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 السيـــد الرئيــس
 السـادُة نـواُب الـرئيس

 الدولية للطاقة الذرية السيد المدير العام للوكالة
 وأعضاُؤها  رؤساُء الوفوِد ِ السـادُة و السيداُت 

 الحضور الكرام السـيداُت والســادة
 

 السـالُم عليـُكْم ورحمـُة اللـِه وبركاتِـْه،،،
 

عن نفسي وبالنيابة  عن وفد  اململكة  األردنية  اهلامشية  باألصالة   ،بداية   يسعُدين
 لة" للمؤمتر  العام للــوكاالستنيللــدورة " انتخابكم رئيسا   مبناسبة   أهنئكمأن 

 .الدولية  للطاقة  الذرية
 

عرب عن دواعي سروري ووفد بالدي باملشاركة يف املؤمتر العام الستني أ نوأود أ
رساء إسامهت فيها الوكالة ب ما  الذي يشهد مبرور ستني عا للوكالة الدولية

الوكالة والدول  فإنين اهنئ ،والتطور العامليالنوويني من السالم واألقواعد 
ضاء فيها بالعيد الستني، كما اشيد باجلهود اليت يقوم هبا املدير العام االع

السلمية السيد يوكيا امانو لتحقيق اهداف الوكالة وتعزيز االستخدامات 
 للطاقة الذرية، مؤكدا دعم االردن إلعادة ترشيح السيد امانو لفرتة ثالثة.

 

ىل إ بالدول اليت انضمت حديثا   رحبألأنتهز هذه املناسبة  وانين كذلك
 .رعضوية الوكالة  هذا العام متمنيا  للجميع التقدم واالزدها
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 -السيد الرئيس:
 

على  شاهدا  كانت اليت  جناز حمطات اإلنين أود الوقوف على أهم فإ ،ومن هنا
واليت متوازية  مسارات   ثالثة   ضمنردين األالربنامج النووي  يف العمل   سي  م تقد  

مشروع وهي  ردينرئيسة للربنامج النووي األ مشاريع   يف ثناياها ثالثة  تضم 
وتشغيل نشاء إلشروع املالتقدم املرحلي يف تنفيذ ردنية و حمطة الطاقة النووية األ

، منهما ( ميغا واط لكل  1000حمطة الطاقة النووية مبفاعلني اثنني بقدرة )
ىل مشروع ومشروع املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب، باإلضافة إ

 عمل   من نتائج   حرازهكشاف اليورانيوم يف منطقة وسط األردن، وما مت إاست
 م.رة وعلى مستوى متقد  مبش  

 

الطاقة النووية إلدارة مشروع حمطة  ردنيةالكهرباء النووية األ س شركةفبعد تأسي
ة تنفيذ كاف فيهااملرحلة األوىل تتضمن  واملخطط إنشاؤها على مرحلتني

خذ قرار ت  ستثمار واليت باستكماهلا سيُ النشاطات الالزمة قبل مرحلة اإل
توقيع عقد اهلندسة، وهي املرحلة التالية من املشروع اليت سيتم فيها اإلستثمار 

ء وتشغيل لبنامع شركة ) أتوم سرتوي إكسبورت(  (EPC)والشراء والبناء 
املستثمر االسرتاتيجي الروسي فيها يكون  ردنيةحمطة الطاقة النووية األ

(RAOS )مع مستثمرين  تصاالت  إوجتري الشركة حاليا   ،مسامها  يف املشروع
اليت و  ىل اجتذاب وضمان متويل املشروعإسعيا  ة ة دولي  مهتمني وجهات متويلي  

 اسفرت مبدئيا  عن بوادر اجيابية تتعلق بذلك. 
 

صدار رخصة التشغيل فبعد إ ،النظر إىل املرحلة التالية من حمطات اإلجنازبو  
 ة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن،من هيئاألردين للبحوث والتدريب للمفاعل 
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ة احلار  اخلدمة رحلة املفاعل م دخالبدء أعمال إ 2016نيسان  شهرُ  شهد
وذلك  تدرجيي  بشكل  وحتميل وحدات الوقود النووي يف قلب املفاعل برتكيب 

وقد وصل املفاعل إىل احلراجة بتاريخ  .العامليةالعلمية  واألنظمة القواعد باتباع
هذا ومن املتوقع  ميثل ذلك احلدث األول من نوعه يف االردن.و  25/4/2016

بشكل    وتسليم املفاعل األعمال املتعلقة باإلدخال باخلدمة استكمال   أن يتم
أمهية هذا  نتكمُ و  هذا العام. هناية   معوتشغيله األردين  كامل  إىل اجلانب  

العلوم  جماليف يف املنطقة  علمية متميزة ستقطابا نقطة يف كونه  املفاعل 
 .النووية

 

ضوء حد املشاريع اهلامة وهو مركز أشي إىل أن أود أ السياق، ويف ذات  
 (SESAME)السنكروترون للعلوم والتطبيقات التجريبية يف الشرق األوسط 

يف  وبدء تشغيله انشاؤهسيتم اسكتمال الذي و ، ردناأل هستضيفيالذى 
 ،ملفاعل البحثي للبحث والتدريببالتزامن مع تشغيل ا 2017منتصف عام

يف البحث  زقليمية والعاملية كمركز متي  األاخلارطة  ردن علىاألمر الذي يضع األ
بيقات التطيقدمها يف جمال العديدة اليت  يةفرص التدريبىل الإ العلمي إضافة  

الشرق األوسط  ا  يفمركز ردن وبذا يصبح األ، املتقدمة لضوء السنكروترون
  لعلوم الفوتونات والنيوترونات.

 

 ومنذ إصدار التقرير األولي ردين، مشروع استغالل اليورانيوم األ خيص  ما فيما أ
يف  الثاينتقرير القد مت إصدار ف 2014يف عام للشركة األردنية لتعدين اليورانيوم 

عـــن  الكشفىل الذي يتضمن اإلشارة إ 2016 شهر نيسان من هذا العام
 Indicated" طـــــــن (8100)ضافيــــــة من اليورانيــــــوم بواقــــــع ات إتواجــــد كميــــ
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Resources" نــــــــط (31200)و "Inferred Resources"  وفق التبويب العاملي
JORC . 

  

ستخالص إمشروع ت يف تنفيذ جنازات اليت متي ويف منحى آخر يتعلق باإل
 فريق  مؤخرا  متكن فقد اليورانيوم من اخلام األردين يف منطقة وسط األردن، 

يف خمتربات من خالل استخالصه معمليا  إنتاج الكعكة الصفراء  من ارديني 
 ليتم فيما بعد 90% ىلوصلت إ اء  نق بدرجة   هيئة الطاقة الذرية األردنية

إنتاج الكعكة ردن بغرض يف وسط األة وحدة رياديي وتشغيل كمال إنشاء ستإ
سات اجلدوى الصفراء واستكمال الدراسات املتخصصة وصوال  لدرا

من  واملتطلبات الفنية والبيئية إلنتاج الكميات التجارية قتصادية التفصيليةاإل
كوقود ملفاعالت الطاقة يف املستقبل  الكعكة الصفراء اليت ميكن استخدامها 

 النووية.
 

ما من الناحية التنظيمية النووية، فقد خطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة أ
صدار جمموعة  مت إ حيثات واسعة واملعادن، اجلهة التنظيمية والرقابية، خطو 

النوويني والضمانات  منواأل من االنظمة والتعليمات يف جمال السالمةكبية 
 شعاعية.والطوارئ اإلشعاعية والنووية والوقاية اإل

 

لقد شهد هذا ف ،لربنامج الطاقة النووية االردين اجملتمعيي  وعلى صعيد القبول  
للربنامج النووي الدولية ستشارية اإل ول للمجموعةالعام إطالق التقرير األ

سمون باخلربة واملكانة يت   يت تضم يف عضويتها خرباء  عامليينيال األردين
ة املرموقة يف اجملاالت العلمية والفنية والسياسية والقانونية ة العامليي التخصصيي 

يف  ملساعدة األطقم األردنية ، واليت مت انشاؤهاالنووية بالطاقة   ذات الصلة  
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م ردين بالتقد  اجلمهور األ وتعزيز ثقة تقييم تنفيذ الربنامج النووي األردين بنجاح  
مبا  ،جلمهوراو االردنية حلكومة ىل االول إ التقرير مت تقدمي وقدفيه،  احلاصل

على  اإللتزام الواضحب على املستوى احمللي والعاملي ة املنشودةز الشفافي  يعز  
نفتاح على واإلواملعاهدات واملعايي الدولية،  أعلى املستويات باإلتفاقيات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، األمر الذي من شأنه دعم تطوير البنية التحتية 
 النووية من النواحي القانونية والتنظيمية والبشرية.

 
 

الردنية اهلامشية يف خمتلف على مستوى اململكة ا جراء استفتاء  مت مؤخرا  إ كما
وكانت  قادة الرأي واجلمهورمستويي لقياس القبول اجملتمعي على  هتاحمافظا

ما العينة أ 71%قد كانت نسبة القبول لعينة قادة الرأي ف ،النتائج اجيابية
 .72%الوطنية فقد كانت نسبتها 

 

 

 -السيد الرئيس:
 

يوىل االردن امهية كربى لألمن النووي وقد متثل ذلك من خالل املشاركة 
الفاعلة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني يف قمم األمن النووي منذ 

فضال عن املبادرة اليت اطلقها جاللته واملتعلقة مبكافحة هتريب  2010عام 
الهاي يف عام مرورا بقمة  2012املواد النووية منذ قمة سيؤول عام 

وأخيا قمة واشنطن األخية اليت تكللت حبصول املبادرة على دعم  2014
 سبع وثالثني دولة باإلضافة إىل األمم املتحدة واإلنرتبول. 

يف حني يرحب وفد بالدي بدخول اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 
على نطاق عاملي يشيد باجلهود اليت  ا( وضمان تطبيقهCPPNMاملعدلة )

بذلتها الوكالة يف دخوهلا حيز النفاذ وباجلهود اليت تبذهلا االمانة يف تشجيع 
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الدول االطراف للتعاون مع الوكالة إلجياد سبل لتحسني الية تبادل 
املعلومات مع توفي محاية سرية للمعلومات يف ذات الوقت.كذلك يتطلع 

دعى اليه املدير العام  ؤمتر الوزاري لألمن النووي الذياألردن للمشاركة يف امل
 يف شهر كانون أول القادم.

  

  

يف تطوير الربنامج النووي  ودوره لالمان النوويية القصوى مهأننا ندرك األ
على ردنية األردين وقد برز هذا اإلهتمام من خالل مصادقة احلكومة األ

قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة ، حيث السياسة الوطنية للسالمة النووية
شامل الووي النقانون ال ةباعداد مسود   ،اىل هذه السياسة واملعادن استنادا  

 املرافقالالزمة لرتخيص و املتطلبات التنظيمية الضرورية الذي يتضمن كافة 
هذا  دعمتوفره يف الذي توجيه يف ال احملوريي  الوكالة   دور  ب شيدوإنين إذ أُ  النووية
 .اجلهد

 

نشاء نظام عاملي اجلهود املبذولة إلب نرحب ، فانناومن جهة  أخرى
 تفاقية التعويض التكميليإت عليها ز التدابي اليت نص  ل ويعز  للمسؤولية يكم  

 ههلذ ردنحيث أننا بصدد دراسة انضمام األ، (CSC)ضرار النووية عن األ
دنية فيينا بشأن املسؤولية امل تفاقيةإىل األردن إ بعد انضمام االتفاقية وخاصة  

عداد إردن باألوقد شرع ل هلا، ضرار النووية والربوتوكول املعدي عن األ
 التشريعات الوطنية الالزمة لذلك. 

 
نرب أن أتقدم بالشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وال يفوتين من هذا امل

 يفمن خالل  برنامج  التعاون التقين  للربنامج النووي االرديندعمها املتواصل 
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من أبرز ها مشروع حمطة  الطاقة  و تنفيذ  املشاريع  الوطنية  واإلقليمية  واألقاليمية ، 
استخدامات و  ستخالص اليورانيوم، وتعزيز البنية التنظيمية النووية،واالنووية ، 

الزراعة الطب و يف  التطبيقات النوويةىل إ ، اضافة  املفاعل النووي للبحوث
 املياه.و 
  

قليمي تفاق التعاوين اإلإلطار ام حتت إعم املقد  الد  وال يفوتين أيضا  ذ كر 
للدول العربية الواقعة يف آسيا للبحث والتنمية والتدريب يف جمال العلوم 

بني  دعم التعاونيف األكرب ثر األالذي له  راسيا(أوالتكنولوجيا النوويني )
مشرتك تتعلق باستخدام  يف جماالت ذات اهتمام  عضاء الدول العربية األ

من  تتناول العديدو غراض السلمية  يف األنيالعلوم والتكنولوجيا النووي
سهام يف حتقيق التطور ولويات الوطنية اليت من شأهنا اإلألحتياجات وااإل

 .االقتصادي واالجتماعي
 
 

 -:السيد الرئيس
 

 

يف اجلهود  األردن أمهية كربى لنظام الضمانات ويعتربه عنصرا  أساسيا   يول
يف  الدولية املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة النووية

وهبذا الصدد  .العامل التطبيقات السلمية اليت تعود بالفائدة على دول وشعوب
إلنضمام إىل ل اسرائيل، فيها مباد دعوة كافة الدول يف املنطقة جند  نحن ف

نظام نتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآهتا النووية لمعاهدة عدم إ
إلنشاء منطقة  لعاملية املعاهدة يف املنطقة ومتهيدا   ضمانات الوكالة، حتقيقا  
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ا يسهم يف إحالل السالم مب، يف الشرق األوسطألسلحة النووية من ا ةخالي
  .واألمن الدوليني

 

 
 -: رالسيد الرئيس، السيداُت والسادُة الُحضو 

 

هذه املنظمة  ،تقديرنا للوكالة الدولية للطاقة الذريةشكرنا و  رُ أكر  ، ويف اخلتام
والفريدة ، الذريةستخدامات السلمية للطاقة تنمية اإلميدان يف العاملية الرائدة 

للمؤمتر  متمنيا   يف العامل، زدهارقواعد السالمة والسالم واإلرساء بسعيها إىل إ
 .والنجاح كل التوفيقالستني   العام

 
 

 ورمحــُة اللــه  وبركاتــه ،،،،والســالُم عليــكم 
 


