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 حول ورشة عمل
 "النوويةالقوى محطات بناء إدارة "
2102 جويلية 22 ــــ 22:   التونسيةجمهورية ال ــــــ الحمامات  

 
وطنية الصينية لمطاقة النووية واألمانة العامة لجامعة المؤسسة ال مع نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون

ــــــ  ، وذلك في مدينة الحمامات"النوويةالقوى محطات بناء إدارة "حول  عملورشة إدارة الطاقة،  ــــــالدول العربية 
في إطار التعاون العربي الصيني  الورشةوتنفذ ىذه  .22/07/2039ــــــ  22الجميورية التونسية خالل الفترة : 

والييئة الوطنية الصينية  عة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربيةوضمن مذكرة التفاىم الموق   في مجال الطاقة
الدول العربية الراغبة في إدخال الخيار النووي ضمن إستراتيجياتيا  التعاون معلمطاقة والتي يقع من مشموالتيا 

 في الييئة العربية لمطاقة الذريةلتنويع مصادر الطاقة في تعزيز بنيتيا التحتية النووية األساسية وكذلك مساعدة 
، وفي ىذا السياق فقد تم تنفيذ 2020عربية لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية حتى عام تنفيذ اإلستراتيجية ال
 في الجميورية التونسية. "مشاريع محطات القوى النوويةبناء إدارة "ورشة عمل حول 

ة تعزيز قدر  والتجارب العممية من أجل مثمة عمى أفضل الممارساتاألتبادل المعمومات و  الورشةىذه  اليدف منو 
في إطار اإلستفادة من تجارب  الورشةوتقع ىذه  .نووية قوىأول محطة  مشروع عمى تحسين إدارة العربيةالدول 

 . وتحمية مياه البحرمحطات نووية لتوليد الكيرباء  إدارة مشاريع إنشاءوتقانات جميورية الصين الشعبية في 
البرامج الوطنية الصاعدة إلنشاء محطات القوى المشاريع ومتخذي القرار العاممين في لمدراء  وكرست الورشة

مشاركًا من العاممين في  31 الورشةوقد شارك في  ذات العالقة بتوليد الكيرباء وتحمية مياه البحر. النووية
، لبنان، السوداناألردن، ، مصر، ليبيا، تونس، من البرامج الوطنية الصاعدة إلنشاء محطات القوى النووية

 المؤسسة الوطنية الصينية لمطاقة النووية.من  خبراء 30باإلضافة إلى 
كممة ترحيبية أعرب من خالليا ب الييئة مدير إدارة الشؤون العممية وممثلضو سعد مصباح،  السيد الورشةأفتتح 

والمؤسسة الوطنية الصينية لمطاقة النووية في مجال الطاقة العربية لمطاقة الذرية  الييئة عن التعاون العميق بين
الذرية وىي فرصة لتبادل األفكار والمعمومات والتعم م من التجربة الصينية من أجل تعزيز قدراتيا، وبالتالي تعزيز 
أفضل إلدارة أكثر نجاحًا لمشاريع محطات القوى النووية مما ينتج عنو تشغيل آمن ليذه المحطات. متمنيا 

تمكنوا من التعر ف عمى كيفية التشغيل اآلمن لممحطات لممشاركين االستفادة من ىذه الورشة حت ى تعم الفائدة وي
 النووية في بمدانيم.

محطات المشاريع مشاريع بناء قدمت ىذه الورشة نظرة واسعة عن األسس النظرية والعممية عمى كيفية إدارة 
النووية وركزت عمى تبادل المعمومات واألمثمة عمى أفضل الممارسات والتجارب العممية من أجل تعزيز قدرة 

االستفادة من تجارب وتقانات جميورية الصين شروع أول محطة قوى نووية، و الدول العربية عمى تحسين إدارة م
 يد الكيرباء وتحمية مياه البحر.الشعبية في إدارة مشاريع إنشاء محطات نووية لتول
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ورشة  بعد إنقضاءتبادل المعمومات والممارسات الجيدة للمشاركين اورشة أيضا فرص مواصمة ال كما ناقشت
بناء ميام وتنسيق األنشطة المتعمقة بإدارة مشروع المتابعة لالعمل، فضال عن اإلمكانات المستقبمية األخرى 

 : المحاور التاليةعمى  الورشةعمل كز تر و . محطة نووية لتوليد الكيرباء
 يتضمن ىذا المحور تاريخ تطور الطاقة الذرية في الصين مقدمة في تاريخ الطاقة النووية وتطورىا :

دارة مشاريعيا.  في الصين ووضعيا الراىن، التجربة الصينية في تطوير الطاقة النووية وا 
  التقنية الصينية ACP لسمسمة مفاعالت القوى. 
  مشاريع المحطات النووية: برنامج تطوير البنية التحتية، إختيار الموقع، إختيار التقنية إدارة

المناسبة، النماذج اإلقتصادية والعقود واألستثمار، التزود بالوقود، ىيكمية المؤسسة المالكة، 
دارة الترخيص وأنظمة تحميل األمان، تنفيذ المشروع والتشغيل واإلستعداد واإلستجابة لمحوادث، إ

دارة المخاطر  .والربط الكيربائي التشغيل وا 
 .دعوة وتقييم العطاءات 
 في الصين. أنظمة األمان والرقابة والتشريع 
 حمقات نقاش  

بشكل عام وأجمع الحضور عمى نجاحيا الفائق حيث تم تقييميا  الورشةولقد تم إجمال االنطباع العام عمى 
إدارة أتت ممبية إلى حٍد بعيد الحتياجات الدول العربية في مجاالت  موضوعاتيا وتوقيتيا ومستواىا حيثب واوأشاد

تواصل التعاون يتم اقتراح أن قد و . والتعر ف عمى التجربة الصينية في ىذا المضمار مشاريع المحطات النووية
 مع الجانب الصيني في األعوام المقبمة.

لصيني في شتى مجاالت اإلستخدام السممي كانت أىم توصية من المشاركين مواصمة التعاون مع الجانب او 
ن الخبرة الصينية في ىذا الميدان والعمل عمى تفعيل مذكرة التفاىم بين الييئة العربية لمطاقة الذرية واإلستفادة م

مركز تدريب عربي معني باستخدام الطاقة النووية في لمطاقة الذرية والسمطة الصينية لمطاقة الذرية بشأن إنشاء 
 السممية عمى أساس الصداقة والمساواة والمنفعة المتبادلة.األغراض 
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