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المنعمد افتراضٌا ٌوم الثالثاء الموافك  عمال النووٌة العربٌةكلمة رئٌس مجلس إدارة مؤسسة الطالة الذرٌة د. وجدي الرتٌمً فً منصة األ
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ٌن والحاضرٌن لهذا االجتماع الذي نظمته منصة األعمال النووٌة العربٌة ، وأتمنى لهذا االجتماع النجاح الكامل. أحً جمٌع المنظم

  .المضٌة التً ننالشها الٌوم تتعلك ببناء المدرات البشرٌة

ندسة النووٌة واإللكترونٌة على صعٌد المستوى الوطنً فً لٌبٌا ، فإنه فً أواخر السبعٌنٌات من المرن الماضً ، تم إنشاء كلٌة اله

لغرض بناء المدرات البشرٌة فً مجال الهندسة النووٌة ، واألجهزة اإللكترونٌة والتحكم ، وكذلن علوم وهندسة المواد ، وذلن من خالل 

ٌاج للخبرات البشرٌة ثالثة ألسام أكادٌمٌة. فً لسم الهندسة النووٌة ٌوجد فرع خاص بالطالة ، وأخر باإلشعاع. الفرع األول لتلبٌة االحت

الطالة النووٌة، واآلخر لتلبٌة االحتٌاجات فً المجاالت الطبٌة والنفطٌة والزراعٌة وغٌرها من  باستخدامفً تولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه 

اوات، ومجموعة مٌج 22الصناعات.  كما أنه فً أوائل الثمانٌنٌات ، تم إنشاء مركز لألبحاث النووٌة والذي ٌضم مفاعل أبحاث بمدرة 

من المعامل والمختبرات لغرض األبحاث وإنتاج النظائر المشعة. تم تطوٌر العدٌد من الموى العاملة فً تلن الفترة من خالل برامج المنح 

لة النووٌة ، إال الدراسٌة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإنجلترا والدول الشرلٌة. فً أواخر الثمانٌنٌات، تم اختٌار مولع لبناء محطة للطا

  . أنه لظروف خاصة تم تولف برنامج التعالد إلنشاء المحطة بعد ذلن

 لسوء الحظ ، أدت االضطرابات التً شهدتها لٌبٌا خالل العمد الماضً إلى جانب مماطعة الدول الغربٌة فً السنٌن السابمة لذلن إلى تباطؤ

ٌسبب نمصا جدٌا فً الموى العاملة المدربة جٌدا فً المجال . نحن نتمنى استمرارا الزخم . اآلن معظم الخبرات فً مرحلة التماعد ، وهذا 

حمٌمٌا فً لٌبٌا ، حتى تعٌد الحكومة تخصٌص أولوٌاتها ، وتستأنف نشاطها مرة أخرى فً البرنامج النووي الستخداماته السلمٌة، سواء 

عة تطبٌمات مصادر اإلشعاع فً المجال الطبً والنفطً والزراعً للمشاركة فً تولٌد الكهرباء مع بالً الخٌارات، وأٌضا فً متاب

 .والصناعً ومتابعة أمن هذه المصادر وسالمة اإلنسان والبٌئة منها

 : من المهم هنا االهتمام بثالث قضايا أساسية

الدعم الوطنً والدولً له االستمرار فً تطوٌر الموى العاملة المستمبلٌة واالستفادة المثلى من خبرات المتماعدٌن الشخصٌة. ) .2

 (أهمٌة كبٌرة

دٌد وتحدٌث األنظمة المائمة مثل مفاعل األبحاث النووٌة الموجودة والمختبرات لمواصلة العمل بطرٌمة آمنة )الدعم الدولً جت .0

 (والتموٌل الوطنً تعد ركٌزتان أساسٌتان

طط لها فً المجال النووي )المرار الوطنً والسٌادي خطة لتطوٌر واستحداث برامج جدٌدة الستٌعاب الموى العاملة المخ .3

مطلوب فً هذا الشأن: مثل بناء محطة للطالة النووٌة كخٌار لتولٌد الكهرباء بالتوازي مع خٌارات أخرى، مع العلم أن 

 .اإلمارات بالفعل لامت بإنشاء

 (ر واألردنمحطة كبٌرة وصغٌرة وكذلن مص 21وحدات لمحطة نووٌة، وتسعى السعودٌة إلنشاء  .4

 في الختام،

شكرا لمنحنا هذه الفرصة لمنالشة واحدة من أهم المضاٌا األساسٌة للغاٌة فً الصناعة النووٌة ، وهً بناء المدرات البشرٌة للبرنامج 

لبرنامج لفترة النووي السلمً. من الواضح أنه بمجرد بدء البرنامج ، ٌجب أن ٌحافظ على زخمه إلى مستوى ال ٌنهار فٌه. كما أن إٌماف ا

طوٌلة ٌؤدي إلى حدوث مشكالت لد تؤدي إلى إعالة خطٌرة للبرنامج ككل. وفً هذا الشأن،  نوصى بضرورة التفهم الوطنً وكذلن 

 التعاون والدولً للحفاظ على زخم العمل فً مثل هكذا برامج وطنٌة.


