
1 

 

 بسم اهلل الرحمـن الرحيم

 
 

 كلمـــة

 المملكـــة األردنيـــة الهاشميـــة

 والستينالثانية الـدورة  في

 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

17-21/9/2018 

 
 

 النمسا -فيينا
 

 

 

 

 

 



2 

 

 بسم اهلل الرحمـن الرحيم

 السيـــد الرئيــس
 ةالدولية للطاقة الذري السيد المدير العام للوكالة

 السـيداُت والســادة الحضور الكرام
 السـالُم عليـُكْم ورحمـُة اللـِه وبركاتِـْه،،،

 

أن أهنئكم وفد  اململكة  األردنية  اهلامشية و عن نفسي  باألصالة  بدايًة،  يسعُدين
الدولية   لةللــوكاالستني" للمؤمتر  العام و الثانية مبناسبة  انتخابكم رئيسًا للــدورة "

 جهودها الرامية على لوكالةلاتقدم بالثناء اجلزيل  امسحوا يل أنو للطاقة  الذرية 
من خالل االستخدام السلمي املستدامة العاملية اىل حتقيق االهداف التنموية 

 .ةنوويالللتكنولوجيا النووية مبا فيها الطاقة 
 

 -السيد الرئيس:
 

يف ما حتقق من إجنازات ان االردن يعمل وبشكل متزامن على استكمال 
الذي  وبنيته التحتيةتطوير برنامج الطاقة النووية جبميع مكوناته ومشاريعه 

حمطة الطاقة النووية واستكشاف وتعدين اليورانيوم واملفاعل النووي يتضمن 
اضافة اىل تطوير السلطة النووية  للبحوث والتدريب، وتطوير املوارد البشرية

حيث تأيت هذه اجلهود ضمن سياق  .الرقابية والتشريعات اخلاصة هبا
 يف اطار سعي( 2007ومضامني االسرتاتيجية الوطنية االردنية للطاقة )

وال يتناىف ذلك مع  ،اىل وضع الطاقة النووية يف خارطة الطاقة احملليةاالردن 
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خالل احد مكونات خليط الطاقة دة تشكل الطاقة املتجد اعاتنا بانقن
 . العقد القادم

تسخري الطاقة النووية يف مواجهة التحديات املتمثلة بضمان  بأمهيةا اميانا منو 
امدادات موثوقة للطاقة ويف احلد من التأثريات البيئية السلبية املصاحبة 

على الدوام على  سنبقى منفتحنيف، الستخدام مصادر الطاقة التقليدية
 .اخليار الراسخ لتوليد الكهرباءتبقى الطاقة النووية حقيقة ان 

املفاعالت  إعتمادًا علىواليوم، فإّن املشروع املقرتح لبناء حمطة طاقة نووية 
 األردين ملتطلبات سوق الطاقة و أكثر مالئمةيبد  (SMRs) الصغرية املدجمة

نعمل اآلن مبسارين متوازيني األول فيما خيص املفاعل  فإنناولتحقيق رؤيتنا 
حيث ميغاواط،  1000النووي الكبري املقرر إقامته يف منطقة عمرة بقدرة 

وقع عمرة الذي  م اختياره مل مهمة خرباءالوكالة الدولية للطاقة الذرية  نفذت
ات . ومن اجلدير بالذكر بأنه  م االنتهاء من الدراسللمحطة النووية اً سابق

 التالية املتعلقة بالبنية التحتية للمحطة النووية:
 دراسة شبكة الكهرباء 

  الكهرباءدراسة سوق 

 املرحلة األوىل -دراسات موقع احملطة النووية 

 دراسة مياه التربيد 
يف األردن  املدجمة أما املسار الثاين فيتعلق باستخدام املفاعالت الصغريةو 

املفاعالت مع هذا النوع من  م حبث خيار تطوير  ، فقدعلى املدى األقصر
واإلتفاقيات مذكرات التفاهم ع العديد من يتوق حيث  م أطراف دولية

ت مع ابرز مزودي هذه لدراسة اجلدوى االقتصادية هلذه املفاعال
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متتاز به من استخدامات  مبا التكنولوجيا ههذأمهية تنبع و ، التكنولوجيا
متعددة كتوليد الكهرباء وحتلية املياه باإلضافة إىل التطبيقات الصناعية 

دراسة لتقييم تكنولوجيا املفاعالت الصغرية وفقاً اهليئة بوقد بدأت األخرى، 
الوكالة هدفت نظمتها ورشة عمل  م توضيحها من خالل ملنهجية الوكالة 

تطبيقها يف عملية اختيار التكنولوجيا  إىل توضيح هذه املنهجية وآلية
  األنسب لألردن.

وللعديد من  لألردنمهية تكنولوجيا املفاعالت الصغرية بالنسبة ألونظرا 
يف تكثيف جهودها لالوكالة يدعو وفد بالدي الدول االعضاء يف الوكالة، 

 هذه املفاعالت واجهة حتديات ترخيصملالتنظيمية  إعداد البنية األساسية
 .بفعالية وكفاءةيف اخلدمة وادخاهلا 

لتنسيق مع الدول النووية املطورة للتكنولوجيا إلجياد لندعوا الوكالة كما 
آليات لتسهيل متويل املشاريع النووية ومتكني الدول اليت تنوي تنفيذ مشاريع 
جديدة من احلصول على شروط متويلية منافسة متكنها من تنفيذ مشاريعها،  

ث الوكالة على التنسيق مع املؤسسات التمويلية الدولية إلدخال حنكما 
مشاريع احملطات النووية ضمن املشاريع اليت تعمل على ختفيض انبعاثات 
الكربون ومبا يساهم يف احلصول على شروط متويلية تفضيلية ملشاريع 

 احملطات النووية وخاصة يف الدول النامية. 
 

 هوبعد جناح تدشيناألردين للبحوث والتدريب  املفاعل النووياما فيما خيص 
 2016يف شهر كانون اول جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية حرم يف 

ركز وطين كمنقطة ارتكاز رئيسة  ليكون  2017ودخوله اخلدمة يف عام 
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للبحوث والتكنولوجيا النووية لتأهيل وتدريب املهندسني واملختصني يف 
اىل استخدام املفاعل يف  إضافةوالتقنيات النووية،  علومخمتلف جماالت ال

، فقد  م احلصول على ترخيص من املؤسسة انتاج النظائر الطبية املشعة
اليت العامة للغذاء والدواء الستخدام النظائر واملواد الصيدالنية املشعة 

خالل الشهر القادم النووي الطب  قساميف اسينتجها املفاعل البحثي 
االحالل التدرجيي للنظائر املنتجة حمليا بدل املستوردة وفقًا خلطة وصوال اىل 

حتت تصرف الباحثني إلجراء البحوث املفاعل وسيوضع هذا ، قصرية االجل
تروين لتقدمي و تشغيل خمترب التحليل بالتنشيط الني من خاللية التطبيقية مالعل

، اجملاالت احليويةخدماته للقطاع الصناعي والبيئي والتعديين وغريها من 
قسم اهلندسة النووية يف جامعة  لبةتدريب طيف باإلضافة إىل االستفادة منه 

  .العلوم والتكنولوجيا األردنية
 

 -السيد الرئيس:
ملركز الدويل لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف تكمن امهية ا

البحث  حتفيز يفالشرق األوسط، واملعروف اختصارا باسم "سيسامي"، 
وال  ، وغريها واالثار وعلوم املوادالطبيعية الصيدلة والعلوم  يف جماالت العلمي

وقد شهد ، التعاون االقليميتعزيز يقتصر دوره على ذلك بل يتعدى اىل 
يس فقط على مرحلة جديدة من نوعها يف مسار الباحثني العلميني ل املركز 

على مستوى بل ، "سيسامي" يف املركز الدويلمستوى الدول االعضاء 
اوىل جتارب خط الطيف النوعي لألشعة  بإجراءمتثلت الدول اجملاورة 

يف شهر السينية، وهو اول خطوط سيسامي االشعاعية الذي بدأ تشغيله 
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مشروعا علميًا من خالل االعالن  55كما  م استقبال   .نوفمرب املاضي
اشعاع، ومها االشعة السينية واألشعة  خطيجتارب على أول  إلجراءالرمسي 
، وهو دليل آخر يبني أمهية ومصداقية سيسامي العلمية وقدرته احلمراءحتت 

مواصلة العمل لبناء خطني جديدين مها خط وستتم  .على املنافسة الدولية
علوم املواد وخط البلورات اجلزيئية إلدخاهلما يف اخلدمة خالل عامي 

2019-2020. 
فريق حبث من مستخدمي املركز الدويل ان ويسرين يف هذا املقام االشارة اىل 

يف بدأ لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط 
 وميضييف اجراء اوىل جتارب خط الطيف الاملاضي السابع عشر من متوز 

 (.(XAFS/XRFلألشعة السينية 
 

 استخالصمشروع ات اليت مّتت يف تنفيذ ويف منحى آخر يتعلق باإلجناز 
إصدار التقرير فقد  م  اليورانيوم من اخلام األردين يف منطقة وسط األردن

من  االنتهاءكما  م ،   JORCوفق التبويب العاملي  ورانيومملصادر الي الثالث
 متتةألاالنشائية وااللكرتونية وا باألعمالوالبدء  ،رياديةالطة تصميم احمل

حيث ، اخلدمة مع هناية هذا العاميف  احملطة بإدخاليتوقع البدء و ، الصناعية
يف استكمال دراسة اجلدوى االقتصادية البيانات اهلندسية  مم استخداتسي

 م التفصيلي ملصنع اليورانيوم التجاري. يوالتصم
 

 -السيد الرئيس:
 

اميانا منا بأمهية السالمة واألمن النوويني كركيزتني اساسيتني يف تطوير الربنامج 
الذي النووي واالشعاعي  لألمناملركز الوطين  م تأسيس النووي األردين فقد 
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بناء منظومة أمن  سيعمل حتت مظلة هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن على
وحتقيق التكامل والتنسيق بني ات يعلى توحيد املرجع تعملوطنية شاملة 

 املواد النووية واإلشعاعية على املستوى الوطين.من أخمتلف اجلهات املعنية ب
 

أما من الناحية التنظيمية النووية، فقد خطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
 دورها  من شأهنا تعزيزواملعادن، اجلهة التنظيمية والرقابية، خطوات واسعة 

ا يكفل اماية االنسان والبيئة واملمتلكات من أية خماطر التنظيمي والرقايب مب
حيث ، ميكن أن تنجم عن االستخدام السلمي للطاقة النووية واألشعة املؤينة

املفاعل النووي األردين للبحوث رخصة تشغيل  منحاهليئة على عملت 
النفايات معاجلة على مراجعة رخصة تشغيل منشاة  والعمل جار   ،والتدريب
املشعة للنفايات هبدف تأمني االدارة االمنة البحثي التابعة للمفاعل املشعة 

 ضة.فذات املستويات املتوسطة واملنخ
 

 -السيد الرئيس:
 

أتقدم بالشكر للوكالة على دعمها املتواصل هذا املنرب ان على ال يفوتين من 
من خالل  تنفيذ  املشاريع  الوطنية  واإلقليمية   االردينالطاقة النووية  لربنامج

من أبرز ها اليت ، برنامج  التعاون التقينطار إاليت تندرج حتت  واألقاليمية  
ستخالص اليورانيوم، وتعزيز البنية التنظيمية وامشروع حمطة  الطاقة  النووية ، 

ىل إ ة، اضافاستخدامات املفاعل النووي البحثيالنووية، و االشعاعية و 
من خالل قامت الوكالة حيث  املياه.الطب والزراعة و يف  التطبيقات النووية

الوكالة كبيت  خلصت اىل تقدميعدة مهمات مراجعة تنفيذ بهذه املشاريع 
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حتقيق االمان النووي وفقا للمعايري الدولية، فقد توصيات تساهم يف للخربة 
املتابعة للمراجعة الشاملة المان املفاعل البحثي  قبال مهمةتاس م هذا العام 

استعراض مهمة املتابعة خلدمة ( اضافة اىل INSARRالنووي االردين )
تقييم موقع اىل واليت هدفت ( SEEDقع واألحداث اخلارجية )اتصميم مو 

   عمرة.ريحمطة الطاقة النووية يف منطقة قص
 السيد الرئيس:

 

للدعم الفين الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الكبري امتناننا اود التعبري عن 
يف تطوير القطاع الصحي وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الوطنية الذرية 

امثرت والذي امتد على مدى سنوات عدة  ملكافحة مرض السرطانالالزمة 
بالتربع السخي الذي قدمته شركة الكتا يف حتقيق نتائج ملموسة توجت 

((Elekta السرطان  ىسارع خطي لعالج مرضوزارة الصحة متمثال مبل
((LINAC  يورو،  م متويله من قبل املليون تقدر كلفته مببلغ مليونني ونصف

 . PACT)السرطان ) ىاجلهات املاحنة ومن خالل برنامج الوكالة ملعاجلة مرض
 

 -السيد الرئيس:
 

 

يويل األردن أمهية كربى لنظام الضمانات ويعتربه عنصرًا أساسيًا يف اجلهود 
مبدى لقناعتنا الراسخة وذلك الدولية املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية 

األسلحة وغريها من أسلحة الدمار الشامل على هذه اخلطر الذي تشكله 
نطقة الشرق األوسط السلم واألمن العامليني، وباألخص على االستقرار يف م

اليت ال تزال تعاين من قصور يف تطبيق القرارات املتعلقة بإخالئها من و 
يكرر وفد بالدي دعواته إلنشاء منطقة يف األسلحة النووية. وهبذا الصدد، 
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يؤكد الشرق االوسط خالية من االسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل و 
م انتشار األسلحة النووية على ضرورة انضمام إسرائيل إىل معاهدة عد

ضمانات الوكالة، حتقيقًا لعاملية املعاهدة نظام وإخضاع كافة منشآهتا النووية ل
يف الشرق  يف املنطقة ومتهيدًا إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية

  الدولينيا يسهم يف إحالل السلم واألمن مب، االوسط
 -الحضور:السيد الرئيس، السيدات والسادة 

 

ودورها لوكالة الدولية للطاقة الذرية اكرر شكري لويف اخلتام، ال يسعين اال ان 
 زدهارإلاحتقيق حتسني نوعية حياة اإلنسان و يف  على مستوى العامل اجلوهري

السلمية للطاقة الذرية، متمنياً  االستخداماتمن خالل تسخري  العاملي
 كل التوفيق والنجاح.  كمملؤمتر 

 ورامــُة اللــه  وبركاتــه ،،،، والســالُم عليــكم


