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 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
 

 

خة  وَرَدت من السفارة والبعثة   ۲۰۲۱أیلول/سبتمبر  ٦نصُّ رسالة مؤرَّ
 حقوق التصویت الدائمة اللیبیة في فیینا بشأن استعادة  

 

 

 

، وردت من الســـفارة  ۲۰۲۱أیلول/ســـبتمبر   ٦یرد مســـتنســـخاً طیھ، لعنایة المؤتمر العام، نص رســـالة، مؤرخة 
 والبعثة الدائمة اللیبیة في فیینا بالنمسا.
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 النمسا -السفارة والبعثة الدائمة اللیبیة لدى المنظمات الدولیة في فیینا 
 

 مذكرة شفویة 
 

 ٦/۹/۲۰۲۱ 7/1/1006المرجع رقم 

تھدي السـفارة/البعثة الدائمة اللیبیة في فیینا أطیب تحیاتھا إلى المكتب الموقَّر للوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  
الة   تین  وتطلب بموجب ھذه الرـس ة والـس تعادة حقوق التصـویت الخاصـة بدولة لیبیا خالل الدورة العادیة الخامـس اـس

 .۲۰۲۱أیلول/سبتمبر   ۲٤إلى  ۲۰المقبلة للمؤتمر العام المزمع انعقادھا في فیینا في الفترة من 

ل .۲۰۲۱ولم تتم الموافقة بعُد على میزانیة الحكومة اللیبیة لعام   ھذه البعثة    وبمجرد الموافقة علیھا، ســتحِوّ
 جزءا من مساھمات دولة لیبیا إلى المیزانیة العادیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

ــاھمات التالیة لمیزانیة الوكالة لألعوام  ۲۰۲۰-۲۰۱۸والجدیر بالذكر أن دولة لیبیا دفعت في الفترة   ، المسـ
۲۰۱٤-۲۰۱۷: 

، ۲۰۱٥یورو لـعام    ٤٤٦ ۷۲۸، و۲۰۱٤یورو كمســـــاھـمة في المیزانـیة الـعادـیة للوـكاـلة لـعام    ٤۳۲  ۰٤۷
 یورو.  ۱  ۷٤۱ ۱۳۳، ممــا یجعــل المجموع  ۲۰۱۷یورو لعــام    ٤۰٤ ۰٦٦، و۲۰۱٦یورو لعــام    ٤٥۸ ۲۹۲و

دوالراً   ۲۰۸ ۸٦۰یورو  ۲۷۰ ۷٤۰، مبلغاً قدره  ۲۰۲۰وباإلضــافة إلى ذلك، دفعت دولة لیبیا في أیلول/ســبتمبر  
 أمریكیاً في صندوق أفرا.

یبیا على أھمیة برامج الوكالة، فإنھا تؤكد بذلك دعمھا وحرصــھا على تســویة جزء من  وبینما تشــِدّد دولة ل
ة لألعوام   أخرات المتبقـی الي ـقدره  ۲۰۲۱-۲۰۱۸المـت اً،    ۳۱  ۲٤۷یورو و  ۱  ۰٦۲ ۰٦۲، بملغ إجـم دوالراً أمریكـی

 على النحو التالي:

ام    ٤۳۰  ۸٥۳ ام    ٤۳۸ ٥٤٥، و۲۰۱۸یورو لـع دوالرات    ۱٥  ٥۰٦یورو +    ۹٥  ٥٦۰، و۲۰۱۹یورو لـع
 .۲۰۲۱دوالراً أمریكیاً لعام   ۱٥ ۷٤۱یورو +  ۹۷ ۱۰٤، و۲۰۲۰أمریكیة لعام  

وتغتنم الســــفارة /البعثة الدائمة اللیبیة في فیینا ھذه الفرصــــة لكي تعرب مجدداً للمكتب الموقَّر في الوكالة 
 الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 
 [التوقیع] [الختم] 
 

 إلى:
 المكتب الموقَّر

  الدورة العادیة الخامسة والستون للمؤتمر العام للوكالة
 نائب المدیر العام  من خالل:

International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre  

1400 Vienna 
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