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 بسم هللا الرحمـن الرحيم 

 

 

 السيـــد الرئيــس 

 السـيدات والســادة الكرام 

 السـالم عليـكم ورحمـة اللـه وبركاته،،،

 

يسعُدني وباألصالِة عن نفسي ووفد المملكِة األردنيِة الهاشمية أن أهنئكم بمناسبِة  

للــدورة " " للمؤتمِر العام للــوكالة الدوليِة للطاقِة الذرية، وان  65انتخابكم رئيساً 

السيد  سعادة  العام  بمديرها  ممثلة  االستثنائية  جهودها  على  الجزيل  بالشكر  اتقدم 

غرو ماريانو  العالمية رفائيل  التنمية  تحقيق  في  غايتها  تحقيق  على  وعزمها  سي 

 المستدامة من خالل االستخدامات السلمية للطاقة الذرية. 

 

 

 -السيد الرئيس: 
 

بدايــة ال يســعني اال ان اكــرر تقــديرة للوكالــة علــى الــدعم الــذة قدمتــ  للــدول 

المســتجد مقدمــة االعضاء ومنها االردن لمجابهة جائحة تفشــي فيــرور كورونــا  

ــة لالســتجابة  ــات النووي ــى تســخير التقني ــدرة عل ــ  فــي الق ــذي ب ــاال يحت ــذلم مث ب

للمتطلبات الناشــئة وخاصــة عنــدما يتعلــق االمــر بالصــحة العالميــة حيــ  ســجل 

 ة ـــاطالق الوكالة لمبادرة مشروع الخطة المتكاملة لمكافحة االمراض حيواني



 

 

 

 

 

ــادة اZODIACالمنشــ)   ــى ري ــة عل ــة ( دالل ــدرات الوطني ــي دعــم الق ــة ف لوكال

واالقليمية في مجال الكشف عن االمراض حيوانيــة المنشــ) ومنــا انتشــارها قبــل 

 حدوثها.
 

 

تتوثق اواصر التعاون الفني بين االردن والوكالة عاما بعد عام وبهذا يســرني ان 

اعلــن عــن استضــافة االردن للــدورة التعليميــة الجامعيــة العليــا فــي الوقايــة مــن 

وذللــم اســتنادا   PGEC)االشعاع وامان المصــادر االشــعاعية بالللــة العربيــة  

على منهاج يتماشى مــا تطــورات ســير العمــل فــي برنــامو الطاقــة النوويــة فــي 

األردن والذة ينطوة على وجود اثنين من المراكز العلمية المتقدمــة فــي االقلــيم 

و المركــز الــدولي (  JRTRوهما المفاعل النووة االردنــي للبحــ  والتــدري   

لضـــوء الســـنكروترون للعلـــوم التجريبيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي الشـــرق األوســـط، 

 "."سيسامي
 

 

استخدام  لبرنامو  الوكالة  استحدا   على  نثني  فإننا  الصعيد،  هذا  وعلى 

البالستيكي    التلو   للسيطرة على  النووية  ( NUTEC Plasticsالتكنولوجيا 

المائية   البيئية  االنظمة  مركز  في  يوفرها  التي  االمكانات  واستخدام  والبحرية  

سيسامي في تحقيق مخرجات وحلول عملية في هذا المجال حي  تم تشليل خط  

شعة السينية واألشعة تحت الحمراء  علوم المواد كخط ثال  سبق  تشليل خطي اال

 . في المركز

 



 

 

 

 

 -السيد الرئيس: 
 

ا  الطاقة  برنامو  تطوير  في  االنجازات  استخدام  تتوالى  تم  فقد  االردني،  لنووية 

المفاعل النووة األردني للبح  والتدري  في انتاج النظائر الطبية المشعة مثل  

المستخدم في تشخيص وعالج األورام السرطانية، حي  تم    131–نظير اليود  

  172 )( عينة بما مجموع    3125بـ      تزويد مراكز الط  النووة المحلية

Ci  كما حصلت وحدة النظائر المشعة في المجال الصناعي على من هذا النظير .

والمستخدم في الفحوصات    192-    نظير االيريديوم  إلنتاج  9001شهادة االيزو  

منظومات  تشليل  على  العمل  وتم  والمعدات.  االنابي   لحام  ألعمال  الالاتالفية 

ج قياسية من الوكالة. ويتطلا التحليل بالتنشيط النيتروني بنجاح بالتوافق ما نماذ

االردن ب)ن يكون هذا الصرح العلمي البحثي الصناعي نواة لمركز إقليمي تحت 

 مظلة الوكالة. 

 

استخالص  مشروع  تنفيذ  في  تّمت  التي  باإلنجازات  يتعلق  آخر،  منحى  وفي 

اليورانيوم من الخام األردني في منطقة وسط األردن، فقد باشرت شركة تعدين 

الحالي تشليل المصنا الريادة الستخالص اليورانيو العام  م األردنية منذ مطلا 

الهندسية   لألعمال  اإلعداد  حاليا  ويتم  اليورانيوم،  خامات  من  الصفراء  الكعكة 

الضرورية إلدخال المصنا حيز الخدمة وبشكل كلي تمهيداً الستكمال التصاميم 

 الهندسية التفصيلية للمستوي التجارة. 

 

التعاون الفني ما الوكالة  في دعم مسيرة تطوير برنامو الطاقة يتواصل زخم  و

ــ ة واألقاليميــ النووية االردني من خالل المشاريا الوطنية واالقليمي   ة، وأخص ـ



 

 

 

 

لتجهيز وحدة معالجة المياه لوزارة المياه  بالذكر الدعم الهام الذة قدمت  الوكالة  

 األردن.  الجوفية وتحويلها الى مياه صالحة للشر  في

 

 السيد الرئيس:
 

نؤكد على اهمية تضافر الجهــود الدوليــة المســتدامة فــي تعزيــز منظومــة االمــن 

النووة الشامل في نطاق الوفاء بااللتزامات المحلية والدوليــة. كمــا نؤكــد التــزام  

االردن بــدعم منظومــة نــزع الســالح وعــدم االنتشــار النــووة وحصــر اســتخدام 

لفائدة على دول وشعو  العــالم الطاقة النووية في التطبيقات السلمية التي تعود با

األسلحة النووية ، حي  ستواصل المملكــة   انتشاراجما عمال بروح معاهدة عدم  

مساهماتها االيجابية في جهود نزع السالح النووة وباألخص ازاء انشاء  منطقة 

ــدمار الشــامل فــي الشــرق  خاليــة مــن األســلحة النوويــة وغيرهــا مــن أســلحة ال

 األوسط(.

 

 -، السيدات والسادة الكرام: السيد الرئيس

 

اإلزدهار  الوكالة دور اثمن ان اال يسعني ال الختام، في تحقيق  في  الجوهرة 

للطاقة  االستخدامات رتسخي خالل  من العالمي ً  الذرية، السلمية  لهذا  متمنيا

 .والنجاح التوفيق المؤتمر

 

 

 والســالُم عليــكم ورحمــةُ اللــِ  وبركاتــ  ،،،،


