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 الرحيمبسم اهلل الرحمـن 

 السيـــد الرئيــس
 السـادُة نـواُب الـرئيس

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

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

 

عن نفسي وبالنيابة  عن وفد  اململكة  األردنية  اهلامشية  باألصالة  بدايًة،  يسعُدين
" للمؤمتر  العام الستنيالواحدة و للــدورة " انتخابكم رئيساً مبناسبة   أن أهنئكم

سعادة السيد يوكيا اهنئ وال يسعين اىل ان  .الدولية  للطاقة  الذرية لةللــوكا
 عاليا والية ثالثة مثمناالوكالة لفرتة  مدير عاممبناسبة توليه ملنصب امانو 
 الدولاالردن و التعاون التقين مع  زخممواصلة  يفبذهلا  اليت ةالكبي  اجلهود

 .املاضية السنوات خالل االعضاء
 

 -السيد الرئيس:
االجنازات والعالمات املزيد من لتحقيق  ثابتةخبطوات األردن ميضي قدمًا ان 

املفاعل النووي فقد جاء تدشني  االردين برنامج الطاقة النووية يف مسية
يف شهر  األردين للبحوث والتدريب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية 
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نقطة ارتكاز رئيسة ملركز وطين للبحوث ليكون  2016كانون اول 
والتكنولوجيا النووية لتأهيل وتدريب املهندسني واملختصني يف خمتلف 

اىل استخدام املفاعل يف انتاج  ضافةباإلجماالت اهلندسة والتقنيات النووية، 
 النظائر الطبية املشعة. 

املركز الدويل يأيت افتتاح  ،وبالنظر اىل زاوية اخرى من زوايا االجناز العلمي
لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط، واملعروف 

برعاية ملكية سامية ، يف شهر ايار من هذا العام اختصارا باسم "سيسامي"
 الذي يضم ركزهذا املومن شأن  يف املنطقة.تميز ليكون أول مركز عاملي م

من اجليل الثالث أن يساهم يف دفع عجلة التقدم  اتالكرتونمسارع 
وعلوم املواد،  والعلوموالنهوض باألحباث العلمية يف جماالت الطب والصيدلة 

وقد تشرفنا حبضور سعادة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وغيها.
هلذا االفتتاح االمر الذي اكد على الشراكة املتينة والعالقة الوثيقة بني االردن 

 والوكالة. 
 يف منطقة وسط األردناليورانيوم كشاف ستاشروع مبويف منحى آخر يتعلق 

يف شهر نيسان من  خامات اليورانيومالحتياطات  إصدار التقرير الثاينفقد مت 
أعمال التنقيب  ستأنفتوس. JORCوفق التبويب العاملي  2016العام 

هبدف رفع مستوى  العامليةواملعايي وفقا لألسس واالستخالص واالستكشاف 
استكمال دراسة اجلدوى االمر الذي يدعم تصنيف خامات اليورانيوم 

  الكعكة الصفراء على اسس جتارية. انتاجتمويل مشروع باالقتصادية اخلاصة 
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وقع الفنية مل دراساتال، فقد استكملت اهليئة الكهرونوويةطة احملاما خبصوص 
فان احملطة ومياه التربيد والشبكة الكهربائية وسوق الكهرباء. وبشكل مواز، 

اجلدوى االقتصادية القابلة للتمويل لبناء مفاعلني بتقنية اهليئة تعد االن دراسة 
مع مدينة امللك عبد اهلل بالتعاون املفاعل ذي الوحدات الصغية املدجمة 

 على ان يتم اختاذ القراريف اململكة العربية السعودية للطاقة الذرية واملتجددة 
 بعد االنتهاء من دراسات اجلدوى. هبذا الشأن

 
 -السيد الرئيس:

 

اميانا منا بأمهية السالمة واألمن النوويني كركيزتني اساسيتني يف تطوير الربنامج 
على السياسة الوطنية للسالمة النووي األردين فقد صادقت احلكومة األردنية 

هليئة تنظيم قطاع الطاقة  شاملالووي النقانون ال ان املصادقة علىكما ،  النووية
الالزمة لرتخيص و املتطلبات التنظيمية الضرورية الذي يتضمن كافة و واملعادن 

وال يفوتين ان ُأشيد بدور  الوكالة  ، قيد املناقشة يف جملس االمة النووية املرافق
 هبذا الشأن.توفره الذي  تقدمي املشورةاحملورّي يف 

على فتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن  أما من الناحية التنظيمية النووية
واملتوقع  املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريبرخصة تشغيل  منح

 .صدورها خالل الشهر القادم
 

 -السيد الرئيس:
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ال يفوتين من هذا املنرب أن اهنئ الوكالة على جناح مؤمتر التعاون التقين الذي 
برنامج التعاون التقين الذي ساهم على  إلطالقستني الذكرى المبناسبة عقد 

عقود يف نقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات البشرية واملؤسسية  ىمد
بني الدول االعضاء يف الوكالة. حيث  وتسهيل التعاون الدويل واالقليمي ما

        الوطين يطار الربناجممت على هامش هذا املؤمتر توقيع وثيقة اال
(2018-2022) ((Country Framework Programme  الذي مت

اعداده بالتشاور مع اجلهات الوطنية ذات العالقة وبالتنسيق مع الوكالة 
برنامج من خالل  يعكس االحتياجات واالولويات الوطنية من اجل دعمهال

 التنميةلبلوغ الالزمة التعاون التقين بشكل يفي مبعايي اجلودة واالستدامة 
وخاصة يف جماالت طط الوطنية يف اخل ةاملنشود ةواالجتماعي ةاالقتصادي
البنية و استخالص اليورانيوم، و ، يف انتاج الكهرباء الطاقة النووية استخدام

 ، وادارة املوارد املائية.وإنتاج النظائر املشعةالتنظيمية الرقابية، 
 

دعم اجلهود الوطنية وال يسعين من هذا املنرب اال ان اشيد بدور الوكالة يف 
الرامية اىل التوعية بامهية العلوم والتكنولوجيا النووية ودورها يف التنمية 
املستدامة ، وذلك من خالل دمج موضوعاهتا يف املناهج املدرسية واشي 

من جامعة طوكيو يزون تممخرباء حتديدا اىل ورشة العمل الوطنية اليت عقدها 
وضوعات لطال  هذه املالطرق املثلى لطرح بتعريف هبدف اليف اليابان 

 االشعاعتقنيات اجراء جتار  عملية حول  وقد رافقهااملرحلة الثانوية، 
 .وتطبيقاته

 

 -السيد الرئيس: 
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اننا يف االردن نؤمن بأن تعزيز الشراكات العاملية يلعب دورا حيويا يف دفع 
 ةالنوويالطاقة تطوير البنية النووية التحتية الالزمة لتنفيذ برنامج مسيتنا حنو 

وخباصة فيما يتعلق بتطوير االطار القانوين والتنظيمي  االردين بنجاح واقتدار
مبا  لكافة االنشطة النووية مبا فيها تصدير املواد واملعدات واالنظمة النووية

ينا للوصول اىل ذلك فقد تقدم يتوافق مع املعايي العاملية، وانطالقا من سع
وذلك  NSG)) نيالنووياملوردين االردن بطلب رمسي لالنضمام اىل جمموعة 

انتشار االسلحة ملنع دعم كافة االنشطة اهلادفة سعيا منه اىل املسامهة يف 
  .ذلكضمن املنظومة العاملية اهلادفة اىل  النووية

 
 -السيد الرئيس:

اتفاقــاً مــع حكومــة بالنيابــة عــن بلــدي بالتهنئــة للوكالــة علــى توقيعهــا  ،اتوجــه
مجهوريــة الصــني الشــعبة بشــأن عبــور اليورانيــوم ضــعيف االثــراء عــرب االراضــي 
ـــــــة ـــــــراء يف مجهوري ـــــــة لليورانيـــــــوم ضـــــــعيف االث ـــــــك الوكال  الصـــــــينية مـــــــن واىل بن

 .هبذه املادةلضمان امداد الدول االعضاء وذلك كازاخستان 
وادراكاً ألمهية حتقيق االمن النووي العاملي فاننا هننئ الوكالة آخر،  ويف منحى

اضافة اىل دعمها  2021-2018 لألعوامعلى تبنيها خلطة االمن النووي 
املستمر اهلادف اىل توطيد وتعزيز اجراءات االمن النووي مبا يتوافق مع 

 ارشادات ومعايي الوكالة املتعلقة بذلك.
 

 -:السيد الرئيس
 



7 

 

يويل األردن أمهية كربى لنظام الضمانات ويعتربه عنصرًا أساسيًا يف اجلهود 
  الدولية املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة النووية

وهبذا     يف التطبيقات السلمية اليت تعود بالفائدة على دول وشعو  العامل.
لإلنضمام    نطقة مبا فيها اسرائيل،الصدد فنحن جندِّد دعوة كافة الدول يف امل

إىل معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآهتا النووية لنظام 
ضمانات الوكالة، حتقيقًا لعاملية املعاهدة يف املنطقة ومتهيدًا إلنشاء منطقة 

من األسلحة النووية يف الشرق األوسط، ما سيسهم يف إحالل السالم  ةخالي
  دوليني.واألمن ال

 

 
 -:رالحضو السيد الرئيس، السيدات والسادة 

 اجلوهري، لوكالة الدولية للطاقة الذريةال يسعين اال ان امثن دور ا، ويف اخلتام
السلمية  ستخداماتااليف حتقيق التنمية العاملية املستدامة من خالل تسخي 

 .والنجاح التوفيقكل الواحد والستني   العامللمؤمتر  متمنياً  الذرية،للطاقة 
 

 

 ورمحــُة اللــه  وبركاتــه ،،،،والســالُم عليــكم 
 


