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وردت من البعثة الدائمة للمملكة األردنية ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩رسالة مؤرخة 
الھاشمية لدى الوكالة فيما يتعلق بالسياسات والممارسات التي يتبعھا األردن 

 في المجال النووي

 

 

 

دى  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩تلّقى المدير العام رسالة مؤرخة  -١ ة الھاشمية ل ة األردني ة للمملك من البعثة الدائم
   .الوكالة بشأن السياسات والممارسات التي يتبعھا األردن في المجال النووي

  

م طيه الرسالة إلعالم جميع الدول األعضاء.  -٢   وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ
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INFCIRC/921 

  الملحق

  البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية
  لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية

  ١٠/٢/٨٤٩الرقم المرجعي: 

  مذكرة شفوية

ا  َب تحياتھ ا أطي تھدي البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيين
ي  إلى المدير العام للوكالة الة بشأن السياسات والممارسات الت ذه الرس ل ھ الدولية للطاقة الذرية، ويشّرفھا أن تنق

  .يتبعھا األردن في المجال النووي

ذا المجال، وھي:  ووي في ھ تلتزم حكومة المملكة األردنية الھاشمية باالتفاقات الدولية الرئيسية لمنع االنتشار الن
ة معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية  ة، واتفاقي (معاھدة عدم االنتشار)، ومعاھدة الحظر الشامل للتجارب النووي

الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية الحماية المادية) وتعديلھا، وتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار 
ة الھ ة األردني ين المملك ود ب ة األسلحة النووية، والبروتوكول اإلضافي لالتفاق المعق ة للطاق ة الدولي اشمية والوكال

الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية، والبيان المشترك بشأن مكافحة التھريب 
  .النووي. وتشكل ھذه االتفاقات سياسات األردن الوطنية لمنع االنتشار النووي

مبر  انون األول/ديس ن ك امس م ي الخ ع األردن ١٩٧٤وف ع ، وقَّ ده م ذي عق اق ال ة النط مانات الكامل اق الض اتف
ارس  ي آذار/م ع األردن ف ا وقَّ ة، كم ه  ١٩٩٨الوكال ي تموز/يولي اق. وف ذا االتف افي لھ ول اإلض ى البروتوك عل

  .، أنشأ األردن النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية٢٠٠٧

ر، بإنشائه نظامه الوطني لمراقبة الصا ام وكان األردن قد قرَّ رام القسم ٢٠٠٩درات في ع من  ٢والقسم  ١، احت
ة واد  INFCIRC/254 الوثيق ل الم ات نق ة من عملي أي عملي ق ب ا يتعل ا، فيم اً لھ ة والتصرف وفق بصيغتھا المعدل

ة  وبية المزدوج رامج الحاس واد والب دات والم ك المع ي ذل ا ف ا، بم لة بھ ا المتص ة والتكنولوجي دات النووي والمع
  .صلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھااالستخدام ذات ال

دير  ا من الم ة في فيين ائر المنظمات الدولي وترجو البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة وس
ا بھا العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعميم ھذه المذّكرة الشفوية على جميع الدول األعضاء في الوكالة إلعالمھ

ا  ي تضطلع بھ ع االنتشار وأنشطة الضمانات الت ة بشأن من ى دعم األردن ألھداف الوكال وعلى سبيل الداللة عل
  .الوكالة

ذه الفرصة  ا ھ وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيين
  .ة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھالكي تعرب مجدداً للمدير العام للوكال

  

  ]الختم[

  ٢٠١٧فيينا، التاسع والعشرون من أيار/مايو 

  

 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية




