إذن قبول اختيار موقع الضبعة
()El-Dabaa Site Approval Permit
 حصللللل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ( )NPPAع ى إذن قبول اختيار موقع الضلللللب ة ()SAPوالذي صلللدر عن هيئة الرقابة النووية واإلشللل اعية المصلللرية ( )ENRRAفي أوائل شلللهر مارس من هذا
ال ام،
ً
إنجازا رئيسللليًا وم ما أسلللاسللليا في عم ية الترخيص ل محطة النووية ،حيث
 وي د الحصلللول ع ى هذا اإلذنصدر اإلذن كنتيجة ل م يات المراج ة ال شام ة التي تم من قبل هيئة الرقابة النووية واإلش اعية المصرية
( )ENRRAل وثللائ التي قللدمتهللا هيئللة المحطللات النوويللة لتوليللد الكهربللاء ( )NPPAوالتي تم تحللدياهللا
وتقديمها ع ى صللللللورتها النهائية في عام  2017لط ب الموافقة ع ى اختيار موقع الضللللللب ة كقول موقع
ل محطات النووية في جمهورية مصر ال ربية ،وقد اشتم ت ك الوثائ ع ى:
 .1بيانات حول أنواع المفاعالت المخت فة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط،
 .2بيانات عن الموقع وخصلللائصللل  ،وكذلك م ومات عن الشلللركات التي قام بدراسلللة الموقع وأيضللا
الدراسات التي تم بالموقع،
 .3أساسيات ومفهوم التصميم ()Design basis and Concept؛
 .4تقرير تقييم األثر البيئي ل مشروع ( )EIAوالذي قام بمراج ت والموافقة ع ي جهاز شئون البيئة.
 وانطالقا من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضب ة ،وأيضا استامارا ل خبراتال المية في هذا المجال ،قام هيئة الرقابة النووية واإلشلللللل اعية بدعو ب اة مراج ة دولية لها الصللللللفة
االسللللللتقالل ية من ق بل الو كا لة الدول ية ل طاقة الذر ية من أجل ت قديم الدعم في مراج ة الو ثائ الم قد مة،
وباألخص فيما يت بمراج ة تقرير تقييم الموقع والجزء اإلش اعي من تقرير تقييم األثر البيئي.
 وع ى إثر ذلك قام الوكالة الدولية ل طاقة الذرية بتقديم الدعم المط وب من خالل:مهمة مراج ة وثائ ترخيص الموقع والتصميم ضد األحداث الخارجية
)Site and External Events Design Review Service – (SEED
والتي عقدت خالل شللللهر يناير  ،2019حيث تم وضللللع أولوية خاصللللة أثناء عم ية المراج ة لخصللللائص
الموقع وثيقة الص ة بالسالمة والمخاطر الطبي ية الخارجية بما في ذلك الزالزل ،تسونامي ،وأيضا األحداث
الخارجية التي يسببها قد اإلنسان.
 ي تبر إصللدار هذا اإلذن هو إقرار بقن موقع الضللب ة وخصللائص ل تتواف مع المتط بات المصللرية الوطنيةوأيضا متط بات الوكالة الدولية ل طاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية ،والتي يجب أخذها في االعتبار
كبيانات أولية تدخل في ت صميم المحطات النووية المقرر إن شاؤها بموقع ال ضب ة وهو ما سين كس ل ضمان
التشغيل اآلمن والموثوق في المستقبل ل منشآت النووية.
 هذا وقد تم إصدار هذا اإلذن ضمن س سة من التراخيص واألذونات الخاصة بالمحطة النووية ،حيث يقتيهذا اإلذن ع ى رأسها نظرا لخصوصيت ألن يصدر ل موقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها،
أما باقي التراخيص واألذونات فتصدر لكل وحد نووية ع ى حد  .كما أن هذا اإلذن الصادر عن هيئة الرقابة
النووية واإلش اعية المصرية هو شرط ل حصول ع ى وثيقة الترخيص التالية (إذن اإلنشاء) ،وهو المرح ة
التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليا وبالت اون مع المقاول الروسي أتومستروي
إكسبورت بالوفاء بمتط باتها.
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