
 تسخري الذرة من أجل 
السالم والتنمية

إنَّ الوكالة، املعروفة عىل نطاق واسع عىل أنها املنظمة العاملية 
»لتسخري الذرة من أجل السالم والتنمية« داخل أرسة األمم 

املتحدة، هي املركز الدويل للتعاون يف املجال النووي. وتعمل 
دين يف كل أنحاء  الوكالة مع دولها األعضاء ورشكائها املتعدِّ

العالم عىل الرتويج لالستخدام اآلمن واملأمون والسلمي 
النووية. للتكنولوجيات 

ويساعد برنامج الوكالة للتعاون التقني البلدان عىل استخدام 
العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل معالجة أولويات التنمية 

الرئيسية، يف مجاالت تشمل الصحة والزراعة واملياه والبيئة 
والصناعة. ويساعد الربنامج كذلك البلدان عىل تحديد وتلبية 

االحتياجات من الطاقة يف املستقبل. وهو يقدِّم الدعم لتحقيق مزيد 
من األمان اإلشعاعي واألمن النووي، ويقدِّم املساعدة الترشيعية.

اإلنجازات الرئيسية يف األردن
●  2019: املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب يف 

جامعة العلوم والتكنولوجيا يف الرمثا ينتج نظريه املشع 
األول )اليود-I-131( 131((، املستخدم يف عالج 

الرسطان.

●  2017: افتتاح ‘مركز استخدام الحزم الضوئية 
 السنكروترونية يف مجال العلوم والتطبيقات التجريبية 

 يف الرشق األوسط’ )مركز السنكروترون سيسامي(، 
وهو مركز للتعاون اإلقليمي والبحوث العلمية املتقدمة.

●  2016: افتتاح املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب 
األول واملتعدد األغراض يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية.

أحدث نجاحات املشاريع

الصحة البرشية

تلقى مركز الحسني للرسطان الدعم من الوكالة إلنشاء برامج 
تدريبية يف الطب النووي والتشخيص لفائدة أطباء األرسة 

وأخصائيي التصوير اإلشعاعي واملعالجني باألشعة وأخصائيي 
الفيزياء الطبية. وُقدِّم مزيد من املساعدة من خالل إتاحة 

زت هذه اإلجراءات قدرة  مشورة الخرباء واملنح الدراسية. وعزَّ
األردن عىل تلبية احتياجاته الراهنة واملستقبلية فيما يتعلق 

بخدمات الرسطان.

التطبيقات النووية

يعترب مركز استخدام الحزم الضوئية السنكروترونية يف مجال 
العلوم والتطبيقات التجريبية يف الرشق األوسط — أو مركز 

السنكروترون سيسامي — مركزاً دوليًّا مستقالً للبحوث 
العلمية والتكنولوجية وهو يقع يف عالن باألردن، ويضطلع 

ببحوث يف علم األحياء وعلم اآلثار والعلوم الطبية وعلم املواد. 
ويَجري حاليًّا الرتويج له كمركز عاملي إلقامة شبكات بني خرباء 

السنكروترون.

 وقدمت الوكالة تدريباً مكثفاً للموظفني ودعماً من الخرباء 
 ألكثر من عرش سنوات لضمان إدخال املرفق يف الخدمة 

وتشغيله بأمان.

مفاعل البحوث

ن املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب يف جامعة  ُدشِّ
العلوم والتكنولوجيا األردنية يف الرمثا يف عام 2016، وهو 

 مفاعل حراري بقدرة 5 ميغاواط وقابل لرفع قدرته إىل 
10 ميغاواط.

وباإلضافة إىل توفري فرص للبحث والتدريب، بدأ املفاعل يف إنتاج 
املستحرض الصيدالني اإلشعاعي اليود-I-131( 131(، الذي 

يُستخدم لعالج الرسطان. وهناك خطط جارية إلنتاج نويدات 
مشعة للتطبيقات الزراعية والصناعية، ولتشييد مرفق معالجة 
النفايات املشعة الذي سيعالج مواد النفايات املتأتية من املفاعل 

وكذلك من التطبيقات الصناعية واملستشفيات يف البلد.

وقدَّمت الوكالة، يف اآلونة األخرية، الدعم إىل األردن لتنفيذ نظام 
إدارة يكفل االلتزام باملعايري الدولية وباملعايري الصادرة عن هيئة 

الطاقة الذرية األردنية. كما قدمت الوكالة استعراضات 
ومشاورات بشأن األمان، بما يف ذلك إيفاد بعثة الوكالة للتقييم 

املتكامل ألمان مفاعالت البحوث.

20
-0

33
31

 V
er

si
o

n 
1 

(o
nl

in
e

)

األردن
دولة عضو يف الوكالة منذ نيسان/أبريل 1966

موظفة يف القطاع الطبي تدرس صور مريض باستخدام تقنية التصوير 
 ،)PET-CT( املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير املقطعي الحاسوبي

التصوير التشخييص يف مركز الحسني للرسطان. وقدَّمت الوكالة الدعم 
للمركز لرشاء معدات تشخيصية إضافية وتركيب جهاز التصوير املقطعي 

   .)SPECT-CT( الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد

)الصورة من: د. كاملا/الوكالة(
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 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
إىل األردن يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

دعم مبادرات الطاقة النووية  ●
تسهيل تنمية الموارد البشرية  ●

تحسين البنية األساسية للصحة البشرية  ●

تعزيز إدارة الموارد المائية  ●

مساهمة األردن يف التعاون بني بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي يف الفرتة 2019-2009

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
 ●  إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة )2022-2018(، 

ع في كانون األول/ديسمبر 2017 الموقَّ

ع في  ا إلطار البرنامجي الُقطري 2018-2022، الموقَّ  ● 
حزيران/يونيه 2017

www.iaea.org/technicalcooperation
الوكالة تعمُل مع مسؤويل االتصال الوطنيني والبعثات الدائمة لتنفيذ 

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 172 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 49 امرأة(

261291 820

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

املشاريع الوطنية النشطة
• 	)JOR1007( تعزيز قدرات مركز التشعيع بأشعة غاما 

•  إرساء عمليات آمنة وفعالة لتشغيل واستخدام مفاعل 	
)JOR1009( البحوث والتدريب

•  دعم أنشطة تنفيذ وتشييد أول محطة للقوى النووية 	
)JOR2015(

•  إعداد دراسة جدوى هندسية مفصلة وكاملة عن استخراج 	
)JOR2016( اليورانيوم من الخامات المحلية

•  تعزيز الخدمات الوطنية للعالج اإلشعاعي في المستشفيات 	
)JOR6016( العمومية

•  تعزيز القدرات الوطنية في مجال استقصاء ومعالجة 	
)JOR7006( النشاط اإلشعاعي الطبيعي في مياه الشرب

•  تعزيز القدرات الرقابية النووية الوطنية في مجال األمان 	
)JOR9018( النووي واإلشعاعي

يشارك األردن أيضاً يف 45 مرشوعاً إقليميًّا و16 مرشوعاً 

أقاليميًّا، معظمها يف مجال الصحة والتغذية.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل األردن

يف السنوات األخرية، ركَّزت الوكالة عىل تعزيز القدرات من 
أجل تشغيل املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب بأمان 
وفعالية وعىل استخراج اليورانيوم محليًّا. وتلقى البلد أيضاً 

الدعم لالضطالع بأنشطة ترخيص وتشييد محطة القوى 
زت القدرات الوطنية لدراسة ومعالجة  النووية يف البلد. وُعزِّ

زت قدرات  النشاط اإلشعاعي الطبيعي يف مياه الرشب. كما ُعزِّ
الهيئة الرقابية النووية واألمان النووي.

70415172
من مهام الخرباء 

 املحارضين 
قدَّمتها األردن

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلني عىل 
 منح دراسية 

 أو من الزائرين 
 العلميني تمت 

استضافتهم

أحرز املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب تقدماً كبرياً يف إنتاج 
 املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية والتحليل بالتنشيط النيوتروني. 

له، الدعم   وتلقت هيئة الطاقة الذرية األردنية، التي تمتلك املفاعل وتشغِّ
 من خالل ما قدَّمته الوكالة من استعراضات األمان ومشورة الخرباء، 

    .)INSARR( بما يف ذلك بعثة التقييمات املتكاملة ألمان مفاعالت البحوث

)الصورة من: د. كاملا/الوكالة(


