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 بسم هللا الرمحـن الرحيم
 الرئيــسة السيـــد

 الكرامالسـيداُت والســادة احلضور 
 السـالُم عليـُكْم ورمحـُة اللـِه وبركاتِـْه،،،

 

ابلنيابة عن بلدي االردن، وابمسي وابسم اعضاء الوفد املشارك، اتقدم ابحر 
بفقدان السيد يوكيا امانو الدولية للطاقة الذرية التعازي اىل سكراترية الوكالة 

وحتقيق التنمية  منواالخلدمة قضا� السالم  حياته الذي كرس  النبيل هذا الرجل
وبناء اجملتمع الدويل  بدور العلم يف خدمة االنسانيةاميا�ً منه  على الصعيد الدويل

. سيبقى السيد امانو نرباسا حيثنا على املزيد من العمل والعطاء وتطوره وازدهاره
علوم من خالل االستخدام السلمي لل الساميةاالهداف التنموية العاملية لتحقيق 

  تكنولوجيا النووية مبا فيها الطاقة الذرية.وال
ان اهنئكم على انتخابكم رئيسًا للدورة الثالثة ، السيد الرئيس،  يطيب يل 

 لعلى ثقة أبن رائستكم ستسهم يف قيادة ينوان ،والستني للمؤمتر العام للوكالة
 .ةاعمال املؤمتر وبلوغ اهدافه املنشود

 
 -الرئيس:ة السيد

جبميع  بر�مج الطاقة النوويةيواصل االردن مسرية االجناز يف طريقه لتطوير 
حمطة الطاقة النووية واستكشاف وتعدين اليورانيوم مشروع اليت تتضمن  مقوماته

، وبداية للبحوث والتدريب، وتطوير املوارد البشرية االردين واملفاعل النووي
الثاين العام  منذ املؤمتر االجنازات اليت حتققتامسحوا يل ان اعرّج على اهم 
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ل املفاعهبذا االجتاه فقد استمر البناء على جناح االردن يف تشغيل  والستني
للتدريب والبحث العلمي لطلبة اهلندسة النووية  ليكون نواة لبحثيالنووي ا

ستغالل االمثل السعينا اىل حتقيق ا وذلك يف معرضوالعلوم النووية األخرى ، 
وانتاج املعرفة ملفاعل الذي يشكل حجر األساس للبحوث والتدريب لقدرات ا

 تلك  فتح اجملال الستثمارواىل يف العلوم والتكنولوجيا النووية يف األردن، 
  .صناعيوال طيبرات على الصعيدين القدلا
 

انتاج املواد الصيدالنية املشعة لنظري فقد متكنت الطواقم الوطنية املتخصصة من 
املشع وتسويقه للمستشفيات ومراكز الطب النووي األردنية  131-اليود

تغطية كخطوة ل  الفحوصات التشخيصية والعالجيةاستخدامه يف لغا�ت 
ة ية نظري اليود املشع اليت مت تزويد ثالثة عشر محيث بلغت كاالحتياجات احمللية 

، وجتري االن مباحثات مع تقريبايف الشهر  6Ciمبعدل   40Ci مركزا عالجيا هبا
دول االقليم هبدف استهالل التعاون الطيب من خالل تزويدها مبثل هذه املواد 

 ةق انتاج النظائر املشعة ورفع طاقتوسيع نطاعلى  الصيدالنية ، كما نعمل 
وفقا  )Ir-192األيريديوم (اخرى وابألخص االنتاج لتشمل نظائر طبية وصناعية 

 .)ISO9001ملتطلبات (
 

 الرئيس: ةالسيد
تطوير نعمل اآلن على مسار  ، فحمطة الطاقة النوويةاما فيما خيص مشروع 

) ، الذي هو SMRs(النمطية (املدجمة) املفاعالت النووية الصغرية استخدام 
حالًيا يف مرحلة التقييم ، ابلنظر إىل جوانب التصميم والسالمة ، والتكلفة 
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 النووية املفاعالت تساهمأن  ومن املنظوروالتمويل ، والشراكات االسرتاتيجية. 
، 2028عام مع حلول على الطاقة املتزايد الطلب يف تلبية املدجمة الصغرية 

 .الطاقة األردين تصادية مللفاحملركات االقعلى  وذلك اعتمادا
 

هذا وقد مت توقيع العديد من االتفاقيات لدراسة اجلدوى االقتصادية هلذه 
متتاز به من استخدامات متعددة  املفاعالت مع ابرز مزودي التكنولوجيا ملا

 .كتوليد الكهرابء وحتلية املياه ابإلضافة إىل التطبيقات الصناعية األخرى
 

 استخالصمشروع ويف منحى آخر يتعلق ابإلجنازات اليت ّمتت يف تنفيذ 
فقد مت االنتهاء من تصميم  اليورانيوم من اخلام األردين يف منطقة وسط األردن

يتوقع البدء نشائية وااللكرتونية واالمتتة و دء ابألعمال االوالب ر�ديال صنعامل
حيث سيتم استخدام البيا�ت ، اخلدمة مع �اية هذا العام ابدخال املصنع يف

اهلندسية يف استكمال دراسات اجلدوى االقتصادية والتصميم التفصيلي ملصنع 
 . 2020  اليورانيوم التجاري مع �اية العام

 
 

 الرئيس: ةالسيد
بيقاهتا يف الشرق ملركز الدويل لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطيسهم ا
التفوق العلمي والتكنولوجي يف الشرق  يف حتقيق، SESAME، األوسط

األوسط والبلدان اجملاورة من خالل متكني البحث العلمي على مستوى عاملي 
، واملسامهة وعلوم املواد، وغريها الطبيعية  ة والعلوميف مواضيع الطب والصيدل

املركز  ، وقد شهدالدويلالعلمي يف نشر ثقافة السالم من خالل التعاون 
خط مطيافية األشعة  ،ئيسني من خطوط األشعة وتشملتشغيل خطني ر 
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مت من ، )IR) وخط مطيافية األشعة حتت احلمراء (XAFS/XRFالسينية (
 104قدمت فيما  ، 2018املاضي  عاميف الجتربة علمية  23خالهلما اجراء 

حبثا فيما سيتم   17 اجنز منها حبثا 57 قبولمت  2019احباث خالل عام 
 .الباقي حىت �اية العام احلايلاجناز 

 
تشغيل خط األشعة السينية ذات الطاقة اىل �اية العام احلايل  وسيصار مع

، ومن MS)(املواد علوم يف دراسات  االحباثالعالية املخصص الستقبال 
-Soft X)و  Beamlines   (Tomography)ني إضافينيخطتشغيل  املتوقع

Ray)  2022حبلول عام . 
 

املركز العلمي ان يكون  مما اهّلهافتتاح أول حمطة طاقة مشسية للمركز كما مت 
 .الذي يعمل كليا ابالعتماد على الطاقة الشمسية قليمياأاألول 

 
ابلسيسامي  ةاخلاص احللقة النقاشيةيل من هذا املنرب ان ادعوكم حلضور  اوامسحو 
النور ، الطريق إىل األمام: عقد على هامش هذا املؤمتر حتت عنوان" واليت ت

  "مصادر الضوء املتقدمة للسالم والتنمية
 (Light, the Way Forward: Advanced Light Sources for Peace 

and Development) 
 

 -الرئيس: ةالسيد
 

التشريعي لألمان حترص هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن على إدامة اإلطار 
آت واألمن النووي وذلك إبعداد األنظمة والتعليمات الالزمة لضمان أمان املنش
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تعزيز دورها  اهليئة على كما تعكف  وفقا للمعايري الدولية ذات العالقة. يةو النو 
مبا يكفل محاية االنسان والبيئة واملمتلكات من أية خماطر التنظيمي والرقايب 

واىل ضمان حتقيق االمان االشعاعي ألشعة املؤينة، ض لحمتملة للتلوث والتعر 
فقد مت والنووي واجلودة يف جمال استخدامات الطاقة النووية واالشعة املؤينة، 

النووي الفراد العاملني كمشغلني رئيسيني للمفاعل لاصدار الرخص الشخصية 
 . االردين للبحوث والتدريب

االجتماع السادس يف شارك االردن  فقداما يف جمال دورة الوقود النووي 
مان أمان التصرف يف الوقود املستهلك و أاملشرتكة بشأن الستعراض االتفاقية 
 ومت عرض التقرير الوطين العام املاضي  املشعة والذي عقدالتصرف يف النفا�ت 

اسرتاتيجية وطنية للمقدمة األمامية مت عمل كما .  هذا االجتماعيف  ةمر  ألول
 .تيجية وطنية لز�دة الوعي اجملتمعي ابلطاقة النوويةاواسرت  يف دورة الوقود النووي

من من املصادر املشعة للتخلص اآلمت حتضري دراسة جدوى اقتصادية  كذلك
 . (Radioactive Legacy Sources) ةالقدمي

ولتقليل حجم النفا�ت املشعة املخزنة يف املستودع املركزي للنفا�ت املشعة مت 
 % من املصادر املشعة املهملة املختومة وختزينها يف 80تفكيك اكثر من 

مما يسهل  ،املتبعة عاملياالنووي خاصة ضمن اعلى مستو�ت االمان كبسوالت 
 تلك املصادر.ل النهائيالتخلص عمليات النقل و 

على توحيد  تعملوطنية شاملة نووي بناء منظومة أمن ستمر العمل على وي
ات وحتقيق التكامل والتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية ابملواد النووية ياملرجع

االستفادة القصوى من اخلربات  ونسعى اىل واإلشعاعية على املستوى الوطين
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مهمة استقبل االردن مطلع هذا العام  للوكالة يف هذا اجملال حيثالرتاكمية 
 .)INSSP(املتابعة ملهمة اخلطط املتكاملة لدعم االمن النووي 

 
 -الرئيس: ةالسيد

 

ان انضمام اململكة االردنية اهلامشية ملعاهدة عدم انتشار االسلحة النووية 
واخضاع مجيع منشاهتا النووية لنظام الضما�ت الشاملة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هو دليل واضح على التزام اململكة التام بدعم منظومة نزع السالح 

نووية يف التطبيقات السلمية وعدم االنتشار النووي وحصر استخدام الطاقة ال
اليت تعود ابلفائدة على دول وشعوب العامل ، حيث ستواصل اململكة مسامهاهتا 
االجيابية يف جهود نزع السالح النووي ومشاركتها الفاعلة يف مجيع حمافل نزع 

منطقة خالية من (السالح النووي متعدد االطراف، وابألخص ازاء انشاء 
 من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط). األسلحة النووية وغريها

 

 
 -الرئيس، السيدات والسادة احلضور: ةالسيد

 

ذه ه ويف اخلتام، ال يسعين اال ان اكرر شكري للوكالة الدولية للطاقة الذرية
السلمية للطاقة الذرية،  االستخداماتميدان تنمية  يفية الرائدة العاملاملنظمة 

متمنياً   ، م واالزدهار يف العاملالسالمة والسلإرساء قواعد  اىلوالفريدة بسعيها 
 للمؤمتر العام  الثالث والستني كل التوفيق والنجاح.

 

 والســالُم عليــكم ورمحــُة اللــِه وبركاتــه ،،،،


	كلمـــة
	كلمـــة
	المملكـــة الأردنيـــة الهاشميـــة
	المملكـــة الأردنيـــة الهاشميـــة
	في الـدورة الثالثة والستين
	في الـدورة الثالثة والستين
	للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
	للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
	فيينا- النمسا
	فيينا- النمسا
	بسم الله الرحمـن الرحيم
	السيـــدة الرئيــس

	بسم الله الرحمـن الرحيم
	بسم الله الرحمـن الرحيم
	السيـــدة الرئيــس
	السـيداتُ والســادة الحضور الكرام
	السـيداتُ والســادة الحضور الكرام



