NW الوقود النووي؛ ‒ NF القوى النوویة؛ ‒ NPمنشورات عامة؛  ‒ NG الوكالة:

واإلخراج من الخدمة. وباإلضافة إلى ذلك، تُتاح المنشورات باللغة اإلنكلیزیة  المشعَّةفي النفایات 
 على موقع الوكالة على اإلنترنت:

http://www.iaea.org/Publications/index.html 
 

ل بالوكالة على العنوان التالي: وللحصول على مزید من المعلومات، یُرجى االتصا
P.O. Box 100, Vienna International Centre, 1400 Vienna, Austria. 

ویُرجى من جمیع مستخدمي منشورات سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالة إبالغ 
الحتیاجات الوكالة بخبرتھم المكتسبة في استخدام ھذه المنشورات من أجل ضمان تلبیتھا 

ویمكن إرسال المعلومات عبر موقع الوكالة على اإلنترنت، أو بالبرید العادي على  المستخدمین.
 .Official.Mail@iaea.orgالعنوان المذكور أعاله، أو بالبرید اإللكتروني على العنوان 
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یمثِّل إعداد وتنفیذ بنیة أساسیة مالئمة تدعم األخذ بالقوى 
النوویة بشكل ناجح وتطبیقھا بطریقة آمنة، ومأمونة، 

یشغل بوجھ خاص بال  رئیسی�اوسلمیة، ومستدامة شاغالً 
البلدان التي تفكر في إنشاء أول محطة للطاقة النوویة 

الالزمة وتخطط لھا. وینطوي إعداد البنیة األساسیة النوویة 
على أنشطة عدیدة یتعین إنجازھا. ویجوز تقسیم ھذه 
األنشطة إلى ثالث مراحل متدرجة من مراحل اإلعداد. 
ویُبّیِن ھذا المنشور الظروف التي یتوقع تھیئتھا في نھایة 
كل مرحلة لتكون معیناً على استخدام الموارد االستخدام 

إلى  ‘المعالم المرحلیة البارزة’األمثل. ویشیر تعبیر 
 الظروف الالزمة إلثبات إكمال المرحلة المعنیة بنجاح.

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا
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