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 المفاعالت الصغيرة والمتوسطة: التجربة الصينيةورشة عمل حول 
0202 نوفمبر  11:  عن ُبعد  

 

حول  ورشة عملوطنية الصينية لمطاقة النووية المؤسسة ال مع نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون
من الساعة  0000نوفمبر  33عن ُبعد يوم األربعاء ، وذلك المفاعالت الصغيرة والمتوسطة: التجربة الصينية

 الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت تونس.

تأتي ىذه الورشة في إطار التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وضمن مذكرة التفاىم الموقعة بين الييئة 
شموالتيا تدريب الكوادر العربية في والتي يقع من م العربية لمطاقة الذرية والييئة الوطنية الصينية لمطاقة الذرية

شتى مجاالت اإلستخدام السممي لمطاقة الذرية بما فييا تقنيات مفاعالت القوى واألبحاث وكذلك مساعدة الدول 
العربية الراغبة في إدخال الخيار النووي ضمن إستراتيجياتيا لتنويع مصادر الطاقة في تعزيز بنيتيا التحتية 

ىذا السياق فقد تقرر التعاون في تنفيذ ىذا النشاط عن بعد من أجل االطالع عمى التقنية  . وفيالنووية األساسية
والتجربة الصينية في مجال إنشاء محطات نووية لتوليد الكيرباء بشكل عام والمفاعالت الصغيرة والمتوسطة 

 بشكل خاص. 

ض تأثير رأس المال الضخم المخصص إن بناء المفاعالت الصغيرة والمتوسطة القدرة الكيربائية تتميز بتخفي
لممفاعالت الكبرى وتمكن من توليد الكيرباء بأسعار تنافسية كما أن بناءىا ال يتطمب وقتًا طوياًل عمى غرار 
المفاعالت الكبيرة. ىذه المفاعالت الصغيرة والمتوسطة تمتاز كذلك بتكاليف تشغيل محدودة وتوفر انسجامًا مع 

العامة في البمدان النامية، باإلضافة إلى تكيفيا مع تطبيقات عديدة مثل تدفئة المناطق أو قدرة الشبكة الكيربائية 
 إزالة مموحة مياه البحر أو تصنيع وقود كيميائي.

العاممين في البرامج الوطنية الصاعدة إلنشاء محطات و  الميتمين مشاركًا من 300حوالي حضر في الورشة 
 خبراء من جميورية الصين الشعبية. ستباإلضافة إلى  من الدول العربية القوى النووية

الذي ألقى كممة ترحيبية  المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية سالم حامديأفتتح الورشة كل من سعادة أ.د. 
في بين الييئة العربية لمطاقة الذرية والمؤسسة الوطنية الصينية لمطاقة النووية  المثمرمن خالليا التعاون  ثمن

عمى التقنية مجال الطاقة الذرية متمنيا لممشاركين االستفادة من ىذه الورشة حّتى تعم الفائدة ويتمكنوا من التعّرف 
دينج لسيد افي بمدانيم. كما شارك في افتتاح الورشة  الصغيرة والمتوسطة واإلستفادة منيالممفاعالت الصينية 

أعرب عن سعادتو بيذا  الذي لمطاقة النووية طنية الصينيةالو الداعمة لمييئة  CZECنائب ريئس شركة  جيان
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والمؤسسة الصينية لمطاقة النووية والنشاط بين الييئة العربية لمطاقة الذرية  عن بعد نشاط أولالحدث الذي يمثل 
الجانب الصيني لممزيد من المساعدة في مجال  عن إستعداد وأعرب 0033الثاني عشر منذ بداية التعاون في 

نشاء مركز تدريب عربي لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية. الطاقة الذرية ومفاعالت القوى  وا 

من الييئة الوطنية الصينية  دان جيانولقد قام باإلشراف العممي والتنسيق اإلداري عمى ىذه الدورة كل من السيد 
 و مصباح من الييئة العربية لمطاقة الذرية.لمطاقة النووية والسيد ض

عن األسس النظرية والعممية لممفاعالت الصغيرة والمتوسطة إلنتاج الكيرباء في  محددةوقدمت ىذه الورشة نظرة 
جوانب البنية  عمى وتركز البحر ظل التوجو العالمي إلستخدام الطاقة النووية في توليد الكيرباء وتحمية مياه

 .من تصميم وأمان وتشغيل لممفاعالت ذات الوحدات الصغيرة والمتوسطةمفة التحتية المخت

ي الصيني في والتعاون العرب عامة عن البرامج النووية العربية مصباح نظرةفي بداية الورشة قدم السيد ضو 
 :استعراض نوعين من المفاعالت صغيرة ومتوسطة الحجم الصينية وىي تممجال الطاقة النووية.  بعد ذلك 

  المفاعالت ذات الحرارة العالية والمبردة بالغازHTGR والتي صممتيا جامعة تشينجوا 

 سمسمة مفاعالت القوى ACP صميم وتصنيع شركة ىندسة القوى النووية الصينية تCNPEC 

كما تم مناقشة إمكانية بناء مفاعالت  تم استعراض ثالث برامج نووية عربية من األردن ومصر والسودان. 
ومتوسطة الحجم إلنتاج الكيرباء في الدول العربية ومناقشة جدواىا اإلقتصادية ومالءمتيا لشبكات الربط  صغيرة

 الكيربائي الوطنية واإلستفادة من التجربة الصينية في ىذا الميدان.

رة وفي الختام تم التأكيد عمى ضرورة مواصمة التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة النووية وتفعيل مذك 
 التفاىم بإنشاء مركز تدريب عربي لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية.
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