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 ورشة عمل حولتقرير 

 التجربة الصينية : حمطات القوى النووية وإدارة مشاريع الطاقة النووية

4242 نوفمرب 42-42 ُبعد:عن   

 
حول  ورشة عملوطنية الصينية لمطاقة النووية المؤسسة ال مع نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون

دارة مشاريع الطاقة النوو   42-42 خالل الفترةعن ُبعد ، وذلك : التجربة الصينيةيةمحطات القوى النووية وا 
 .كل يوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر بتوقيت تونس 4242نوفمبر

تأتي ىذه الورشة في إطار التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة وضمن مذكرة التفاىم الموقعة بين الييئة 
والتي يقع من مشموالتيا تدريب الكوادر العربية في  ييئة الوطنية الصينية لمطاقة الذريةالعربية لمطاقة الذرية وال

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

طالع عمى التقنية فيذ ىذا النشاط عن بعد من أجل اإل. وفي ىذا السياق فقد تقرر التعاون في تنالنووية األساسية
دارة مشاريع ىذه المحطاتنووية لتوليد الكيرباء المحطات تقنيات الوالتجربة الصينية في مجال   . وا 

ريف العاممين العرب في البرامج الوطنية لبناء محطات القدرة النووية البرنامج إلى تع ىذامن كان اليدف 
بالجوانب العممية والنظرية لمفاعالت القدرة النووية. وييدف أيضًا إلى تقديم المعرفة الالزمة حول إدارة مشاريع 

بة الصينية في المحطات النووية وتقديم أمثمة عممية عمى ذلك. ويعتبر ىذا البرنامج فرصة لمتعرف عمى التجر 
 ىذا الميدان.

وطرق  تقنياتيا HTR،HPR1000،ACP100في ىذا البرنامج التعريف بمفاعالت القدرة الصينية: تم 
جراءات السالمة فييا. كما تم التطرق إلى  اتصميمي  إدارة مشاريع إنشائيا.وا 

لصاعدة إلنشاء محطات القوى العاممين في البرامج الوطنية او  الميتمين مشاركًا من 65حوالي حضر في الورشة 
 خبراء من جميورية الصين الشعبية. 2باإلضافة إلى  من الدول العربية النووية

من خالليا  ثمنالذي ألقى كممة ترحيبية  السيد ضو مصباح العربية لمطاقة الذرية مشرف الييئةأفتتح الورشة 
طاقة وطنية الصينية لمطاقة النووية في مجال البين الييئة العربية لمطاقة الذرية والمؤسسة ال المثمرالتعاون 

عمى التقنية الصينية ستفادة من ىذه الورشة حّتى تعم الفائدة ويتمكنوا من التعّرف الذرية متمنيا لممشاركين اإل
دارة مشاريع المحطات النووية  ممثل شي جونجيفتتاح الورشة إفي بمدانيم. كما شارك في  واإلستفادة منيا وا 

أعرب عن سعادتو  الذي ومنسق النشاط مع الييئة لمطاقة النووية الوطنية الصينيةالداعمة لمييئة  CZECشركة 
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والمؤسسة الصينية لمطاقة النووية بين الييئة العربية لمطاقة الذرية  عن بعد نشاط ثانيبيذا الحدث الذي يمثل 
لجانب الصيني لممزيد من المساعدة في ا عن إستعداد وأعرب 4222عشر منذ بداية التعاون في  الثالثوالنشاط 

نشاء مركز تدريب عربي لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية. مجال الطاقة الذرية ومفاعالت القوى  وا 
ىناك تطّمع لبناء القدرة عمى اإلدارة الناجحة لمشروع محطة الطاقة النووية وبالتالي ىناك حاجة لخمق فرص 

ل الممارسات، والدروس المستفادة حول إدارة مشاريع محطات القوى النووية بين لتبادل األفكار والمعمومات وأفض
مختمف األطراف المعنية في المنطقة والعالم بأسره. ومثل ىذا التبادل أو التشارك يقّدم فرصة لمدول العربية لمتعّمم 

جاحًا لمشاريع محطات القوى ، من أجل تعزيز قدراتيا، وبالتالي تعزيز أفضل إلدارة أكثر نالتجربة الصينيةمن 
   النووية مما ينتج عنو تشغيل آمن ليذه المحطات.

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