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 السیدات والسادة  الحضور 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،،،

 السید الرئیس 

على ثقھ ویقین في قدرتكم  ينن أالبدایة اود أن أھنئكم النتخابكم  رئیسا لھذا المؤتمر ، و في     
دعمنا الكامل، وال یفوتني ھنا أن لكم ، مؤكدا  بنجاحوخبرتكم على قیادة اعمال ھذا المؤتمر 

للجمیع التقــــدم ارحب بالدول التي انضمت مؤخــرا الى عضویة الوكالــة ، متمنیا 
 .واالزدھار

 السید الرئیس 

یعرب وفد بالدي عن خالص تعازیھ وصادق مواساتھ وتضامنھ مع اسر ضحایا مرض 
حیاة البشر و مصادر رزقھم و لم یھدد العالم ،  الذي  نحاءفي جمیع ا19كوفید  -كورونا 

ن تنسیق الجھود یدعو وفد بالدي المجتمع الدولي الى المزید مو یفرق بین احد منھم ، 
والتغلب علیھا ،  رھاالتي تحتاج الى جھد شاق ومتواصل من اجل حص جائحةلمواجھة ھذه ال

لتزویدنا بأجھزة  الدولیة مانة الوكالةأن أتقدم  بالشكر واالمتنان أل ودأالمقام ،  في ھذاو 
دة مساعوعلى مجھوداتھا االیجابیة ومحاوالتھا الجادة في  19الكشف عن فیروس كوفید 

 . مجابھة جائحة كوروناالدول األعضاء ل

 السید الرئیس 

أنتھز  شأن، وفي ھذا ال 2019اطلع وفد بالدي باھتمام على تقریر الوكالة السنوي لعام     
ھذه الفرصة لكي أتقدم بخالص الشكر والتقدیر الى المدیر العام واإلدارات المختلفة على 
أدائھم المتمیز، كما یشید وفد بالدي بنجاح المؤتمر الدولي لألمن النووي الذي عقد في فیینا 
خالل شھر فبرایر الماضي الذي شاركت فیھ بالدي بوفد رفیع المستوى ورحبنا بالبیان 

زاري الختامي الذي صدر عن المؤتمرالذي عكس مختلف وجھـــــات النظر من خالل الو 
التزام كافة الدول بدعم االمن النووي ، وألھمیة مثل ھذه المؤتمــرات ، نأمل  أن تستمر 

 . مستقبال أمانة الوكالة في عقدھا

 السید الرئیس 

أساسا  للتنمیة المستدامة في   للوكالةوتعتبرھا نشاطات التعاون التقنياھتماما ب تولي بالدي   
برنامج  واوفت بالدي بالتزاماتھا المالیة تجاهمجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ، 

بدانا في مرحلة تصمیم المشاریع التي تقدمنا بھا لدورة البرنامج الحالیة ، والتعاون التقني ،  
ذلك احتیاجات التنمیة ذات االولویة المراد دعمھا عبر تم تحدید أولویاتنا ونشاطاتنا وكو 

وقد   CPF الوطني  مج أنشطة التعاون التقني وذلك حسب ما حددناه في خطة عمل البرنا
 اخذنا بعین االعتبار الدروس المستفادة من التعاون السابق وخبرة الوكالة ودرایتھا ودعمھا .



 

 السید الرئیس 

ت والظروف التي كانت وال تزال تمر بھا بالدنا ، ومع وجود على الرغم من كافة التحدیا
-2022، فقد تمكنت بالدي من تقدیم ثالثة مشاریع لدورة البرنامج العام  19جائحة كوفید 

، اثنان منھم في مجال قطاع الصحة وتحدیدا العالج باإلشعاع لمرضى السرطان  2023
ج الصحة الحیوانیة ونتمنى أن تتحصل والمشروع الثالث في قطاع الزراعة وتحدیدا برنام

 بالدي على الدعم الكامل ونتغلب على أیة عراقیل یمكن أن تواجھھا في تنفیذ المشاریع .

بعد أن توقف  2021- 2020كما استأنفت بالدي نشاطات المشاریع القائمة لدورة البرنامج 
تنفیذ المنح التدریبیة والزیارات العلمیة بسبب جائحة كورونا بینما استمر تنفیذ بند تزوید 
المعدات حیث تم استالم بعضھا ضمن مشاریعنا القائمة وعددھا خمسة مشاریع وطنیة في 

ذبابة الفاكھة والعالج باإلشعاع وھیدرولوجیا المیاه والرقابة ، ھذا باإلضافة  مجاالت مكافحة
على المشاركة في بعض المشاریع ذات االھتمام المشترك ضمن اتفاقیة التعاون االقلیمي 

 ) والمشاریع االقلیمیة والدولیة . AFRAاالفرا ( 

 

 السید الرئیس 

) وتحدیــدا برنامج الحمایة المادیة  INSSP(  لخطة التكاملیة لدعم األمن النوويالتنفیذ 
نجاح للمواد النوویة والمصادر المشعة والمنشآت ذات الصلـة ،قدمت الوكالة الدعم الالزم إل

% من مشروع تطویر نظـــــــــام الحمایة المادیة لوحدة  80ھذه الخطة بتنفیذ قرابة 
المركزي و انتھینا من انجاز مرحلة التصامیم ) بمستشفى طرابلس  60التشعیـع ( كوبلت 

الفنیة الخاصة بتطویر منظومة الحمایة المادیة للمواد النوویة والمصادر المشعة بمركز 
، كما تم تنفیذ برنامج تدریبي متقدم لعدد من المختصین الوطنیین في  نوویــــةالبحوث ال

لحمایة المادیة ، ولوال الظروف مجاالت تقییم وتصمیم وإدارة مشروعات تنفیذ منظومات ا
االمنیة في الجنوب لكنا انتھینا من استحداث نظام حمایة مادیة عن بعد لمخازن خام 
الیورانیوم بسبھا ، كما أثمر التعاون بین خبراء الوكالة والمختصین اللیبیین في انجاز 

 المسودة النھائیة للقانون النووي اللیبیة ولوائحھ التنفیذیة .

 

 الرئیسالسید 

یثمن وفد بالدي عالیا المجھودات التي تبذلھا أمانة الوكالة ومراعاتھا للظروف الي تمر بھا 
نجاح نشاطاتنا وفي دعم برامجنا وتنفیذ مشاریعنا بالدنا ومحاولتھا تذلیل الصعوبات إل

والمساعدات حتى نستطیع النھوض ببرامجنا والتغلب على كل  جھدونتطلع الى المزید من ال
راقیل التي تواجھنا ، وفي ھذا الصدد یود وفد بالدي أن یتقدم بالشكر الجزیل للدول الع



المناحة الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة على دعمھما في تمویل مشاریع تطویر منظومات 
الحمایة المادیة لبعض المرافق النوویة واالشعاعیة الحیویة ، كما یتطلع وفد بالدي الى 

ج تركیب منظومات التحكم لمفاعل تاجوراء والذي ستشرف علیھ دولة استكمال برنام
 .االرجنتین الصدیقـــة في اقرب وقت ممكن 

 السید الرئیس 

ریة الذي تم بمساعدة الدول الصدیقة تت ریة الى منخفض التت إن عملیة تغییر الوقود عالي ال
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة كان لھا  كامل شرافإالوالیات المتحدة وروسیا االتحادیة وب 

) من جانب الخبراء اللیبیین  good practiceالتأثیر االیجابي على ابراز الممارسة الجیدة ( 
تھم عن بعد اثناء مرحلة تحمیل الوقود عالي النثریة في حاویات وذلك وذلك في تعامال

ى ابتكارھم لبعض المعدات ضافة النجاز المھمة ، باإلبتصمیمھم لغرف تحكم عن بعد إل
االخرى الخاصة بعملیة التحمیل ، وجذیر بالذكر ویعد من المسائل المھمة المستعجلة التي 
نلح على االمانة العامة للوكالة التدخل لحلھا اال وھي مشكلة تعطل الوقود النوویة ( منخفض 

طلب بالدي من النثریة ) المستخدم في مفاعل مركز البحوث النوویة بتاجوراء وبھذا ت 
االطراف المعنیة والتوصل الى  استمرار العمل كشریك معالوكالة على وجھة الخصوص 

تفاھم ویتحمل كل طرف مسؤولیاتھ ویفضى الى معالجة العطل القائم بالوقود وتقدیم 
المساعدة الفنیة وتقییم الحالة ، والتي قد نفضي الى تغییر رزم الوقود كاملة ، حتى ال نفاجأ 

 نفس الخلل في وحدات وقود اخرى . بحدوث

كما تأمل بالدي من الوكالة المساعدة في تسھیل اجراءات الحصول على المصادر المشعة 
الضروریة المستخدمة في الصحة والبحث العلمي وغیرھا وكذلك المساعدة في معایرة 

 ) بمركز البحوث النوویة . SSDLالقیاس بالمعمل المرجعي ( 

 السید الرئیس 

لي أن اسلط الضوء على  االرغم من الدعم المستمر من االمانة العامة للوكالة ، اسمحو  على
بعض الصعوبات التي تواجھ بالدنا في تنفیذ المشاریع والنشاطات االخرى ذات العالقة 
بسبب الظروف االمنیة التي تمر بھا في ھذه المرحلة ، حیث المشاركة في انشطة الوكالة 

تفادة من زیارة الخبراء الى لیبیا معدومة ، كما أن عدم وجود سفارات ضعیفة جدا ,ان االس
في لیبیا أدى لصعوبة الحصول على تأشیرات دخول مما ساھم في تعثر سیر المشاریع 
ولكننا نسعى جاھدین رغم الظروف القاسیة والتحدیات لالستفادة مما تقدمھ الوكالة من 

 مساعدات .

 السید الرئیس

نجاز بعض المشاریع الجدیدة مثل انشاء مخزن وطني یطمح وفد بالدي في دعم الوكالة إل 
مؤقت للمصادر الیتیمة والمصادر غیر المستخدمة وتعزیز اجراءات االمن النووي بمنافد 
العبور المختلفة من خالل تزوید نقاط العبور بمعدات الكشف على االشعاع الثابتة والمحمولة 



االمن النوویة بین موظفي التفتیش الجمركي ومجموعات االستجابة االمنیة وتعمیم ثقافة 
 ورفع كفاءة االداء الوظیفي في المجاالت الفنیة االجرائیة .

 السید الرئیس

عن برنامج أسلحة الدمار الشامل وفي  2003التزمت بالدي منذ اعالن تخلیھا طواعیة عام 
ایمانا منھا بأن تحقیق األمن والسالم  في العالم باسره  مقدمتھا برنامج األسلحة النوویة وذلك 

ال یمكن أن یتحقق بوجود مثل ھذه األسلحة ، ومنذ ذلك التاریخ تبنت طریقا اخرا ، حیث 
أبدت استعدادھا  التعاون مع المجتمع الدولي وأكدت على التزامھا الكامل بالدعم والمساندة 

لكافة المعاھدات واالتفاقیات المبرمة في ھذا مت انضلمنظومة نزع السالح وعدم االنتشار و 
اخالء وفي ھذا االطار فان وفد بالدي یجدد تأكیدھا على ضرورة العمل على الخصوص ،  

تدعو الى و منطقة الشرق األوسط من االسلحة النوویة واسلحة الدمار الشامل األخرى ، 
من األسلحة النوویة ون استثناء داتخاد تدابیر عملیة وعاجلة  ألخالء منطقة الشرق األوسط 

نؤكد على  . كمادون شك في تعزیز السلم األمن واالستقرار في المنطقة والعالم  یسھمس مما
الحق األصیل لكافة الدول دون تمییز في االستخدام السلمي للطاقة النوویة وضرورة تسھیل 

ول النامیة  لإلسھام  في نقل التكنولوجیا والخبرات وازالة العراقیل الموضوعة امـــام الد
 تحقیق امن ورفاھیة شعوب  تلك الدول واستقراراھا . 

 السید الرئیس

بالرغم من الظروف االقتصادیة التي تمر بھا بالدي ، إال أنھا حرصت على الوفاء  
بالتزاماتھا  المالیة تجاه الوكالة ، حیث قامت بتسدید مساھماتھا في المیزانیة العامة ، 
صندوق التعاون التقني ، المساھمة الوطنیة في تكالیف مشاریع التعاون التقني وصندوق 

نعمل حالیا على تسدید المستحقات المتبقیة ، وفي المقابل وبالرغم من رأس المال العامل و 
الجھود الدولیة التي تبدلھا امانة الوكالة لزیادة التمثیل من رعایا الدول النامیة في وظائف 
الوكالة ، إال اننا نالحظ عــدم وجود أي تقدم في زیادة تمثیل  لیبیا في تلك الوظائف التي 

اقصا ، بالرغم من تقدم مرشحین مؤھلین لعدة وظائف من الفئات المختلفة الزال تمثیلھــا ن 
 ولم یتم قبول احد منھم .

 السیدة الرئیس، السیدات والسادة الحضور

وفي الختام اشكر أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على جھودھا الرامیة والھادفة  الى 
ار الدولي ، ویعرب وفد بالدي عن تفاؤلھ ترسیخ  وإرساء قواعد السالمة والسلم واالستقر

یجاد حلول للمشاكل التي تواجھ بالدي في المجال النووي لقدرة الوكالة  في مساعدتنا إل
وعلى وجھ الخصوص المتعلقة بمجاالت الصحة والصناعة والزراعة  الكھرباء وتحلیة 

 المیاه ، متمنیا لمؤتمرنا ھذا التوفیق والنجاح .

 
 


