الرؤية

 تشغيل وصيانة وتحديث وت وي م كز البحوث النووية

تمكين الدولة الميبية من االستخدام السممري لرمر راقرة الرنروويرة
بما يساىم في تحقيق تنمية مستدامة.

 تقديم خدمات القياسات اإلشرعراعريرة والروقرايرة مرن اإلشرعرا
باستحداث مختب ات متخصصة في منا ق مختمتة في ليبيا

 إنشاء م كز متخصص في القياسات والت بيقات اإلشرعراعريرة

الرسالة
تسعى مؤسسة ال اقة ال ية من خالل تأىيل الكواد

وتسخي

اإلمرركررانررات الررمرراديررة الررمررترراحررة والررتررعرراون الرردولرري فرري مررجررال
االستخدامات السممية المتعددة لم اقة النووية لرمرمرسراىرمرة فري

في بنغازي

 إنشاء معمل م جعي لمقياسات اإلشعاعية
 نقل المع فة وتد ي وترأىريرل الركرواد وفرق بر امرة ترد يربريرة
متخصصة

تحقيق تنمية مستدامة لمدولة الميبية بشتافية واحت افيرة وجرودة
عالية مع ت بيق أعمى المعايي الدولية لألمن والسالمة.

الربامج واألولويات
 السعي إلنشاء مح ات نووية لتوليد الكي باء

 التعاون الدولي في مجال االستخدامرات السرمرمريرة لرمر راقرة
النووية

 التوعية واإلعالم بأىمية ال اقة ال ية واستخداماتيا

 المساىمة في إصدا وت وي القروانريرن والرترشر يرعرات ات
العالقة باالستخدام السممي لم اقة النووية

 إ سرراء مرربرردأ الررجررودة فرري جررمرريررع الررمررسررتررويررات اإلدا يررة
بالمؤسسة والم اكز التابعة ليا

 إجر اء الررد اسررات الررالزمررة لررمررتررنررقررير

عررن الررمرواد ا ولرريررة

ا ساسية فري أعرمرال الر راقرة الرنروويرة وترنر ريرم ومر اقربرة

عمميات التنقي

 التأسيس ل قابة نووية فاعمة

 القيام بالبحوث والد اسات العممية وتقديم االسرترشرا ات فري
مجال االستخدامات السممية لم اقة النووية

 إنتاج الن ائ المشعة

نتيجة لخصوصية الصناعات النووية وما تتمتع بو من معايير

عميا في السالمة والتشغيل واإلنشاء واإلدا ة ،فإن لرمرصرنراعرات
النووية تأثي اً كبي اً عمى كافة م افق الدولة وخاصة الرترعرمريرمريرة

والبحثية والتد يبية والصناعية واإلنشائيرة والرخردمرات الرعرامرة،
مما يؤدي إلى فع مستوى التحصيل الرعرمرمري والرترنري وتر رو

الصناعة والخدمات إلى المستويرات الرمرنرافسرة عرالرمريراً وىر ا

بدو ه يؤدي إلى ال فع بالصناعات الصغ ى والركربر ى عرمرى حرد
سواء مثل الصرنراعرات اإلنشرائريرة وصرنراعرة الرحرديرد والصرمر

والصنراعرات الرخردمريرة ،ويرؤدي كر لرك إلرى خرمرق الرعرديرد مرن

الصناعات المت و ة واستدامتيا
مؤسسة ال اقة ال ية
جنزو ال يق الساحمي كم 01
ىاتف+218 214870100:
فاكس+218 214870299:

Libyan Atomic Energy
)Establishment (LAEE

oca@aee.gov.ly
WWW@aee.gov.ly

رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة الطاقة الذرية

املقدمة

تطتيقات النظائر النعنشندنا ثن النل ارسنات النهنينلرولنوجنينا والنعننناخنينا

تحظى التكنولوجيا النننووينا تنامنتنعناد الندنلينل عنم لو الندنالند

وتحليل ع الر التموث.

وذلك ألمعيا واتساع عجاالت تطتيقاتها واستخنلاعناتنهنا وهن نتنهنا
ترؤيا واسنتن ارتنينجنينا النلولنا النعنسنتنقنتنمنيناب ثندنمنى النننطنا النتنحن ن
والتطتيق حظيت التطنتنينقنات السنمنعنينا لنمنطنا نا النننووينا تنامنتنعناد
واسع ثف عجا النز ارهنا تسنتنخنلد النتنقنننينا النننووينا ثن تنحنسنينم

الس الت الننتناتنينا وثن زينالا نسنج االننتناج واسنتنننتناط
جليلا تقاود اآلثات الزراهيا والظرو

نننا

التيئيا ال دتا كالعنمنوحنا

وشح العياه وث حفظ األغذيا (إطالا ثترا التخزيم)ب وث عجنا

ال ناها تستخلد النتنقنننينات النننووينا ثن تنولنينل النطنا نا النحن اررينا
لمدعميات ال ناهيا الت تتطمج حن اررا عن ن تنحنمنينا عنيناه النتنحنر

والتلثئا وتوليل الكهرتاء لتغنذينا شنتنكنات تنوزينع النكنهنرتناء الندناعنا
وذلننك عننم خن

النعنفنناهن ت الننننووينناب ك نعننا تسنتنخننلد النننظننائننر

العشدا ث عجا التدقيد واالختتارات االئت ثيا والتقف والنتنحنكند

ثن

ال ند نع نم نيننات ال نننناه نيننا ود نتننط ال نجننولا وث ن

ال ندننليننل عننم

يع

استخلاد النطنا نا النننووينا ثن األغنراض السنمنعنينا خنينا اًر

استراتيجياً لميتيا تاهتتاره عناثساً ا ت الياً و لينقناً لنمنتنينئناب وينمنتن

الطمج العتناع همى الطا ا ويسامند ثن عندنالنجنا عشنكنمنا ننقنص

العياه عم خ

الوسيما النوحنينلا لنمنتنشنخنينص والندن ج إذ تندنل هننن ًا
نر دنروريناً
عتععا لمتقنيات غير النووياب حيث تستخلد النظائنر النعنشندنا ثن
ً
عدنالنجنا األوراد والنتنحنقن عنم وظنائن

النغنلل وتندنض األعنراض

العدلياب كعا تستخلد األشدا ث الت وير والتشخينص والنكنشن
هم األعراض.

وثيعا ينخنص االسنتنخنلاد ألغنراض النتنننعنينا وحنعناينا النتنينئنا ثنإم
الدمود والتقنيات النوويا تسامد تلرجا كتنينرا ثن تنحنقنين النتنننعنينا
العستلاعنا عنم خن

تندنزينز تننناء النقنلرات النوطنننينا وا ننتناجنينا

وال نح نفنناظ ه نمننى ال نع نوارل ال نط نت ني ند نيننا وح نعننايننا ال نن نتننات وال نح ني نوام

والعستهمك وتنعيا العوارل العائيا والارتهاب ك ذلك عم خ

تحميا عياه التحر.

وتستنل ليتيا ث سياستها الداعا همى االلتزاد تنالشنفناثنينا النتناعنا

ث عجا استخلاد تقنيات ا شداع وتنقنننينات النعنفناهن ت النننووينا
والتقيل تنتنحنقنين

هنمنى عندناينينر السن عنا واألعنام النننووي لدنعنام

استلاعا تراعجها وعشاريدها العستهلثاب وا رار االتفنا نينات النلولنينا
ذات ال ما والتداوم عع الوكالا اللوليا لمطا ا الذريا والعنظنعنات
اللوليا األخرى.

اهليكلية اإلدارية

التطتيقات األخرى .
وث عجا الطج ثإم التقنيات النوويا تنعن ن ثن حناالت هنلينلا

السياسة العامة

يتد تسيير عؤسسا الطا ا الذرينا عنم نتن عنجنمنس إلاراب وتنتنكنوم
الهيكمينا ا لارينا لنمنعنؤسنسنا عنم هنلل ( )6إلارات هنمنعنينا وثنننينا
وخلعيا وهلل ( )7عكاتجب ويتتع العؤسسا هلل ( )2عم النعن اركنز
الدمعيا معا :
م كز البحوث النووية:
ومو حل العراكز الدمعيا التن

نشنئنت ثن تنلاينا الن نعناننينننات عنم

القرم العادن وينقنع ثن عنلينننا تناجنوراء وينحنتنوي النعنركنز هنمنى
عفاه نووي لألتحاث ث العجاالت الندنمنعنيناب كنعنا ينحنتنوي هنمنى
الدلينل عنم النعندناعن والنعنخنتنتنرات ثن عنجنا النفنينزيناء والنكنينعنيناء
االشداهيا وهمد العدالم وعدع الت زعاب ويحتوي كذلك الدليل

عننم ال نع نن نظننوعننات ال نه ننننلس نيننا والننورش ال نع نينكننان ني نك نيننا وال نك نه نرتننائ نيننا
وااللكترونيا.
م كز القياسات االشعاعية والتد ي :
يدد مذا العركز هنلل عنم النعندناعن والنعنخنتنتنرات الندنمنعنينا عن ن عندنعن
القياسات التيئيا وعدع تحالنين النعنيناهب وينوجنل تنالنعنركنز عندنعن حنلينث
لتدميد المغا ا نجميزيا تعختم

النعنسنتنويناتب وعندنعن عنتنكناعن لنمنتنلرينج

همى تراعج الحاسوج ويجري تجهيز عدع لمقياسات االشداهيا ينخنتنص
ثن

نينناس عندننل االشندنناع ثن النع نوال النغننذائنيننا وع نوال النتنننناء و نينناس

الجرهات االشداهيا لمداعميم ث العجا النووي والقنيناد تناهنعنا النعنسنح

ا شندنناهن ب كنعننا سنينتنند عسنتنقنتن انشنناء عندنعن عننرجندن لنمنقنينناسننات
االشداهيا.

