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 ة للطاقة الذريـةالهيئة العربي

 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان

  
قييم الكمال مراجعة أمان المنشآت النووية من حيث ت" عالمية حولتقرير عن ورشة العمل ال

 لكهربائية والعوامل البشرية"اوهندسة منظومات التحكم  الميكانيكي والبنائي

 3132 أكتوبر 23 – 32، جمهورية كوريا: دايجيون، المعهد الكوري لألمان النووي
 

مراجعة أمان المنشآت " حول مشتركةووي والوكالة الدولية لمطاقة الذرية ورشة عمل المعهد الكوري لألمان الن نظم
" وذلك في والعوامل البشرية تقييم الكمال الميكانيكي والبنائي وهندسة منظومات التحكم الكهربائيةالنووية من حيث 

 .3032 أكتوبر 13 - 31 :خالل الفترة  جمهورية كوريا ـ مدينة دايجون
من هذه الورشة هو تقديم المعرفة العممية والمعمومات الضرورية حول الجوانب الرقابية لمراجعة وتقييم  كان الهدف

األمان لممنشآت النووية. كما تهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة لممشاركين لمناقشة تجاربهم الوطنية وتبادل الخبرات 
 المتعمقة بموضوع الورشة.

 ين رئيسيين وهما:المحتوى العممي لمورشة يغطي جانب
 الكمال الميكانيكي ومواد البناء ذات العالقة بالمنشآت النووية. -  
 هندسة منظومات التحكم الكهربائية والعوامل البشرية. -  

 أيام.  5تكونت الورشة من جمسات عامة لمموضوعين لمدة يومين ثم جمستين متوازيتين لكل موضوع عمى حدى لمدة 
وانب األمان لمكمال الميكانيكي رشة تقديم المعرفة العممية والمعمومات الضرورية حول جهذه الو  كان الهدف من

 وتناولت. جوانب األمان في منظومات التحكم الكهربائية والعوامل البشريةو  مواد البناء ذات العالقة بالمنشآتو 
ار(. وتناولت الورشة إعطاء الدعم واإلختببناء المنشآت النووية )المواد، التصميم، التصنيع، الفحص عمى  الورشة

حسين معارفهم حول الخصائص ي لديها مشاريع بناء محطات قوى لتالالزم وتقديم األدلة العممية لمدول الت
وحسب معايير وأدلة الوكالة  الميكانيكية الكاممة لممواد الداخمة في تصنيع المنشآت النووية بمستوى أمان عالي

 : حتوت المحاضرات عمى المعايير اآلتيةوا التجربة الكورية الرقابية في هذا الميدان.لألمان باإلضافة إلى تقديم 
 أمان مفاعالت القوى: التصميم.  SSR-2/1سمسمة أمان الوكالة رقم  -

 أمان مفاعالت القوى: التركيب والتشغيل.  SSR-2/2سمسمة أمان الوكالة رقم  -

الجزء الثاني من الورشة المتطمبات الرقابية والمعايير الفنية ألنظمة الطاقة الكهربائية وعوامل األمان  تناول كما
. ويتم تناول هذه المعارف والتقنيات وجودة البرمجيات داخل وخارج الموقع ومبادئ وأدلة هندسة العوامل البشرية

كوريا بالمقارنة مع معايير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حسب القواعد والممارسات العممية المعمول بها في جمهورية 
 والدول األخرى.

وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بين الهيئة العربية لمطاقة الذرية والمعهد الكوري لألمان النووي والوكالة الدولية 
الرقابية )النور( والشبكتين األفريقية من الشبكة العربية لمهيئات  متدرباً  00حوالي في الورشة  وشاركلمطاقة الذرية. 

 .ًا لمموضوعينمشارك 33كان نصيب الدول العربية منها  واآلسيوية لمرقابة النووية واإلشعاعية
من المعهد الكوري لألمان النووي  هوكي كيمهذه الورشة كل من السيد  والعممي عمىقام باإلشراف والتنسيق اإلداري 
 .بدون حضور شخصي لعربية لمطاقة الذريةوالسيد ضو مصباح من الهيئة ا

 المديــر العـــام
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