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 وزارة الطاقة

 

 �شأن استخدام عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع� الموافقة) RFI(طلب الحصول ع� المعلومات  إخطار بخصوص

 مرافق التخ��ن الف�درال�ة المؤقتة مواقعلتحد�د 

 

ي بالتخلص من الوقود المستهلك و مكتب ال :الوكالة  .الطاقة النوو�ة، وزارةالنفا�ات، مكتب الطاقة المعين

 

 .معلوماتالحصول ع� الطلب  : اإلجراء

 

معلومات حول ك�ف�ة تحد�د    )DOE(التابع لوزارة الطاقة األم��ك�ة  )  NE(�طلب مكتب الطاقة النوو�ة   : موجز

  .الموافقةنهج قائم ع�   باتباعللوقود النووي المستهلك    مواقع المرافق الف�درال�ة للتخ��ن المؤقت والموحد 

ع� المست��ات المحل�ة والوالئ�ة والقبل�ة، وأفراد من  تتوقع وزارة الطاقة أن المجتمعات والحكوماتهذا 

كات، وأصحاب المصلحة اآلخ��ن قد   الطاقة والعدالةب  المعن�ةوالجماعات  العامة،   البيئ�ة، والمنظمات أو ال�ش

ن بالرد  بالرؤى المقدمة من   ع� وجه الخصوص  نرحبو   .المعلوماتع� ع� طلب الحصول    �كونون مهتمني

ي لم    والجماعات األشخاص والمجتمعات ا  لُتمثَّ اليت  ج�د�
ً

ي هذە المناقشات  من الناح�ة التار�خ�ة  تمث��
.  �ن

ي تط��ر عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع�    االستجابات ع�
طلب الحصول ع� المعلومات سوف تف�د �ن

ات�ج�ة الشاملةالموافقة،    .فرصة للتم��لستكون لنظام إدارة النفا�ات المتكامل، ور�ما    واالس�ت

 

بحلول الساعة    2022مارس  4بحلول   �جب استالم الردود ع� طلب الحصول ع� المعلومات : خ�ــــالتوار 

ي (مساء  5:00
�ت  ). بالتوق�ت ال�ش

 

ون�� التعل�قات    إرسال�جوز لألطراف المهتمة  : العناو�ن :   ا إ�إل��ت ي التا�ي
وين �د اإلل��ت   عنوان ال�ب

consentbasedsiting@hq.doe.gov .   العبارة التال�ة  كتابة  �ب ُير  " RFI  :Consent-Based  Siting 

and Federal  Interim Storage"  ي
ي    الموجودةالموض�ع    خانة�ن

�د رسالة  �ن ي  ال�ب
وين  إرسال�مكن .  اإلل��ت

ي كملف  
وين �د اإلل��ت وهذە ، Adobe PDF (.pdf(أو ملف ) Microsoft Word  .)docxمرفقات ال�ب

ا لإلرشاداتعدَّ مُ المرفقات   ي طلب الحصول ع� المعلومات  ة وفق�
�جب أن �ش�ي المستندات  .  التفص�ل�ة �ن

ا بوض�ح إ� مجاالت الموضوعات ون�� ي تتم معالجتها، و�جب أال ي��د واأل  المقدمة إل��ت سئلة المحددة اليت

 .م�جا با�ت 45 حجمها عن

 

:  ر�ب إرسال أي أسئلة إ�يُ  : التواصل معنار�� لم��د من المعلومات يُ  ي التا�ي
وين �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

consentbasedsiting@hq.doe.gov ، أل�سا ترونزو ب االتصالأو)Alisa Trunzo :  ) ع� الرقم التا�ي
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3019039600. 

 

 :معلومات تكم�ل�ة

 المعلومات األساس�ة

ي عام  
ي تط��ر عمل�ة قائمة ع� 2015�ن

الموافقة لتحد�د مرافق التخ��ن أو التخلص من ، بدأت وزارة الطاقة �ن

المست��ات القبل�ة    بالتعاون مع أفراد الجمهور والمجتمعات وأصحاب المصلحة والحكومات ع�  النفا�ات

للتعليق العام    كجزء من هذە المبادرة، أصدرت الوزارة دعوةو . والوالئ�ة والمحل�ة

)www.energy.gov/sites/prod/files/2016/12/f34/Summary of Public Input Report 

FINAL.pdf  (الجهود المستقبل�ةبواإلبالغ    المالحظاتسلسلة من االجتماعات العلن�ة اللتماس    توعقد  .

 المالحظاتا إ� تلك واستناد� 
ً

اء،، فض� ي توصلت إليها عدة أفرقة من الخ�ب وضعت وزارة الطاقة     عن النتائج اليت

وع عمل�ة تحد�د المواقع ع� أساس الموافقةوطلبت التعليق العام ع�   لمرافق التخ��ن الموحد    م�ش

وع عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع� "(  عال�ة اإلشعاعوالتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفا�ات   م�ش

 "الموافقة

www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Draft Consent-Based Siting Process and 

Siting Considerations.pdf)(   ي يناير
 .2017�ن

 

ي قانون االعتمادات الموحدة لعام  
 للوزارة2021�ن

ً
.  أل�شطة التخ��ن المؤقت ، خصص ال�ونغرس أموا�

ي نظام إدارةف
الدمج ع� المدى الق��ب والتخ��ن المؤقت    وسيتيحالنفا�ات    التخ��ن المؤقت هو عن� مهم �ن

�سمح ب�زالة الوقود النووي المستهلك من مواقع المفاعالت،  وهذا من شأنه أن . النووي المستهلك  للوقود 

ا  وتوف�ي  نهج قائم ع�   ط�ح  بحث�ة مف�دة، و�ناء الثقة مع أصحاب المصلحة والجمهور من خالل  فرص�

 .الموافقة لتحد�د المواقع

التخلص  مواقع نقل الوقود إ�   ارة الطاقة أن مرفق التخ��ن المؤقت س�حتاج إ� العمل حيت �مكنتتوقع وز 

ي 
ة المؤقتة ع� استكمال.  النفا�ات من  النهايئ سلسلة من الخطوات المهمة مثل الحاجة إ�    تعتمد مدة الف�ت

 .ود النووي المستهلكالوقت الالزم لنقل الوق ، باإلضافة إ�ئها و�نا ها وترخ�صمعينة   تحد�د منشأة

 

 أسئلة لإلدخال

 

ي أ�شطة التخ��ن المؤقتة، فإننا 
ا �ن ي قدم� ا العتمادات ال�ونغرس للم�ن �س� للحصول ع� مدخالت حول    نظر�

�ستخدم اإلجابات ع�    سوف.  مرافق التخ��ن الف�درال�ة المؤقتة  لتحد�د استخدام عمل�ة قائمة ع� الموافقة  

ي عام  
ي تم تلقيها �ن ا إ� جنب مع التعل�قات اليت مسودة  �شأن   2017طلب الحصول ع� المعلومات هذا، جنب�

 (  � الموافقةع  القائمة  عمل�ة تحد�د الموقع

www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Draft Consent-Based Siting Process and 



Siting Considerations.pdf (   ي تط��ر عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع� الموافقة الستخدامها
للمساعدة �ن

ي 
ات�ج�ة العامة لتط��ر و�شغ�ل مرافقتحد�د مواقع  �ن نظام إدارة النفا�ات    التخ��ن المؤقتة الف�درال�ة، واالس�ت

 .فرصة للتم��ل  ستكون  المتكامل، ور�ما 

 

ن المجيب �لزم ع�ال  الحصول ع� المعلومات هذا إ� التطرق ل�ل سؤال، ل�ن وزارة الطاقة ترحب   ع� طلب  ني

ي 
 .جميع المجاالت التال�ة بالمدخالت �ن

 

 عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع� الموافقة: 1المجال 

 

ي عمل�ة تحد�د المواقع  اعتبارات العدالة االجتماع�ة والعدالةوضع لوزارة ع� ا �جبك�ف  .1
القائمة البيئ�ة �ن

 ع� الموافقة؟

ي تحد�د  .2
 ما هو الدور الذي �جب أن �لعبه المسؤولون والحكومات القبل�ة والوالئ�ة والمحل�ة �ن

؟  الموافقة ع� مجتمع ما الستضافة مرفق تخ��ن مؤقت ف�درا�ي

ي �مكن أن �شجع الحكومات المحل�ة  .3 ي   والقبل�ة ع�  والوالئ�ةما الفوائد أو الفرص اليت
التفك�ي �ن

 المؤقتة؟  عامل مع الوزارة أثناء عملها ع� تحد�د مواقع التخ��ن الف�درال�ةالت

ي تحول دون نجاح تحد�د مواقع مرافق التخ��ن الف�درال�ة المؤقتة .4   ما �ي الحواجز أو العوائق اليت

 باستخدام عمل�ة قائمة ع� الموافقة وك�ف �مكن معالجتها؟

تتعلق بمدة    ل�ة لوضع توقعات وخطط معقولةك�ف �جب أن تعمل الوزارة مع المجتمعات المح .5

ي مرافق التخ��ن الف�درال�ة
 المؤقتة؟  التخ��ن �ن

ا�ة معها  .6 ي ال�ش
ي �جب أن تنظر الوزارة �ن نهج قائم ع�    لوضع  ما �ي المنظمات أو المجتمعات اليت

 الموافقة لتحد�د المواقع؟

ي  .7
ت �ن ي أث�ي ي ذلك تلك اليت

، �ة تحد�د المواقع القائمة ع� الموافقةعملمسودة ما �ي القضا�ا األخرى، بما �ن

)www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Draft Consent-Based Siting 

Process and Siting Considerations.pdf ( ي االعتبار عند تنف�ذ
ي �جب ع� الوزارة أخذها �ن ، واليت

 القائمة ع� الموافقة؟ عمل�ة تحد�د المواقع

 

ي تحول دونإزالة : 2المجال   أمام المشاركة المجد�ة الحواجز اليت

 

ي عمل�ة تحد�د المو   الحواجز ما �ي  .1
ي قد تمنع المشاركة الهادفة �ن وك�ف   قع القائمة ع� الموافقةااليت

 أو إزالتها؟  الحواجز هذە    تقل�ص�مكن 

ي قد تكون مطل��ة لضمان إتاحة الموارد ما �ي  .2 الفرص ال�اف�ة للمجتمعات المهتمة المحتملة    اليت

اء، والمشاركة الهادفة ي عمل�ة تحد�د المواقع القائمة ع�   لتبادل المعلومات، ومساعدة الخ�ب
�ن



 الموافقة؟

 والتعاون مع المجتمعات المهتمة المحتملة؟  ك�ف �مكن للوزارة ز�ادة فرص التعلم المتبادل .3

والقبل�ة �شأن    والوالئ�ة�ف �مكن للوزارة أن تتعامل �شكل أ��� فاعل�ة مع الحكومات المحل�ة  ك  .4

 التخ��ن الف�درال�ة المؤقتة؟  لمرافقتحد�د المواقع القائم ع� الموافقة  

ي تحتاجها المجتمعات أو الحكومات أو أصحاب المصلحة اآلخرون   .5 مع للتعاون  ما �ي المعلومات اليت

ي 
 التخ��ن الف�درال�ة المؤقتة؟  مرافقلع� الموافقة    ةتحد�د المواقع القائمل�ة  عمالوزارة �ن

 

 التخ��ن المؤقت كجزء من نظام إدارة النفا�ات: 3المجال 

 

تط��ر نظام إدارة  لالبيئ�ة    ك�ف �مكن للوزارة ضمان معالجة اعتبارات العدالة االجتماع�ة والعدالة .1

ي الدولة؟
 النفا�ات �ن

ي   لمشاركةعمل�ة الما �ي الفوائد أو العيوب المحتملة   .2
نظام إدارة    مرافق متعددة داخل  تحد�د مواقع�ن

ي 
مرافق التصنيع، أو البن�ة التحت�ة للبحث    مرافق إدارة النفا�ات مع تحد�د النفا�ات أو المشاركة �ن

 النظ�فة؟   والتط��ر، أو تقن�ات الطاقة

ي أن يرتبط تط��ر مر  .3
ي إ�شاء مستودع دائم؟  فق تخ��ن مؤقت بالتقدم المحرز إ� أي مدى ينب�ن

 �ن

ي االعتبار عند تط��ر نظام إدارة  المشكالتما �ي  .4
ي �جب ع� الوزارة أخذها �ن  النفا�ات؟ األخرى اليت

 

 إعداد اإلجابات وتعل�مات اإلرسال

 

ا إ�يُ  ون�� :  ر�ب إرسال الردود ع� طلب الحصول ع� المعلومات هذا إل��ت ي التا�ي
وين �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

consentbasedsiting@hq.doe.gov ي موعد
ي (مساًء  5:00ال يتجاوز الساعة  �ن

�ت مارس  4من يوم ) بالتوق�ت ال�ش

ي  ."RFI: Consent-Based Siting and Federal Interim Storage"العبارة التال�ة  كتابة ر�ب �ُ و . 2022
 خانة�ن

ي قبول  للنظر فيها ع� الفور؛ ومع ذلك، ستستمر وزارة الطاقة 2022مارس  4�جب استالم الردود بحلول . الموض�ع
�ن

اجعها  الردود بعد ذلك التار�ــــخ ي أو . حسب ما �سمح به الوقت وس�ت
وين �د اإلل��ت ة ع�ب ال�ب �جوز إرسال الردود مبا�ش

ي كمرفق إرسالها 
ي  ات �ن

وين ي يتجاوز حجمها يُ . رسالة ب��د إل��ت لضمان �سل�م  م�جا با�ت 25و� بضغط المرفقات اليت

ي  ب��د حجم أي رسالة إجما�ي الرسالة؛ ومع ذلك، �جب أال يتجاوز 
وين ي ذلك جميع المرفقات ا با�ت، جم� 45إل��ت

. بما �ن

�د  ي كمستند�جب تقد�م اإلجابات المرسلة كمرفق بال�ب
وين ي أو  Microsoft Word (.docx) اإلل��ت

وث�قة  شكل�ن

 .)pdf(. ةمحمول

، إن وجد  من خاللر�ب تحد�د إجاباتك  يُ  ن ذكر السؤال المحدد الذي    ر�ب يُ .  الرد ع� سؤال أو موض�ع معني

�جوز أن �ج�ب  . وال��ةع� جميع المعلومات الخاصة   �جب وضع عالمة واضحة.  عل�ه بوض�ح تجاوب

  ال .  لن ترد وزارة الطاقة ع� الطلبات الفرد�ةو .  حسب رغبتهم  المجيبون ع� عدد كب�ي أو قل�ل من األسئلة

ام مُ  المعلومات هذا الحصول ع� الرد ع� طلب   �عت�ب  ن ي  لز� ع� أنه ال�ت وع أو األفكار اليت م لتط��ر أو متابعة الم�ش

 .تمت مناقشتها

mailto:consentbasedsiting@hq.doe.gov


ي بدا�ة ر   ذكر ير�ب  
 :دكالمعلومات التال�ة �ن

كة  •  )إن وجدت(المجتمع أو المؤسسة أو ال�ش

 اسم جهة االتصال •

ي لجهة االتصال •
وين �د اإلل��ت  عنوان ورقم الهاتف وعنوان ال�ب

 

ي تم جمعها من طلب  تلن   المعلومات هذا من العرض العام بأي شكل من الحصول ع� تم حما�ة الب�انات اليت

ن   عد أسماءتُ .  األشكال ن الفرديني ي (وعناو�ن المعلقني
وين �د اإلل��ت ي ذلك عناو�ن ال�ب

المستلمة كجزء من )  بما �ن

ا من السجالت العامة  المعلومات  الحصول ع�  طلب لن�ش جميع وثائق    تخطط وزارة الطاقة.  هذا جزء�

ة التعليق العام  عقب  التعل�قات الواردة بال�امل ي حجب اسمه.  إغالق ف�ت
أو   �جب ع� أي شخص يرغب �ن

ي أو أي معلومات أخرى  
وين لوثائق التعليق أن    من السجل العاممحددة لله��ة عنوانه أو عنوان ب��دە اإلل��ت

ي بدا�ة أي مستند 
 .، و�ال فلن يتم إجراء أي تنق�حاتيتضمن تعل�قات  �ذكر هذا الطلب �شكل بارز �ن

 

 ومالحظة هامة إخالء مسؤول�ة

ا عن فرصة تم��ل  الحصول ع�  طلب  ال ُ�عد  ل�س إعالن�  ، أو أي ن�ع آخر منمنحة، أو  )FOA(المعلومات هذا 

ي هذا الوقتطلبات  
إعالن عن  إصدار  وزارة الطاقة  ل�جوز  .  االلتماس؛ لذلك، ال تقبل وزارة الطاقة الطلبات �ن

ي المستقبل بناًء ع� المحتوى والردود ع� طلب الحصول ع�  أو  فرصة تم��ل
  طلب التماس آخر �ن

ي  المعلومات هذا أو   طلب  أو   تم��لالومع ذلك، ل�س هناك ما �ضمن أن إعالن فرصة   تتعلق به؛تلك اليت

 .االلتماس س�صدر نت�جة لطلب الحصول ع� المعلومات هذا

 بالمعلومات هذا الحصول ع� الرد ع� طلب   �عود ال 
�
ن ع�  ار  �ن أي مزا�ا أو أ إذا    مقد�ي الطلبات المحتملني

  -  ستخضع التفاص�ل النهائ�ة.  الموض�عهذا  ب ذات صلة إصدار إعالن عن فرصة تم��ل  وزارة الطاقةاختارت  

ي ذلك
العتمادات ال�ونغرس   -وكميتها وتوق�ت منحها  الممولة من وزارة الطاقة  لمنحة  لالمتوقع  حجم ال  بما �ن

 .وتوجيهاته

المعلومات هذا  الحصول ع�  ة لطلبأي معلومات يتم الحصول عليها نت�جالحكومة من المقرر أن �ستخدم  

ات�ج�ة ووضعأساس عدم اإلسناد للتخط�ط    ع� ا    المعلومات هذا   الحصول ع�  ال �شكل طلب. االس�ت التماس�

حات أو ملخصات ا لتقد�م مق�ت . مجرد معلومات ع� أنها   اإلخطار سيتم التعامل مع إجابتك ع� هذا و . رسم��

نامج  والنظر فيها جميع اإلجابات    ستقوم وزارة الطاقة بمراجعة ات�ج�ات ال�ب للمواد  عند ص�اغتها الس�ت

ي   أي تع��ض عن التكال�ف المتكبدة    لن تقدم وزارة الطاقة. موض�ع هذا الطلب ُتعد المحددة ذات األهم�ة اليت

ي الرد ع� طلب  
ي علم. المعلومات هذاالحصول ع�  �ن

ن المجيب ول�كن �ن   ل�ست ملزمة  بأن وزارة الطاقة  ني

ن ف�ما يتعلق بأي معلومات مقدمة بموجب    باإلقرار باستالم المعلومات المتلقاة أو تقد�م مالحظات للمجيبني

 .المعلومات هذا  الحصول ع�  طلب

بهذا   متعلقةوزارة الطاقة بأي إجراءات أخرى  لملزمة المعلومات هذا  الحصول ع�  اإلجابات ع� طلبال ُتعد 

 .الموض�ع



ُ إذا كنت بحاجة إ�   �ة، ف�ي ن :   �ب ز�ارةمساعدة بلغة أخرى غ�ي اإلنجل�ي الرابط التا�ي

www.energy.gov/consentbasedsiting  من خالل  تواصل معنا   أو   ،ح�ث سيتم توف�ي موارد إضاف�ة

�د   ي عنوان ال�ب
وين :   اإلل��ت  .consentbasedsiting@hq.doe.gov  التا�ي

ي اإلجاباتمشاركتكا ع� ا لك مقدم� شكر� 
 .، ونحن نتطلع إ� تل�ت

 

 سلطة التوقيع

 

وث�قة وزارة   ع�  مكتب الطاقة النوو�ةبلمساعد وز�ر الطاقة  هوف، النائب األول    الدكتورة كاث��نوقعت  

ي 
ي  بهذە الوث�قة    وزارة الطاقة، وتحتفظ  تف��ض من وز�ر الطاقة  بموجب 2021نوفم�ب   18الطاقة هذە �ن اليت

ن   التوقيع والتار�ــــخ تحمل ا ل  األصليني ، تم    ألغراض اإلدار�ة فقط، ووفق� لمتطلبات مكتب السجل الف�درا�ي

وتقد�مه بتنسيق    الوث�قةوقع أدناە بالتوقيع ع�  الم  تف��ض مسؤول االتصال بالسجل الف�درا�ي بوزارة الطاقة

ي للن�ش 
وين بأي حال من األحوال األثر   ال تغ�ي هذە العمل�ة اإلدار�ة.  من وزارة الطاقةصادرة  كوث�قة رسم�ة    إل��ت

ي 
ها �ن ي لهذە الوث�قة عند ��ش

 .السجل الف�درا�ي القانوين

ي 
ي واشنطن العاصمة، �ن

 .2021نوفم�ب  18وقعت �ن

 

 هوف د.  كاث��ن

 

ا من قبل كاث��ن د. هوف  موقعة رقم��

 09:07:21 2021-11-18التار�ــــخ: 

-'00'05 

 

 كاث��ن هوفالدكتورة/ 

 مكتب الطاقة النوو�ةبالنائب األول لمساعد وز�ر الطاقة  
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