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  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�� ا������� �����ن����رات
  ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر��������

 �����، ������ أ����م ا����دة ا������� ��� ������� ا������، ���ن ���� أو ������               ا��آ���  
اح وا��������ت، وأن  ������ أ��ن ���� ����� ا���� وا������ إ�� أد�� �� �� ا����ر ��� ا�رو       

 .���� ������ت ������ ه�� ا�������
����� ������ أ���ن    وَ��ُ�ر ا�����رات ا��� ��� ا��آ��� ��ا����� ه�� ا������� ���            

و������   . ه�� ا������ ا���ن ا���وي وا���ن ا������ وأ��ن ا���� وأ��ن ا������تو���� .ا��آ���
 �������ت ا����ن،   وأ������ت ا����ن،     : ����� إ��� ا�����ت ا�������       ا�����رات ا���درة ���� ه��� ا��      

 .أد�� ا���نو
 ����� ����� ا������� ا����ص ����آ���� ا���ارد أد���� �������ت ��� ������� �������               و���ض  

 :أ��ن ا��آ���
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

 ������  آ���  .��� ا���������   ا����� ����ص ������� ا����ن ا������رة و����دا��� ����     و�����  
أ��ً� ���ص ������ ا���ن ا����درة �������ت ا������� وا������� وا�������� وا��و���� وا��������،           
 .��������� إ���� �����د ��������ت ا�����ن ا����ي و������ ا��آ����� و������� ���� ������ �������� ا�����ن   

  :��ان ا�����و�����ل ��� ���� �� ا�������ت ُ���� ا����ل ����آ��� ��� ا��
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  

 ������� إ���� ������ ��������� �������� أ����ن ا��آ����� �������� ��������ة ا��������� ����  وا������ة  
، ���� ����� أن   )آ����س ����ا�� ا������� وا����ا���ت ا����ن وا���ورات ا���ر����� ����ً         (ا����ا���  

و���� ����� ا�������ت �� ����� �����    ����ت ا������������� ه�� ا������� ��درة ��� ����� ا��   
ا��آ���� ���� ����� ا�������� أو ��������، آ��� ه��� ���ّ�� أ����، أو ��ا����� ا������ ا�����و��� �����          

  .Official.Mail@iaea.org: ا����ان ا�����

   ا���ى ا������� �����نا�����رات

و����، ������ أ����م ا����دة ا������� وا�����ة      . �ن ا��آ��� ������ت ������ ������ ا��     ����  
��� �� ا���دة ا������ �� ������ ا�����، ������ت ���ن ا������ ا���و��� ا������� و����� ���د����                 

 .و���م ���ا ا���ض ��ور ا����� ��� دو��� ا����ء
 ا����  ����ن ����ر�� ا  ا����ر�� �� ا����ن وا������� ��� ا������ ا���و��� ��� ه����            و���ر  

 .���� أ���� ����� وأ����� ������� ���� ا����ا��� د��ً� ������ ������ ا���ن
������ر�� ا��������� �������� :  �������رات أ�����ى ������ره� ا��آ������ ������ن ا������ن وه����  وه�����ك  

 و������� ا������ر�� ا��������،  و������� �����ر�� ا������� ا����و�� ������ن ا�����وي،   و������� ا��������،
 �����ر ا��آ����� �����ر�� ���� ا�����ادث ا��������� وأد���� ��ر������ وأد���� �������  آ���� .������ا�������� ا��

������ ا��آ����   و���ر ا����ات ا��� ����� ����� ���  .و����رات ���� أ��ى ����� �����ن
 .ا����� ����� ا���وي
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آالراواآاماإن"أوأن...
واارواحاراأدإ

وهااأناآهذا،وا"–وات
واويانااألأنول.

ااةاورآاموتآاوةا
اا.ادةاذاتادوو

موًأًا،آاة،اضا
.وامن

اصاآاأتوم١٩٥٨ن.آاوأدى
قآااماإاواضءوادةا

اءأوا.أدئناناوأ
.وانةن،اًدوًأنىًا

اموال،ناي،آاو
اااا.

اراُإذاإنوا.و
،اآااناتنوا،انواااو

تانافوااادناوا،انوا،ا
تاناواوا،ااً،ا.وه

ءاولاناتااتوا
روأ.

آادارتولاوا،ووناإن
اأا.،نواتاافو

نووآاهالاا
وهاأًَِاتاواأء.ات

تاواتاوواىالناا
.اواواراواث

واساضطهوإذان
ولااوواا.تااو

وااهادونةواا
اواداا.وآوااتواتا

وأنوادرواوااداامانن.
ءاولاوأ،فاذغآانأُو

دةا.







ذ

ًدوًاراواآانا
اتاواساناًىلراءا

اعرةا.آاوواوركو
و،ءاولاوآاأراآانا

.اانواآاان
،ناماًأًاره،آاو

ناونانواَِااضا.
،آااةاتااو
ااراّآاض،اثالةّاتوا

اتا.اتوااردودرااهو
ماآ٢٠١٠او،دا.

آويادثاآاأنو
اجوأالارآناواىــــداـــ

وااااارئن٢٠١١رس/ذار١١
وا.وهراواآاوناراا

هو.ويانااروسافو
آانأارئاتيواهواعاوا

اارهوإ.
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 طااةه،آأندرتاا
ا.توادوااتة،ةآاوح
ىاتاواتاواراوا.و

ااادارواوااءه،تا
 .ااإذاواة

 ونأتااا،توتا،وا
آاـ،ّاتواّفوا،واـّاادوإج

إنأ. 

 وناًرووأنااوزودا
؛اونوناواأنزناوقا،اوذ
دل،اتاوراتااةاو،ادثا

إياارئواةاو. 

 وولاامالا،ااآأنوا،صا
ُوأنااوااووا. 

 وناوااولءاتاا
دئاان،واآاا.آأنا

هأنوا،ناًرةادلواريا
 .اواق

 ومنوياايورةة.
ـوناا،آاواكاواا
وااا،ناوااهماا. ونأ
آاأداةافاةاأداهتاوا. 

نااآا 

 نأآامآااياذنآن
أو،ورةاااةاوتآاا

،اونو،ءا]نأ[ا
واإأدرارواحا،تواوأنته
ا. 







 فونساوااتارةااتا
،ـادنأآادئاتوااوااان
اضساتاورااداّـا،اّوا
ويأووي،اةانإأاثوعال

،أورّأوأيردرا،تواة
ااـاهاثاإذارأن.ـوااا

واا،إذتا،وااموا
 .اـّاتواّفاـ،ّاادوواـ،ّاادر

 كوانااو١افهواهةا
ووا.وأنـُـوانااوا

ّاانوّانا. 

 ونأآاًاًدوراءالهاا
ـىًناساوااتارةات

ـا. وارإهانأ،آاوهإث
 ).١اا)ت

 انأت

 ضتأناافأهدئوا،نواّـوسايا
 .انتم

 انت

 دووتناتاا
ؤهانسا،وااءااأوا.و
اذات،هاءوإذا.انأتودئهافات

اغأودةاىنابا.وتاوأانـ
اانورإروا.موتنا

رات""إراتولوطـ
ؤها.واتاـإفو،ا

ًوافاالءا.

                                                           

١آااويااورإدرةاراتاًأا.
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  ان، طت ال  ن وإردات وت ان أدـ وـر  
 د دار أو(  اـُو ادار اـذ رورة  راءا  دو واق إ ر

 . رو ـن أدت ارا دودة ال اطراد و  د 
 وت ق إ ادؤوب م  ادن دة أل ن ارت أل
  ."  "د رات ان أدـ  اردةاو اوت ن وُر .ر أن

 او أن ر طق

 اد ھ ا ذات اوط اطت ن ورھ ار ات  
رر ا نا  دولء اا  ودم .اُـر و نأ وا  ًأ 

١  م واراض ا تا ووا 
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 ا ان دئ

دة ان طـت ا ان طـت دا 

  واو او اطر ١ ازء
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٤  نق أرا ود دورةوووي اا 
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   ـص داً 

  اط وء اد ن اراج ٦ ازء
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ترآاوتةمو
وا،وإتُـامدراا
ـوا. 

 ونأآا،،ءاالآ
ااوا–اّوا–ااض،اآ
اءاتااداإااا.وأن

ولاآنااااوا. 

 موآااناُِآ
هذاُِوًأولتااةآا. 

 آـنأآاساتاضاناا
،آاوآاء،ءةاذووها

اوراتواارذاتا. 

 ـوتاواتتصا
نأ،آاُِافةا.ونأ،آا

اتواواتوو،ًأ
ًـساوا.ونًأاااان

ادإنال،.ااىإاءإج
،ناااولاناا

ـُو.اةوااااولامأنه،اأو
ااااآاآأنادةات

ؤهًو.وادىولاأنـاراتنازما
ـإنأآااا. 

 راتواااـسأنأآاةرآ
اراتان؛أًأيـاراتاارإ

طأوااازااوةأم
إوأيررةىأ. 

نأآا 

 نوأر،آاأ،نااضواادإك
وياناتننا)اناوي(نوا،

ا)انا(ـاتانوأ)نأ







،و(أنا(،وااناداـ)ات
نا)نا(افاةاهـو،نا

آااـ)ا٢ا.(






























ا٢:اثارنأأور.

 زوولاءاآااءن،ناو
ان،أءاماوـ.اداتتيأن

وهورًاآَُإووو. 

 وأمإداريُـتنأآاوو
اواوءوإرا.وهـو،آاؤوان
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ااتواتاوال،ناوا
 .اازواوت

اتاواىا 

 ونأ،آاراتااةا
اارعارياتوتهاءا،واوا
واتا.وناونتهىأ

اةاأوتوآـ،ىأاراوا
ةا،واةا،وا،واووآاوا

اوناواانا،دياواان،ا
واا. 

ا 

 ــــــأنـُـتـــاـــاـنـــــــــ
ـــــــدـــــتــــانــاصـآـ)اـاـــــــ:

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm.(وـأد،نا
 .اارةاان

 دوا١،أي،اآرحقوآر
نأ،آاوهووه. 

 أادااأيا)ادآا
اأوا،ادداراتاردةا،اأو

أباأواءاتاأووداوطوا(زتأو
 .ت

 ُـوأي،،إدراءًاأرنا.نو
واآواآاااردةاد
ادا.مَُـوتااواا،ا،إدراأ

ءًاوااااـُّو.إوحأوتأوأإء
أاا.ادوتااهآارورة

آا؛ذاذأزأندادتىأتا
نا.ادوااادتَـُـاءمءا
.اموةذاتن
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 فا١٠
 قا١٠
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 انادئ١١
 اةلتاا١٣
 قاةتاا١٥
 اوااا١٧

٣ انات
 اتا١٩
 واواارا٢٠
 ر١ا:اتو٢٠
 ر٢ا:ااتو٢١
 ر٣ا:ّـُـاتو٢٢
 نا٢٤
 ر٤ا:ناأه
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 نه٢٨
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 ر٨ا:ّاتااءا٣٠
 ر٩ا:ّاتال٣١
 ر١٠ا:اواانات٣٣

٤ ااات
 وإو٣٤







 اتاارإ٣٤
 ر١١ا:ًرواا٣٤
 ناونان٣٥
 ر١٢ا:وادواادنإانام
 اناو٣٧
 ر١٣ا:ناونانق٣٨
 ر١٤ا:ناونانو٤٠
 وإوااات٤١
 ر١٥ا:ا٤١
 ر١٦ا:ا٤٢
 ر١٧ا:ا٤٣
 ر١٨ا:ا٤٤
 ر١٩ا:اقإ٤٥

٥ ناآ٤٦
 ر٢٠ا:ااتال٤٦
 ا٢١ر:اااا٤٧
 ر٢٢ا:قاة
 ااوا٤٨
 ر٢٣ا:اماا
 واادااو٥٠
 ر٢٤ا:ويااااتا٥١
 ر٢٥ا:داراا٥٢

٦ ااا٥٣
 ر٢٦ا:ااا٥٤
ا–ونافلان٥٥

ـــاا٥٩
ا–اتا٦٣

اضواانها٦٥

تااآااناار.............٦٧




 



١

١

أت



١١وواىاتءااتا
ادمااوويادادورةت.آ

آااذاتاادااتوااّـة
دارناتاا،تاد.َأنـّو

أاوحألاتا
اوأاوأواىاتوأتا

.ادن

١٢وآىا،اتات
وااتااطاآوا

ًأ.آصاال.آااو
سقاثإراتاواو،

تإأفا.و
ااإاوتأن:حوتوه

.راتافواازوبّات

١٣رو"ناتأ"آادرا]١[دئ
اتافاأآاانا.هأنآ

ـهوااسادئا"نأنآاا
اتافانوأادافا]"٢.[أوردتو

ااترت"واانا
ادرانواتا)"انا

وا](٣.[ااهوناتاو
آااو٢[ا[ت"واا

].٤٧"[ات



 



٢

١٤ردو"نات"اناتاه
نآًأاتا.واساوونافهدوه

تااااااءأا
إو.رااذام،اءاأو

وإوواوآ،وا.
ّـانو،ناوهاتاو

.ياتأنماذإاءاء

١٥اراناِتُرااهرو
اارئواتاو،واوا

ىاناترات.او،أم،م
اذاتتاءانتاأن.اهو

اتذاتاااصتانار
انأإهواىاااتا

اتاا.دواردةاناتءانداتإر
رااهناتصااناأدا

اتااااع.

١٦ماتااعأآفااوا
اهاءات)تارإااتاأي

اوو(ايااو.هلو
دوناا)اثاأي(اواا

ااّـتآيواتافاأ،ات
اذاتاادااردونلآ.و

اهآدونأ]و٨٩.[

١٧زيالساأناتو
واوا.رإوافاأًتا،ت

عار،وةمأوذات،وةلأإ
واوأ.رو"نات"اه



 



٣

ةا،ةّـاأوااداا
فااتا.

اتااها)و(

١٨’‘أودااتاوإ
تاهدةاادون١.اءفاراتو

اآتاتايااو،و
واتاااً.لو""

دةاأنودة؛اأْن.

١٩ن،ذان’و‘اتاإ
اهدةاادونأوتدا.وآ

اوتااءن،نوااأي،را
زمارايا.ناأنمافاوو

اءإ.تاعإاءااهو
و،اأواا،فا.اد١١[و[

اتنانانداتإر.

١١٠تّوااراتدىو
ّوبااناوهولاا.

ترهاراتو،لوااءارةاو
ااتوا.هااتوا

ا:

ااءات؛)أ(

                                                           

١آصاناتدرد]١٠[اتار
اورااه)اواارةز،رآاداع:

http://wwwns.iaea.org/standards/safetyglossary.htm.



 



٤

)ب( سإواايااتالو
ايامات٢اااوت

أنذ؛
)ج( ،وأي،ااتاةهأوأووآ

اتإاايا؛
)د( يااإاااتاتآأنوا

،انودًاوز،اهةه
.اااالآاوت

١١١ىو،أرةآاتاآأهازناوتو
.وهات،ءاتوعا

١١٢تآًواًءاأنااو
يا،تااوًذن؛اّ

اءل.

اتااااعأ

١١٣ةاإأًو١١٠،راتدى
ّوبتّواااناوه

اءأآا.

١١٤أيًااذاتاادنو
اتاوبلاإأودو:أدأـّو

آادرةان١٢[ا[اضآ،اتا
اتااتا.راتأآأوةوادوتاو

تاااتاف.

                                                           

٢  ’يا ام م‘ إأ  أل  ا 
إاّأنواا.االأىهاو

 ا    ااب إ ا)دي ال  أو ،ذا ات  أي
أو،ثّااةاادا.(



 



٥

)أ( الصاتا:تاا
واالّتاي

تاا.اآزو
أواتآًاااىاذاتت

اتاتآ]١٢.[اذاتوا
ادماادواعااها

ااجاأ.
)ب( رضابتاا:نّوه

ودأورضاةّاأأودق
رضاراات.عااهو

عااتاا١٢[ا.[
)ج( عااتاّـا:تاا

ا،ء،عااعأ
]١٢.[اوداّو

رااتاوحاأوأأورات
رضاراتورضا.و

رةّاوًاأنااعاا
هًاأوًا.أنآ

أولاحأرةّااا
أآاان،لاهو،ب١٠٠ام.

)د( اا:أوأأوقأداا
ّتا)ااارهاسأ

ًرواو(رات
رضاا.ااعااهزو
عات]١٢[لادا،

تأاى.أإذا،ااان
اتااعأآأن،.

)هـ( اا:نّا
اوحأنةوادةأوا

وهااع.راتاروات



 



٦

و،ًةمأذاتتاا
ااادرا.راتأاىوا

،اتآةإ،ًاد
اداوعاتدوأو،

.هاارآات
)و( دناتواتا:دةا

هّتاهو،أورضا
يااتاااتواًوأ،ةّـ

ااااتااهوا
ااا.تاه،ماو،و

وارادةتهوا.

١١٥ر"نات"اعأاهارات
أرةآاااو.آادرةاناأددو

رااهدةاتءالداتإرتصا
،وقآّدهادإعّاااردان

أو.

١١٦ءواياراـاـانــ
وــاهوــاـ]٣،١٣،١٤[راامرةن،

ااتاواساوتااءا
تا.هصاتاورااتصا
أنىاماورء.آأاعااان

ّراًووتت.اناأدذزو
اعأعاةاإرا١١٤.

ااادورة

١١٧اااعأأنا)اراأي
واو،و(ااتى.و

،ًأإاااةاأن
اآدى،تا.أهاةو



 



٧

أوراذا،واو،ا
اةاإأواااإلانارات

اات.

١١٨راااهو:وراوااتا
وّـاءوإ؛اهرةو؛اااو؛

واارتدرات؛داانا
تااوراوروا؛وراراتذوا.

واانذاوارااىأن
اترا.

١١٩اراتراًو،راُو
واَأن،اااادارةوا

اوَبافالماأوو،اات
آأاّيااواد.اتوتااد

ااااذانو،ااوا
أوآأواتاديه.

١٢٠إ،أو،ةراتااهو
ل،وتاعا،اااعأاًذ.

١٢١اتادًادواأناااريو
ااا.رااه،وتصا

،اارإااتاااوإاءاتان
ااراتاذا.

١٢٢وااأاتثاو
وه،وإ:’١‘،اة’٢‘،اةو’٣‘ةو

وهااتأ،،رتو،.اق
ءلأواال.



 



٨

’١‘ ااو،هااة)رها
واوا(ناو،اتودرا.آ

قاواناااا
ءو،ذنالوا،ذناوطورا

وااعواا.ااوو
اوراروادارةااراتذزات

ا.
’٢‘ أاةاواةتاما.و

تضتثأن،ا
تاهو،تافا

وانا.روااوااااو
ذزاتاادارةااراتساو

ًأوًآاقاارات.ناتو
اةةوا،ناوآ،قا

ةاارفواااتا.اةأنو
اءأقوإاتاواءاأ

ىأ.اعأةاهأنو،ت
،ًورذاإذالاوأ،قاو

واقوا،تا.
’٣‘ لوااءاتآأ،قاةّأ

واااجوإ،ااات
اااغو.،اقإو
أوااآتا

ادإ،تااتو
ااااإ،ا.و

امأنآوااماهاا
دياوااه.ًأو

راضا.اةاو



 



٩

وراتاءا،لاا
واواااا.

١٢٣رااهُوناتصاواسا
تافااا

قاواةلأناا،تا.
ةوااتااهّو

قااةلتاو،اةو.

١٢٤امادإو)اواا(
اوامااًراات.

اهأداةناوةووار
ا.واماىاًأمآ

ااتامأو.
رًنو،اعًوورآااىوتو

تااا.

١٢٥درااااارإي،ذًو
اأواتيااا

واول،اع.اس،ذاع
اأنًداا،ةااراتًودًوًًق

نات.أوناونيحاو
آ،تاعاانأى

ٍّطّذاءا.عااهطأيأنآو
امأداءأونالر.و

اراولناتصاعااه.

١٢٦نايو)هتوااتاأي
نأ(ذااازاةااا.

وإواااراتًأااهّـو.آ



 



١٠

مهاآاامتدةأز
.نمااااةأ

اف

١٢٧ناوفهإاهناترف
صادئاسأ،مواتااعأآ

١[ا[تااءااتا،
ا.

١٢٨وارااهناتصاأنه
اراتاذواتافواواصا
أو،وإواااا

اذاتاااصا.أدوتنا
آ،اااعأاتءان

ءاانواتراأ.

اق

١٢٩ًأ،اتاااهناتر
اداو،نآداماط،

ااوتااواورااوا
وإو.ا١٢[و[اتا.

١٣٠رااهدنواتصااتا
انانناأءأ،اتا

إواا.ساههانا
اترةااتاوا.ولذو

وآ،انو،وارانتن
وااتا،وإو.

١٣١يياًوااءاءًاتاءاو
اووارا.اه،ذوإ



 



١١

وًوااءا،ًاأآوادوا
واناارً.اهقو

إهااآا،ًآقاصتانار
اااارأواإتاا.

١٣٢أنااارالرباتأ،رو
داافاَ

اا.اءاتإاافااكإراااو
ااراتاذاىآأهذاتأاا.أن

رااهقجاءاتاهارااصا
.تان

ا

١٣٣ناو١٢هنآ،ار
ودتانااا.اوان

م٣اإ٦.تاه٢٦وّـااصاً
ااردةوا.



٢واسا

انادئ

٢١انادئر]١[ناتأا
انادئوهاناآادرةا
،اتافارإاوااا

اتاا.اورد١[وآ[نان،
ااترةااتاواساهه.



 



١٢

٢٢رإههاناًةااوا
يااوتااءاماتاا

ًورذنر،ا.ياوااءاذه
رو،تآدةايا"ناتأ"،اه

’اياا‘اذ،اأً
اأوساا،ااردوااواان

وًء،نااياهذاء.الإًس
صاتواواافهاُـياا

.اصتانهاار

٢٣أً،وتااءااالوان
إتضاإديات.

٢٤اوردً١[وو[اا،
اءّاوناواسا)١[ا[أا،٧.(و

رااأهن،دااهيااات
اتا.تاوااّرتوام

ااوا،وإارهاامايات
"انا]"٣.[

٢٥رةآااوتاامدرا
ررااتاا٧٧و٨١]و٥٦[آ،

رراذآادت١٠٣أ]٧.[قاذو
ااهرانارات.،دو

٢اإىأاوااقٌدرا،.

٢٦اااهاردةاوناو
اااودا.رإودةاااو

ااتوااتهواتا.ّتااو
دافانأنآااةاافا

اتافانوأ٢[ا.[



 



١٣

اةلتاا

٢٧ااذاتناواناتة
أأيواااأةلطو

اديويتاهدو"انا
وا]"٣.[تاااا،ماوو

رهويادادورةاًوأنووا
ااراردةاوط.ةّاااول

تاةتآ)ًااآ(واأ
ءاآراءأنوولا

ذ.

٢٨رأا،انارو
ضّاتإ.ةلو

ضاتاآ،إثاأيا،ا
ورةالاءاتإذوا.وااواا

راتايداااأنإ،ًاو.
لّأداتاءنهافوا

اتامو.

٢٩ااىاايو)أي
ىو،ضاتُـأنانوااا

،وضتل"لانىأد
دواااراءإ،("

الواتا]٣.[

٢١٠اارإااذاتراتاو
اانوا:وأوااأ

،تارااتواوااتاموات؛ا
ذنآادثاعوتاااو؛ًور



 



١٤

وافاااإاو؛ااو
اا.ناروثابا٣[و.[

٢١١تااادياالوثأ،
اتااأنأو،اتتاأ)

زاااتاةتآ(راادأض،و،
ةآت.قوثيدثعوو

تااتىإتاديأن،ااأ
ارجإاألإ.

٢١٢ارجأهذاتإاألمآاو
اءإن)ونااتاأ

تا،ن١٢اإ١٤.(تااذاتراتاو)أي
ااتاتاىوا(تااتثااو؛

ا،اافااوور؛او
اادمااءااوروآ،ذاا

.ارض

٢١٣أواواااآ،ي
،أوأواأواداااا
اوذيتاوم

اااتناضاتاان
اتااتءاوآدا)اأ]٣[،

ات٢ا٢٤إ٢٢٦وا]١٥[(.ادإ،ذوةو
نو،تدااهوادثاارئتاعإ

ةااارآادثاهاا
ارئاتااءاتاتز١٦[ا.[

٢١٤اتااواتااو
ااأإاآاتاا

اادااوا.اتاو



 



١٥

اادنااآاصات
]١٧.[

ااتةاق

٢١٥واانقإواس
ا:

ان

وووانا
ءإ،إااىاوإ

دوااارا.ًأمونلن
وزاىاراضارواتا

آاادأوتاد.

ا

)أ( تاراادأضااود
اضاتاارهـ

١ات]٣.[دووداهو
اوزهمأ.

)ب( ا،اهاًوا)رًار
أنااأواا(واًا

تتًضياا
٣ىوزا

٠٣ارأأو،مات١٠م٥ا٤.
                                                           

٣ااىاوفااتا
اأروااثوا.اااذاتاثاأن

.رجإرار

٤ناأقااهااا
.أوروراة



 



١٦

)ج( نآل،قادايامارو
إمااهديأنا١

ن،ااأوضت
اإأوماإااداا

.رة
)د( قإيمادينال٢٠و

ات)اأ]٧[ولا،٨(أوض
ا،انارات

،تااا،لاتا
أآتياااتاىأو،رضا.

)هـ( اوحتلـوـو١٢٠ــــتــ
)اأ]٧[ولا،٨(رةادان،

اأومال
اااا.

)و( وزأناتاراتاو
ااءااراذاتتا.

٢١٦اسااعاتأناوه
دادفاتااامأووأنتد

ًأزاتا.راورياو
زاتاىا.،ااتاه

لماكاهدرةآتاات
اراتـّااذًًأ.

٢١٧واساهاتاولافوا
اقإ،اىا.ةهلةاهو

اإااتاداااتو،ايا
تساضو،ايا.ىإهوه

اتءاوااتّاءارهاا
تاا.إاثأديول



 



١٧

أآتأوأوتا.ذاتاثاهنو
.أوي

٢١٨يارياَادءااو
تااانأن]٦.[،قااهو

اىادواااا،ا.
،ههوااه

آ.

٢١٩اارودازوات
اقإاهوأااال

وها.أوا/دتاتو
دوناصاناالنا٥.

اوااا

٢٢٠اهناترقااراُ
واالثارا،

دوإ،اوا،وا،وراآا،ااا
دواااوا،رااامادضو.و

رااهقناتصاااا
ااادا.ااًأو

ايآ،ةآنااتا:

٢٢١درةااتااضو"واا
،ض]٣"[انااو"وت]٤"[ات

ّأنااأاااساأًأ
ا]٤إ٧[ًًاتاًرهوذ،.

                                                           
 ٥ااضنا ونا نن ااد نأد  

اات.



 



١٨

رااع،واىا،ًيو
ضااادوإّـُـاتاارة٧[ا.[

٢٢٢وتااتأو/واتاةهااا
سااتهاًا.سأو

،تاتاا٢٢١ااضاارداة
أ،نا،أناالاراتات

اا.

٢٢٣اتروااتاأنآ–آات
ااتاتوآروتاتو

يااأوااااا–ًأه
نأهتااًناااى

وااىابدراأن.اس٦ادات
ااوااااردورة

أنت.

٢٢٤اًودةاااداأمو
اًاآااهنأنزو،ّاااهأو

اتاواتإلاه،تا
وا.تاثاأنادانآذا

،اتاوهاتاهةا
.ان

                                                           
٦ ،را واآا"أااناات

 ارضدتأن  ا "ات ا آا و ،IAEATECDOC767،
واآا،ر١٩٩٤(ا.(



 



١٩

٣تاانات
ا

٣١اونافهتا
اأوردتآ٢ا.اواونا

١[ا[تاييا.قوناآأن
رإرجًاآًراًءإ،مًّ،نناا
ةاتوًزنآ،ّور

ا.

٣٢٧وتةةواأوةونأن،
اًرهوا.ااناتو

،اهاااا
.ضآانأءاواق

٣٣ااالناموات
اوااااّ
أوادااىاااا

أوأواا.اتااءاااهو
ااآ،روتاباىوضا.

و،اأواتاماو
اإلارةا.آاااو

اااه.

                                                           
٧ آ ،آا أن  ’ ‘ارا أوم أي

ً نو/ًوأو أنأو اناأو اناويأو
اذاتاانأأواتادرأوو

 ا،.إت وات ،ا  ااد ،  ، وها
ن ا واص وات، ،ر  وا ،ا أو ِوا

ذإو،صا.



 



٢٠

٣٤قاةناومول
وآبااىاتا.اهو

اواماااواا
رةواادةاا

ااااإذا،ا.ورياو
ًأناان،ةااددراذو

إاأداءتااذ.

٣٥ااااتارجوات
،ناو،واواارو

.وهاان

واواارا

ر١ا:اتو

نورورإوأنا
تواحداتااا

وإوهووايا.ذو
:اعأاإا،اا،آا

أزااتاو؛؛وااااع
،ارداهواارداوتووازو

رعوا.

٣٦ ىأااه"انادئ"
)١[ا[أا،٢(.آمأًأ"آاا]"٢.[

ا١٨[و[اتافومإت.
و،اتاوعأنو
را،اواعاااتا

اههوراًااةًاا
اا.



 



٢١

٣٧درااااو:

)أ( تااافااا
اأا؛

)ب( واووتواتا
ا،اتافاارك

اأا؛
)ج( ؛ااوأامااءن
)د( ،وإواااا

اواات)ااوط(ةآ
افارآواراتاذااءاتإوآ،اتا

ا؛
)هـ( وآةازاواارااءن

ضا؛ااتااوواا
)و( تأواوااتوا

وياانور،قاةة
اءاو،ااتااعأ

.هاتااآرة

ار٢:ااتو

ااعأااتاااد
اتءااءاتإآ،اتاا

ااا.ًأوقوإووط
آنأمو،ةاا

.اءاوط

٣٨تاواسااادةاو
وااأنّاتا.اأوات

ااعأعاآ،اتاا
ةااءإوراااسأ،ؤهإااعا



 



٢٢

صاوناااةا٢١٥.او
اتواتانداتراأنا،ا

انداتراً،ءاّـآ
.عأاعااة

٣٩وتااراأواأنااو
اتانآناافوااو

اا.راتاوأن،ءّـأآّأنًأو
اوداءمواوناركوأن،ت.

٣١٠آنأاءاتإّـأنااو
اعأعاأناااءاتوا،اا

توااارإاااراتوااق
ااارا.اضاءاتإّـّـأنًأو

لاتناّات.

٣١١اآ،دأناا،و
اااءاتا،ةـّااتأن

وااوط.دأنًأااو
اءاتإّـوااآوطلا

وإ.

ر٣ا:ّـُـاتو

نّـانأًواتاااأ.
ايوّـو،ونأنرّآ،نات

اواو،وارورا
اًو،إاا،ءاو،وإو
ااارإواتًواا

وا.



 



٢٣

٣١٢اـّوًونأن،نو
اات،رآاانأتإو.و

ةااعا:يااتا
اتحهو؛اااأووا؛وآا

اتواواااوا؛واواوا.
اـّوًأأـُـنأنادإوأن

وإواااراتا)تا١٧أإ
١٩.(

٣١٣وثالأ،ىأاأو،ّـأنا
ااتامإازاا

ذتإو،نول.،أنان،ذوإ
اّوراث،ىأاأوااءات

ود،اءاتاهو،انأ.أناأنآ
وأنادوااوراءاتاّـوءم

اضوراتانا.

٣١٤اـّواادأنرهاات،نا
نانوا.لأنذو

تا)ا٢٠ا(اءأاىاودواااو
.واواق

٣١٥اـّوتاأنناناذات
واتأنواااانات

ادهاتاواتلاـّا.
تاأنأنإا،تواتاظاو

أىأإاواأنإأود.
آأن،اقإ،لا،ذو
اواااإاذاتتواتا

أو.



 



٢٤

٣١٦اونأناواّودأنآ،ا
تا.ظاإاةاو

اواتارااتتا.

ان

ر٤ا:وناأه.

اتااآ،ا
ارواةااراتاه،و

نا.ناىهذفوا
.ااوةاق

٣١٧ةالواتااا
اةدأوةاتز.ذا،وعارّ،و

ااراتا،راراترواو
وإووا.اهوًداااراتا،إ

،أوآذاتنوا،اكةاناتا
.وادًاإىااأنات

٣١٨واااراتانواةّوإ
ر:نااراتو؛اتوااا

اباوا،لااهوإتاااو
اةاااااتوا.

آنأاىإاواا
.اذأارات

٣١٩ةاودراو،ااراتاأذانوآ
رااااراتواارات

نا.ناوآ،اهقاواآ
اراتاذااآا.وارأآالو



 



٢٥

ىأاا،ناباىادر
ًأ.،او،وا،راىأنااو

.وااوقاا

٣٢٠ااردااًاااأنو
ّااردااهو،ااراوا،واا

ا.ويااضإذفو
اااماتاارضاض.و

نوذ،اراتاذاةآانأةا
اتيانااىا.

ر٥ا:انأاا

موااّوإووا
و،أإآوانا

أدإاقإاءاتإذاإا.

٣٢١،اتاااأل
اادلا.اتاآو–رآ

اادهااءوا–،نادرة
اناااه.

٣٢٢،إ،أنااأنو
ااءاتاااأوالأ.اهأ

عاردا.اناانًاورياوه
َاُـّأأوّأ،ااأوالأ،اءاتإ.

اعااهاآاواًرانا.ًو
انادئقو،١[ذ[اتاان،

أإواتاهآناوءر
تإّاأواتواو،ّ.



 



٢٦

٣٢٣قانا،اااو
آتا.ناأآ

اًره،آتاقاا.و
،اااااواواالأن

.ورةااقنان

٣٢٤آتاقاااأنوا
ًاإدارةإاوإزااقإ.و

اأنفاءإ،إو،
اً.ناّـياهوااااوأداء

ااااإ،قا
ا.

٣٢٥ناتا،ااوهاتا
ةاز،نالناا
لاداض،اءإرإقا

وو،راا.وااااآو
اعو٢١٢٢.

ر٦ا:ناوااا

ّـواتًآًأنااأ
زاتىإأااوا

.ال،وذىآٍفاان

٣٢٦نالاصانا
ا.ناااواتمو—

ناضّاااً.اواتاهأنتإمو
اوادة.و،آًأ،ّـامأوةا

نا.



 



٢٧

٣٢٧إااهفوى،هااٍل،
لوااءاأاواداإ

ااتالوررةاا.زوات
ننآ،تاهأسو،ناهأنو

ًًا.سأمأنااهداراتو
.أآ،آأنهااـّهًن

٣٢٨إاورياوأداوآاات
اوراأاتاده.

رارةآااتاآإذاةنهااهو)أي
تاااثإاتوااثاأداءهأن.(و

الألاوواهنتا.

٣٢٩اتوااثاعإ،دااهو
ااراتاهإدرالااتاا

إدراادوناان.هو
توااثاآإذانانرةراتا

واقناوانإديتاا.

٣٣٠ناووامأداءرو
واآتااارفااب.

أنااىوّاتا،ما
ارءاتاااءزااردا.ءاو

،اقإوتاولوىنأن
ارااتءنانًآا

.اااوع

٣٣١تّواعأدارا،اتاهوو
ااااكاةّـا.و

مأيداءاادافاًأ
اأاور.



 



٢٨

هن

٣٣٢اتاااتااءاا
ايااو.اوًأ

ياوااااااتاوتال
اّااااها.،امو

ناوأداءه،ااءاتوإداتّا
.اتزوو

٣٣٣عاىدوااهتادو
ا،واردونناأن

ات؛اف،أو،واا
ات؛ترةوانأءاأو،ااتااءا

إدارياءإأو؛هأووال،لا،
اأواإ.

٣٣٤اعاىااو
نأواتدة،إودورادانا

تّاهوامداتاأداءو
ونانضهآ،ناانونا

اا.اهآـّوءاتإواات
اا.



 



٢٩



ر٧ا:ندةو

و،ااااو،اارا
دةنأواناا.نو

اوتااءامآااااد
ا.أنموتداااهأداء

اإّوآ.رةهاو
داااامرة،دااواااًوء

نانضه.ماداءاّأآ
.اروأنوة

٣٣٥ٍتآامنّادوااااو
وااوا،دمادةو،و،تاًد

ا.أوأواناوىإو
،لوااءاآ:ودةوء؛اذإم

ةهو؛ااتازوان؛وواحروالواآ
ااتا.

٣٣٦اءهأنأوناأناآ
ناووواااا.ددون

ناهنًّـناوداهوداا
اهأدلًآوأآو)ً

ّثأووث.(

٣٣٧،أنناوداو
اسأأنآ.امأداءنو

وددي،نأىأ
زاتى.آأدواروت،لاو



 



٣٠

،ارإ،ااواتاف
زات.

٣٣٨اروحأننانموآدا
تاهوداا.اااتاّأنًأو

اوديأنىاتواداتّا
لةاااأواناوً،ناان

ّـىأودملأوماداءادااأ
.انان

ر٨ا:ّاتااءا

روا،وتا،ااا
اااتااءااتا.و

آإّـالانإاءا
تااا.،ذإوةّـاتا

تارالتاأناءا،ارة
ًأنامأداء.

٣٣٩ا،ً،اتااءا
داءإأوااتاثادي.انو

ةىأاعأةاءوأزاتتآثا
وبآااتا.هأنهاأ

اءإلتانت.اءاو
وتااىأتّو

اواااو،امي.

٣٤٠تاااتااءموواةى
ًااااتالاأنادة

ا.تالاتاه،عااتو
افإو؛اعااتا.



 



٣١

إااتاةهمآًأم،عااتو
الااارةانأنّإامرج

.اس

٣٤١اااتاواتدناو
وماةانن.ذاتأرًا

اتاىتاعاااااءات
اا.وزإديأنطتتآ

اوت/اايامااةا(أوا
٢١٥(،فراتام.اراتاو

أو،رضاتاا،لا،ا
ااياااتاىندةهآ،ى

اانا.

٣٤٢آذاتاتىهاءاو
أ،دةإااتواعااتا

اويادأو،دا.واًأ
ااءمواتذاتاآادا.ات

ظااالأن
اارةاو،ًااااتا

اًً.ًاءااهنوًورأوت
عاا.اءاتاةرةهامو

اءإااموتاعنأ.

ر٩ا:ّاتال

اإفتّـوو
ايااوسااتال.هفو

اةاتاتةلاإتا
اوااتافةوع.

اثاةاوآاماراةا،ذلو
ًااا.



 



٣٢

٣٤٣اواالم،اا
واااااواو.و

اارلا،اتاا
اآااا.

٣٤٤و،تاءزااولاو
اياا،.أاأآ

اإديااا.ااو
ااأتراآوا.إو

إااالادونتاإلا
ًااا.لاأنآاتااكءا

ًاًاإفااةا.

٣٤٥او
ّـواآاراتارا.إمو

ااارداوا
ّاارداهأو.ساتاأنذنو

ارداناديودا
.ل

٣٤٦ٍفآنان،تاو
ّـواآواّااهاياا.و

لًالتاطاناتا
لادرياساإم،رةآااها

.اـّة

٣٤٧اتىو،أآأوافةالا
آواًالاااتاءةهلان

ااتاًاآ)ىأاأو
اا،ًالأات.(ادوة٢١٥،

انااتاه.ورياو
زاتاىرا.،ااتاه



 



٣٣

هدرةآتااتلماكا
أـّااراتاذًً.اتاعااو

نأاتاماانأن،قاا
ااامو،دااأوتاا.

ر١٠ا:وااناتا

ظوااناتواااى
آااأداءتاه،ًورذنر،

.إناناناق

٣٤٨اواو،عاات
اناتم)اا(إجآنأن

تأوت.تاانأّأباو
ااىاا)ا٢٢أ.(

ااإولةا،اا
اءإرز،دناواااتا

وااا.اوأناازود
،داوفاوا،تاواسالوواإءت

،هويداءاأنآآوااوا
د)ارااأي.(سإوااافو

.ارااتاإآاءااان



 



٣٤

٤اااتو
وإ

٤١اد٤اارجاانات
انأاءةونوروا،ًإرا

ا.هوتادو:’١‘اارإت
ا،’٢‘ونانو،نا’٣‘اااتو

وإو.

اتاارإ

ر١١ا:رواا

وإواتااا
َآة،اء،اءترةـُو.اات

امداءوفواواوااراتو
وأ.

٤٢اتاااإزاءّرجاُو
اذاتوااااتااارات)أ

ة١ا١٨.(اواإفاادةا
اراتاذاتو.ــّوهاءررًاإ

اتةآأواااا
.

٤٣نوارةتدرااءهواءو
وعام]١٩.[أنـُوا:تاوو

نادوإ؛اواتاوو؛اذاتواا
نناقاواا.ـُوا

راعإصاناسأاافا
ا.ااذاتاراتاذاتاهّـّو



 



٣٥

ـّااااةاإلا،،
ا.

٤٤اءًاإزاءرجااآ
،راضوا،اضاهرواارآو

ا.واترارآواتااو
اا.آواااتااّـوا

وواراىاأوا
آإذاو،اتوااساءىو،ارات

اونا.

٤٥اوًًأوتاا،اراتا،
لااوا،واراو،تاف

وأنىااتااءرا،وار.ام
او،او،ا.ًأووراتااىأن

ارءاوإ،إواءأ.

وناننا

٤٦ونانادإإنميااضاانا
يههاافواااا

وإواتا.نأانانُو
أاباآوا.يههنانو

ااااراتا.أنـّومسا
وااّآ.اواااولأنو

و،ـّاًنأنو،روااسا
نا.ًأودةنأادارياماولأن

.ااان



 



٣٦

٤٧ًأواأي،ّوناندّأن
ادةااك،ا

ودُّو،نهكـُوافاُ.

٤٨نانأنونا)أاتا
٤٩إ٤١١(اواداذ،إتإ

و،قاوإادةو،او،نا
اذإاتاوا.

٤٩أًًأنانوتاان
اتوارهنا.افاو

اتةأيينان
زالانداتإرو،إأوأوا

اه.

٤١٠وااءإهنا
عاااوارةوا

اتاءوانا.أنوانا
ماىااكاو،داءترو

اذاتناوا.اأنون،ات
ه،اً،هامُاا

ًًا.

٤١١،اتراواءاتامّوًدنا
ًوآأآ.اءاءاكهنأنو

اءآت.ًأوهرأوأي
ّااأناأوتاأواا.ًو

اما،ا،ثاآةنا
أنـُومناوناافهلا.



 



٣٧

ر١٢ا:وناناموادواادإنا
ا

اّـانون،مواانا
ولوااتةآ،ءا

إ.ونانضُواااانا
اًا.وناننواانا

ذواااغزااتاو
.ااراتاورآةة

٤١٢وصانانادإو
و،ااراتذسأ،اد

واواثاتياا
و.وعاوًرنانآ.

اتةآااو
ا.ااونان،أو،ذا

أواالاأواذمأو،ات
إأوأوااةاذزماما.

اىونانااو
إيااو،ذاميااراو،وعا

.ان،واتاادة

٤١٣اءإوالوناناانا
اأدقتتاوآوا.وأن

تناذاادااهارات.و
ارةاءوإرثاااراتاهارداو

.وولات

٤١٤دُّأنآواذاتاتانا،ن
ااداءرةُوأن.نّاماّأنو

ااًاماراداراراتا



 



٣٨

نواا.نواناًأاذأنو
نا.واّـرّأنور،ىونا

اَورهاا.

ر١٣ا:ونانقنا

نااانأن،ا
اودارااااوااوا.نّو

وناو،واصااىااناّـ
.اوهاافاًءتان

٤١٥ناانأنولأنوا
اءقاو.ًأولوديا،انا
اات١٧[ا.[اذاتااولو

،واالوأ،وااالأذ،ن
ودماتو،تاووقواا.راءإو

وادااتاراضواضا
اااواا.

٤١٦ًاااادثاولوواّـإاذ
ةآ)إتأنواواادثاأي

اوزاتاودا)أا٢((
ااتااروولا.ًأو

اتوااءى.

٤١٧ونانولأن،قان
واامأنااراتااا

لانااثاذ،ماذأداءااثوا
ًووذ،:



 



٣٩

)أ( اذاتاثوااراوامأنأد
اأنًًارا؛

)ب( ؛اوىحوإ
)ج( نالىوامداءاتو

انذاتاوناأاءتـّآ
اتّها؛

)د( وماكااو.

٤١٨وإ،ً،دةتهاضنان
رواتودراااتاتدرا،ا

ااو،او،ااتاو
وا،اااءاتوإاراتاتوا.

٤١٩أنـّوراتاامأداءنا
ا،ًاواااثوااداءاقوزأن

ا.اااأنـّوا
ًاأرًاوًرًا.،ءاواءإ

امداءآااتوت
.واراتوااث

٤٢٠ـُوراأاتوااثاا
ام.،صاووامو

ا.اةااداا،آتاءإوا
اتا.اذجاةااو

اضآنأنُّهناّـةا
إةااا.

٤٢١اوإةا،اان
،انااتإًد،ناتوريا
اتاااااتاتواتآ

ودااتواياوا.اهأنوت



 



٤٠

تمّأناأنإ،اراأوتاد
ّـأداةواناىنأيكهأ

واان.

٤٢٢أاداراانانولأنو
اتاهدةاناتوا.

ر١٤ا:ونانونا

ونانااانا
ةآياارغدةوااى

اضااءإوإاراذوونان
اانا.

٤٢٣نانزاواقاو
ونااةاااناوع

اتاوا.تااذو
واراتانان.اافاات

وحوااوإااانا.

٤٢٤ُواراتاإياساحاو
ارااو،اراترواةاوااات

وإاهرةأيه.اان
.وراضااءإاإأنو.

ااراتًاًدواوإاآو
ـُاذجو،واُواتاوات

اضادةّصاااتوا
.ان

٤٢٥ًضاننوادةحاو
نا.أنذـُوضالا



 



٤١

ـناباآاداااافا
إاوا.وألأذاتوادإمو

.ادُةااف

وإوااات

ر١٥ا:ا

ُـمااد
اّارّوآا.ذيو

واارو،اهاوآ،اااثوا
ـّوااءاتااأااورةواأنا

اةاانأ.ًأذيودّآ
وااتوااثواتانأر.

٤٢٦آووأا
واهآافواإأنامُـم

نا.توااثواتاآاأنو
واناأنأنااون

ونااانا.كهأنذُأناوو
ًاأوّرأوًارًاا)ع

ا(ناهاتواتاّو،.ًأوأّأن
.ثوتأىّضنانأيتوأا

٤٢٧عااااأنو
ءا:ارااااىووا

اراو؛آااهوا؛اااهوا؛اا
ا؛وارااتاذاتا؛ا

اوا؛آاوفوا؛ااو.و
ااعواعاى.



 



٤٢

٤٢٨ااّرجداواتوت
داترًواواارةآ٥ا.أنو

ّـنت،اررةيا،ا
ناورأنو،نا.أن،ذإو

اءااااتاىوااعإ
ااهواوا.

تااراًأو
اياتر.

٤٢٩أنوااااتا
تاواتواوارواااا.أنو

ًأواورةااااط
إءارو.وااوارااادات

.ااراا،ذراواخ

ر١٦ا:ا

وتااءااوااُ
ًوآًًانو،ا

واا/و،اااـّأونأت
ااهاتاّقا.اواو

اةلناا.

٤٣٠اتاااتأنوًا
ااواااتااعًً

وًادةأت.أوااا/و
ااهانا.ذأنـّو

اااًهنو،اات
نأوديو،ُـااّ.



 



٤٣

٤٣١آاأتامااّو.و
دونظان،تاراادكهآإذا

اراتاءًانأن.اتاأنو
اااآأمواويآ.أنو

ااوفاّوااادان
)ارةاودرءاوفآ(و،ًأرهاعوّ

مياناواتأي
ا.

٤٣٢تااا،ااديأنُو
اتالأزاتلو،عااأوا

ااتادةرا.اءإأنو
أو،ااتااااداءاتا

اباآ،ااآواتالداءا
اا.إحوإاااوتاتو

ًرضاات،زاتوامه،ضا
.وماآباىاداء

ر١٧ا:ا

نارداًواُّوانا
اانا.اانأواو

قانأهنانأا.ـُوّـأ
اةلناا.

٤٣٣انوهإن،هّوةّ
تاوالأ،اورضاأ

رضاواةاتوااا.و
اأأناىلا.و

اعاورةتاااثإدىوا
اا.أاتاآوداو



 



٤٤

االأأوراالأاتآ،أااتّا
اااا.

٤٣٤وأنوءء
تااتووا.اأاااهو

والنااهواوأ
.اق

ر١٨ا:ا

ُّـوااتًووااردةاوطً
اأ،اذاتاةلناو

ةناناونان
.اق

٤٣٥واتاعإوانهاذات
ارئوواوادا.و

راءاتاعوإوااءات١٣[ا.[أنو
ا،ادارةاتوآاتانانول

ُـمااناوافأه٢نرّأنو
تا.اأوااـّواإ

ا.

٤٣٦ىأإورأأيأننانّأنو
وساوناضاوادااف

وـّالّأدإ.ظاو
ةاذو،مادامنال

اقاوتاو.

٤٣٧فاووو،تُوإن،راادا
دونا.،ذو



 



٤٥

اتو،تاءأًًزرااداز
ًًتا.اءإوارتا

اقإذ،تاو.

ر١٩ا:اقإ

أنانّواناوّاُ
اق،ذالادارةاون.هاق

دة،ونقا،ًوًاًا
و.

٤٣٨تواادإانأو
أوواردمأناا.و

و،وااقاةاتوقا
أومااار.و،اأء،أن

ادااواوادماأداءأنآأدكهن
اتء.

٤٣٩اقاوطًواقإواده
اتيصراءإ،حاذناا

اهثوا.ًواقاتآز،ذ
.ازيتوات

٤٤٠دماوووأومااءاةو
ناااماًوذ،تا

مالبأو،قا.هوزماوإذا
أن،تاوءااةآأتا

نانواةلنار
.اق



 



٤٦

٤٤١اقازاواااردااآو
تا١إ٣.



٥ناآ
ر٢٠ا:ااتال

واتااتّاةّاتُـا
ولانأنًان

.إونةذان

٥١يتالوتأن
واانةاتواتاات

وااواديااوف.ًأوأن
نتاوتاناعا

اا.أوااتال
،أداتواااةاتواتاات
و،ارياجوا،اطاودأوااتاى

وتا.

٥٢واءإت/والأكراأون
ةاتواتااتوااارا
ًأداؤهنأننو،ااوفا

واادثاأواا.

٥٣اادُاتاوت
ووت.نالتولات

،واتااردةاتااتوتاأن
ااأنآآـّوإنأنأوتةّـا

ااا.أنـُواَـوتااتدةُـ



 



٤٧

راتوا،تاإأدا)تو(
ااو.اراتاًاراو

اإاواذ.

ر٢١ا:اااا

ُـا،ءوأاو،إذاإو
ًءاذنآنان.ءواااهُّو

نواااضزاتا.ُووفاآتا
اةءأاوراادوأانورا.

ًأايوأنوفأيدومآّـانأ
.اق

٥٤ااتةآااءإو
و.اافأهو:

تا؛الاتازاءا)أ(
)ب( ؛اناآ
)ج( ااوفاآن؛ا
)د( قاناوفااآ.

اداتراد٢٠[و.[وأنوااُـّـ
ّقـاانماىا.

٥٥آادرةاااىإد٨و
إاان.ا،و

،اقإناآإفو،ا
اتااا.وأناأنـُوّـ

ـُوذااإذاوالث.
                                                           

٨،را  وا آا " ا ادت ــرا ــت
،اآاوارIAEATECDOC1208،ـــاـــــاآــــــ،و"اـــــع

)٢٠٠١.(



 



٤٨

ر٢٢ا:ااواقاة

ظاتواااولقاةادإ
ااات.ناتاهاو

قذناأُيانانءًاُو،ا
ا.

٥٦ىااتاانأأنو
اا.تكاواناأن

وإذ،أنأن.إوزاات
اا.أنوااان

ااااناأوانّا.أنو
نّتهااارةرّونا

.اناينان

٥٧ىاتامالازو
لأزةاماا،ااا

آا،تواتااامتاظا
واتاذ.

٥٨اوااااّأنو
وياوأانًإًاتا.او

الوتوذّـةءاراءوإاإ
ارإدربـّاااتاة

اودإأنا.

٥٩دةوُـأناضاااااّ
واوحهاةت.اااةةا

قااتواتاةا.إااهنو
آأو.تااااو

اتيوادناواتا



 



٤٩

،ًااًأوطااتآنأن،ًةآ
اااااداودةا

نأاأ.ناتارضاقاو
.وداآاتاطأا

٥١٠اةاااأيـُو
ااؤهإوةأيا
امادااإا

ّا.وُأنّـواان
.الوثأيام

٥١١ل،ااااو
دةاايامااأيتا)ا

ودا،.اناة)٢١٥اة
)ةا٢ا١٥(راادأضاتةا

اااةارا.

٥١٢أنواااااا
ااآقااان)را٥ا.(و

لأوثلاأو،ناأنااا
منأتىأنأو،دونتاأن

اا.ّدةزاااأنآ
ساا.

٥١٣ـُوأآأوااتوراا
واااااواةا.ءات

ُـو،هذاتنووااهّ
واواقإابا.راءإو

:اأواضادوا؛اراااماا
توااموا؛وواوااتوا؛ور

ورضا/أو.تذاوتا



 



٥٠

أيأندالاإوا
أواناارات.

٥١٤احاذنااإنـّوأنّـا
.وادأناواآأي

ىاإاءازاا.

ر٢٣ا:واادااواما٩ا

اونتاااول
ذهاااانامرا،واادا

واادااومر٢١[إ٢٣.[

٥١٥واادااوموتآاادا
اداهصنلأرااداةآ

]٢١٢٣.[وريانتهاداهأنُأوإذا
نباارا

اىا.وواّـًوًأآ
اواتاافأهاأنذنواًآ

آا.ران٢٣واا
١٠.ا

٥١٦ًأواادااوااوو
ذوناضأإاآ،وااداءا

واااوأو.لآاأو
ااوااا،ا،واتا.

                                                           
٩اواتاتاهواادااواا

آاه.

١٠،راواآا"اتااآاو
IAEATECDOC909،راواآا)١٩٩٦.(



 



٥١

٥١٧،رااداتاالو
إ،آاتياافافرفااراآ

اأأيبوراادا
واتا،آداويا،أن.ااد

اتاتاتا
ا١١.

٥١٨،إاااايو
آااواتااا)

داراتوا،ااتااو،ياوا،اا.(
ااديقواةنا،.

٥١٩ن،دوافآااواتاأنو
ذنو،داراااألاأنارها

ًأااداساديأن.
ا،قإاوااتارانن

قانادةزًااا.ادو
اIAEATECDOC909اوماا

واادا)اواتواآا(تافوا
ا.

ر٢٤ا:ويااااتا

ُـّـوياااونااإا
اتافا.

                                                           
١١ا ت ا اري ا اع ،را  وا آا 

ادةاواادااــــواتـــــادـــــ)AGM660(،
(Revised)Rep.STR243Rep،راواآا،)١٩٨٨.(



 



٥٢

٥٢٠اذاورةاوادالدويا
ااوناا،إذندونااداإزاوإذن

عويو١[ا٣.[

٥٢١وااىويااىأنو
تا]و١و١٣و٢٤٢٥.[

ر٢٥ا:داراا

اتل،ناتّواوااّ
إدار،وا١٢دةاآإ.و

.ىنآاأهن

٥٢٢ءإردةاآارجإداريمأيو
اوارااذاتواتاء

إوأوإووو.او
اسأاذاتتواوانا.أنو

ةااىنأهاا.
دارياماأنزماونأااذاتآا

دارو١٣[ا١٤.[

٥٢٣اااااوادارةادورداريامادّو
ااتان.توًأدُّوه

تاوإدارةتوركتو
.ودةالان

٥٢٤أإ،نهاُااأنو
و،أورّروذ،ى

                                                           
١٢  و ’داريا ام ‘ ادة ا وا ها )دة ا

)امااإندةات(دةورذاملآا)ات
دةادارةدة(واإدارةإااما.(



 



٥٣

ودة.يادارياماـّودةآ
ُااةا،ناتا.

٥٢٥واتيأنو
و،اتةدر،ناا

وااةا.ًداكهرورياادر
ااأيدُّأنو.ااهدرّو

نانناواا.

٥٢٦أنوصادارياماادتا
وردتتاوأن؛زادةاتاأنّوأدو

ـُواًوةاتواتااتوأن؛اذاتتا
ُووأرةّاواتا.

أنوًأدارياماناتاآ
آ،وااتلُّوا

.اوهاتهيإدة.ات



٦ااا
٦١أوهوهىااان

تااتاهو.ااهنو
انأو.رةااو.ذراو

"ت"ااواّأنا.
رااهاردةاتاراوناتصا

دئُـهاأوواافأهم
.ات،اء







 



٥٤

ر٢٦ا:ااا

رأنإدوريااانأُّ
اا.تلدُآناُّ،ةاهلو

و.نأوإاءاتوطاذن
ايءامرااهاردةاتتصا

ارءنااةااادـُ،ان
وا.

٦٢افانأنونورياها
انواا.أنوًا

وأياهااةا،يامواااة
ااأأيأور.وت

ياافوااوااأّّأنورانا
.ااار

٦٣نادونتُّاااو
رااهاردةاناتناتصا.ىونأ

ناءاملاتكهن،ااه.و
،وفاهانءرًاااذا.

أو،اأوتاإزااراتايو
هأواوأو،هتلإد.أنو

أووواراتاه.




 



٥٥

ا
ونافلان



أ١وّبُّيااتاامّ
آىارُّوّـران

اأوااًء،ًنقاة
فااىأراتيارار

اتا.

أ٢ووااا/اأووا/اأو
اًوويااتالا

ااا)آوًًاا،ً
اىاا.(وا

وااااانأ/اااو
أواا،وذضاىااوان/و

وتادوزمو/اأو.أنوذ
ٍاناتارّااا

واااا.

أ٣انواااىاو
هاتـُاادإلااراتاّ

ا.وتوهداههوا
الدارةالةدئواا

وإ.نوااأنرا،راتاهءو
ااه،اوطوذ:

)أ( اراتانأتاامهاءإ
اتةآاى؛اوا

)ب( وتانلنكهنوأن/ارةااأو
امرةوااراى



٥٥

ا
ونافلان



أ١وّبُّيااتاامّ
آىارُّوّـران

اأوااًء،ًنقاة
فااىأراتيارار

اتا.

أ٢ووااا/اأووا/اأو
اًوويااتالا

ااا)آوًًاا،ً
اىاا.(وا

وااااانأ/اااو
أواا،وذضاىااوان/و

وتادوزمو/اأو.أنوذ
ٍاناتارّااا

واااا.

أ٣انواااىاو
هاتـُاادإلااراتاّ

ا.وتوهداههوا
الدارةالةدئواا

وإ.نوااأنرا،راتاهءو
ااه،اوطوذ:

)أ( اراتانأتاامهاءإ
اتةآاى؛اوا

)ب( وتانلنكهنوأن/ارةااأو
امرةوااراى



 



٥٦

ةآكمزاتلاداوز
ًاادونلى.

)ج( أناثأعولانـّوأن،اأداء
ً،أرأوأآتدو

.أو/ل،وذلاراوو

أ٤ُاـّوأنااعاتأنادا
اكاوأنتدهااأا
ًأاوردادفاتاهلم

ا.زاتاواتااتادإأ
راتآااونا.

أ٥أااداضاتاو
نوأًدصانأنرُّ،اا

اتااتيارد.
اكاواهو،ارياص

اذجكاورةه.١٣اـوق
ـُوااُــاـاويااات

آاااوعتااIAEABIOMASS
Project]٢٦.[

أ٦صأأأوطأيدينلاو
اتااماعإا.ماو

ااإذ،مااهوثلأومااهي
اصاك.مااثأأ،ذور

تهررهاأواأوالآ،ا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دًا١٣ااكاضًاهااداتاإ.



٥٦

ةآكمزاتلاداوز
ًاادونلى.

)ج( أناثأعولانـّوأن،اأداء
ً،أرأوأآتدو

.أو/ل،وذلاراوو

أ٤ُاـّوأنااعاتأنادا
اكاوأنتدهااأا
ًأاوردادفاتاهلم

ا.زاتاواتااتادإأ
راتآااونا.

أ٥أااداضاتاو
نوأًدصانأنرُّ،اا

اتااتيارد.
اكاواهو،ارياص

اذجكاورةه.١٣اـوق
ـُوااُــاـاويااات

آاااوعتااIAEABIOMASS
Project]٢٦.[

أ٦صأأأوطأيدينلاو
اتااماعإا.ماو

ااإذ،مااهوثلأومااهي
اصاك.مااثأأ،ذور

تهررهاأواأوالآ،ا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دًا١٣ااكاضًاهااداتاإ.



 



٥٧

أ٧،مااثأثأنوأواأوالأ
ورةثو،ا.وااا،سااهو

وه،نااثاهرإزاءعاتا
ةااردةاام٢١٥.قاإاوا

ااماوآااهعاانا.و
ُدًرانااراتذازمان

ًاًراوو.

أ٨داياماود،ا
االأارآاادااأوأن

إتاتصاهضو
آم.تاقااهرانو

اواأرآحُّادأأيضُـًاث
ّاهأنإذ،تأوا

ضت.

أ٩ًتدايامالان،ًو
رااا.ًلااهنو

و،اااااض
ةااارداًانراار

ىاّاارداأووا.اتانواه
ّاما.،ّمادولاًاو

ايانوااىعاراان
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تاةا،ااااوأا.ر

أ.ر آABا،

.د ةاا،ودةاساّآ

اآاداو.،ف

ااتواناوي،س.ف

او،اآادت.و

ااورو،رغ.ج

،ااةوآاآ.ج

ارةاا،أا.و

ااات،ا.م

،اناانااوآواآ.هـ

اآاوارت.د

اآاوار.ف

ااديات،أو.ك

هاناواوي،ا.ر

اااوا،بأ.ت

را.د ا،راثآ

آول،أروه.ك

اآاوارروت.ج

ااتواناوي،.ج



 



٦٦

اآاواراآ.ج

ناوي،ااتوا.أ

اناودة،ااةآ.ت

.و أ،تادياا



٦٦

اآاواراآ.ج

ناوي،ااتوا.أ

اناودة،ااةآ.ت

.و أ،تادياا



 



٦٧

اآااناراات

ِـاُـإاا.ِـاُـاءاّـوداتن
ًنرآأإىأوًاضا

.وانانإوب.ات

ان

را:ج.أ.؛ااأ:ج.ي؛:ج.ب.؛ازا:أ.ل.
س؛اآ:ر.ل؛ـا:ا؛ه:م.ت؛آا:ج.؛آ

:أ.ك.آ)ا(؛أ:د.؛ا:ك.س.؛راإ:

.غ:ان؛هل:رآرآ؛.أ:انن؛.إ
س؛آنآ:س.م.؛رداوا:س.؛أداب

أ:ت.م.؛إ:ج.؛را:ك.م.ن؛ر
اأوآ:أ.ك؛ةاا:م.ن؛وااةاتا:

دي.د:اآاواردو؛:م؛.م
)ـا(؛وياارياا:أ.ج.؛ها

وروا:.روس؛وياناواا:ر.؛ا
تاوا:ل.إ.؛هاوااوآ

واونديااانا:ي.را؛نانءرؤ:
ان(ن.؛س)أنا)اخ.و.إ

ا(؛.)تانأ(غج.؛.ن)
.(اناوي

اناوي

.س:اآن؛.غ:أان؛.ر:اروش؛.د:اا
؛:ب.؛ديازا:أ.ن؛و*ر:ي.؛ااآ:

غ.؛رزا:؛واآ:إ.؛*ص:.
؛ددارا:م.ب؛:م.؛اهاإ:م.ل.

؛ر:ف.ون؛أ:ك.؛:غ.إز؛ن*را:



٦٧

اآااناراات

ِـاُـإاا.ِـاُـاءاّـوداتن
ًنرآأإىأوًاضا

.وانانإوب.ات

ان

را:ج.أ.؛ااأ:ج.ي؛:ج.ب.؛ازا:أ.ل.
س؛اآ:ر.ل؛ـا:ا؛ه:م.ت؛آا:ج.؛آ

:أ.ك.آ)ا(؛أ:د.؛ا:ك.س.؛راإ:

.غ:ان؛هل:رآرآ؛.أ:انن؛.إ
س؛آنآ:س.م.؛رداوا:س.؛أداب

أ:ت.م.؛إ:ج.؛را:ك.م.ن؛ر
اأوآ:أ.ك؛ةاا:م.ن؛وااةاتا:

دي.د:اآاواردو؛:م؛.م
)ـا(؛وياارياا:أ.ج.؛ها

وروا:.روس؛وياناواا:ر.؛ا
تاوا:ل.إ.؛هاوااوآ

واونديااانا:ي.را؛نانءرؤ:
ان(ن.؛س)أنا)اخ.و.إ

ا(؛.)تانأ(غج.؛.ن)
.(اناوي

اناوي

.س:اآن؛.غ:أان؛.ر:اروش؛.د:اا
؛:ب.؛ديازا:أ.ن؛و*ر:ي.؛ااآ:

غ.؛رزا:؛واآ:إ.؛*ص:.
؛ددارا:م.ب؛:م.؛اهاإ:م.ل.

؛ر:ف.ون؛أ:ك.؛:غ.إز؛ن*را:



 



٦٨

.أ:إوزي؛.ك:اأدورن؛.ف:هرآرس؛.ل
وان؛رأاانإر:ف.زادة؛يأاإ:ـه.

؛هإ:غ.؛نا:ت.ا؛آرآر:نهآن؛آ
ااها:ع.؛زأا: م.؛د:

؛أزا:أ.ا؛رآبا:إ.؛اه:ل.؛دن
:اداوو؛.ل:رورآ؛.م:ا؛.أ.م:آن

.و:بأ؛.د:أوه؛:.آرا؛.ي
؛اإ:ج.؛زارزوا:أ.ن؛اه:.ري؛:

س.ش؛ـآ:ي.؛داأوآ:ن.؛ةاا:
.أ:أورواي؛.م:اتاةا؛)ا)ن.ج.غ

در؛ورواا:س.؛وروايراا:ب.؛ر
راواآا:غ.)ـا(؛وااات:

ج..ارد؛اواا:ب.ي؛اوآ
ديااناواونااوا:ج.؛ر*اا

اوا:إ.ر.

انا

*اا:س.؛ار:غ.ا؛اأ:أ.رن؛*ا:ف.
رغ؛آ:ل.دن:ازا:إ.ر.و؛روآرودر*ر:ل.

؛اراآآ:ك.؛آا:؛اهواآ:إ.؛اآ*آ:
.ك:ارا؛دد.:ص*رته؛.ل

؛وكاا:م.؛أوه:م.ج.؛إ:م.؛ا:
:ان*أواآ؛.ج:ه؛.م:أد؛.ل.ج:رآ؛.م

:ا؛)ا)ن.س:أاآ؛.ل:هرآ؛.ف
آردان؛.ر.م:رإاناوودو؛.س:إور؛.ن.د

اأ:ت.ن؛آاإ:ج.خآ؛إ:ل.؛نا:ي.؛آ
رآر:؛*:أ.؛ااها:م.

؛ـا:أ.س؛:أ.م.؛اها:ج.دود
اردادو؛با:س.زي؛اه:ك.ر؛وا:غ.ل؛آ



٦٨

.أ:إوزي؛.ك:اأدورن؛.ف:هرآرس؛.ل
وان؛رأاانإر:ف.زادة؛يأاإ:ـه.

؛هإ:غ.؛نا:ت.ا؛آرآر:نهآن؛آ
ااها:ع.؛زأا: م.؛د:

؛أزا:أ.ا؛رآبا:إ.؛اه:ل.؛دن
:اداوو؛.ل:رورآ؛.م:ا؛.أ.م:آن

.و:بأ؛.د:أوه؛:.آرا؛.ي
؛اإ:ج.؛زارزوا:أ.ن؛اه:.ري؛:

س.ش؛ـآ:ي.؛داأوآ:ن.؛ةاا:
.أ:أورواي؛.م:اتاةا؛)ا)ن.ج.غ

در؛ورواا:س.؛وروايراا:ب.؛ر
راواآا:غ.)ـا(؛وااات:

ج..ارد؛اواا:ب.ي؛اوآ
ديااناواونااوا:ج.؛ر*اا

اوا:إ.ر.

انا

*اا:س.؛ار:غ.ا؛اأ:أ.رن؛*ا:ف.
رغ؛آ:ل.دن:ازا:إ.ر.و؛روآرودر*ر:ل.

؛اراآآ:ك.؛آا:؛اهواآ:إ.؛اآ*آ:
.ك:ارا؛دد.:ص*رته؛.ل

؛وكاا:م.؛أوه:م.ج.؛إ:م.؛ا:
:ان*أواآ؛.ج:ه؛.م:أد؛.ل.ج:رآ؛.م

:ا؛)ا)ن.س:أاآ؛.ل:هرآ؛.ف
آردان؛.ر.م:رإاناوودو؛.س:إور؛.ن.د

اأ:ت.ن؛آاإ:ج.خآ؛إ:ل.؛نا:ي.؛آ
رآر:؛*:أ.؛ااها:م.

؛ـا:أ.س؛:أ.م.؛اها:ج.دود
اردادو؛با:س.زي؛اه:ك.ر؛وا:غ.ل؛آ



 





؛.إي:ارووديا؛.ف:رااي؛.م:آن
ادرود؛.أ:ا؛رودسديأو.م.أ:ال؛.أ:ا

وا:م.؛آ:ف.؛ر:ت.؛أب:
:*؛.غ:ا؛.أ:اأرآ؛.إ:أو؛إ.إ.هـ.ج
.ي؛را:ز.؛آآ:ـب.ه.ر؛أوآأوآا:ت.؛

.أ:أورواي*؛.ر:اتاةارو؛.إ:ااة
در؛ورواا:أ.؛ةاراواا:د.

ون؛راواآا:ت.ل)ّـُـ؛)اواا
ن؛.إ:ااوتا؛.ي:ات

واا:س.؛اواا:أ.؛ـراوااا
وآااوااون؛.و:ّرديوادر

ديوااانا:ت.إ.زو؛اانا:.
؛رياعارااةاا:م.؛آ

اا:ز.ر؛آاوااا:س.ن.

انأ

را:ج.ي؛**م.ن.؛دوآاأ:س.ر؛رآا:ف.
؛آ:إي.؛آازا:أ.م.؛ر:أ.؛آاآ:أ.
؛را:؛وآواآ:ن.؛ر*آ:ر.ج.وآ
؛ر*ص:.دد؛ارا:ف.؛دو
:ه؛.أ:ا؛رآاوي:ام؛.ك:ااك

د.؛أ:ـه.؛ف*را.؛**.؛أ:غ.إ
ز؛ر*نا:س.ي؛ره:ج.ر؛ا:ب.س.رواأل؛
وإ:د.؛وواانإر:أ.؛اأ*إ.؛مإ

أور؛.أ**؛.س:إ؛آخ.ج:إادو؛.ج:أا
:اهااه؛داي:رآرهآ؛.إ:ان

؛.أ.ز**ري؛.م.ب.م:س؛.ف:اآ؛.ت.أ
ا:م.د.؛أرو**ل.ج.اردادو؛دوب*دا:أ.ش؛

اه:م.ن؛ر*از:ك.؛ردووا:س.ل؛ره





؛.إي:ارووديا؛.ف:رااي؛.م:آن
ادرود؛.أ:ا؛رودسديأو.م.أ:ال؛.أ:ا

وا:م.؛آ:ف.؛ر:ت.؛أب:
:*؛.غ:ا؛.أ:اأرآ؛.إ:أو؛إ.إ.هـ.ج
.ي؛را:ز.؛آآ:ـب.ه.ر؛أوآأوآا:ت.؛

.أ:أورواي*؛.ر:اتاةارو؛.إ:ااة
در؛ورواا:أ.؛ةاراواا:د.

ون؛راواآا:ت.ل)ّـُـ؛)اواا
ن؛.إ:ااوتا؛.ي:ات

واا:س.؛اواا:أ.؛ـراوااا
وآااوااون؛.و:ّرديوادر

ديوااانا:ت.إ.زو؛اانا:.
؛رياعارااةاا:م.؛آ

اا:ز.ر؛آاوااا:س.ن.

انأ

را:ج.ي؛**م.ن.؛دوآاأ:س.ر؛رآا:ف.
؛آ:إي.؛آازا:أ.م.؛ر:أ.؛آاآ:أ.
؛را:؛وآواآ:ن.؛ر*آ:ر.ج.وآ
؛ر*ص:.دد؛ارا:ف.؛دو
:ه؛.أ:ا؛رآاوي:ام؛.ك:ااك

د.؛أ:ـه.؛ف*را.؛**.؛أ:غ.إ
ز؛ر*نا:س.ي؛ره:ج.ر؛ا:ب.س.رواأل؛
وإ:د.؛وواانإر:أ.؛اأ*إ.؛مإ

أور؛.أ**؛.س:إ؛آخ.ج:إادو؛.ج:أا
:اهااه؛داي:رآرهآ؛.إ:ان

؛.أ.ز**ري؛.م.ب.م:س؛.ف:اآ؛.ت.أ
ا:م.د.؛أرو**ل.ج.اردادو؛دوب*دا:أ.ش؛

اه:م.ن؛ر*از:ك.؛ردووا:س.ل؛ره

٦٩



 



٧٠

:الدزك؛.ت:ارر؛.إ.ل:رااي*ر؛.م:آن
ر.ادي؛داآوادا:إ.أ.ف؛أب:ب.

؛هإ:ف.؛ررازاا:إ.م؛ب**ه.؛ها:
ت.؛آ:س.ي؛اآ:ك.رك؛إاأوآ:س.

؛اةا:غ.؛اةاتا:و.ر.إ؛.و.
اخ)اي)اأورو؛:أ.در؛*و.ال؛آورواا:ج.؛

راواآا:ت.ج.ارت)ـا(؛واياادا:
اداواترو؛.ك:اواانان؛.د

اطاري:أ.ال؛**م.؛وااا:إ.؛ر
اواا:.؛وّرديوااا

ااادورورون؛.ك**؛.ج.ج:ادر
اااوورز؛.ج.د:اداياآ؛.أ:اة
ا:س.؛رويااا:ل..

أنات

اا:ج.؛ارا:أ.؛اأ:غ.؛و*ا:ـه.
؛:و.ت؛ازا:م.؛*ر:ج.ف؛اآ:

؛.أ:آ؛.د:آوازآ؛:اهوارد؛.د
.ك:ااك؛:.ارادد؛:.ص

؛:ي.؛إ:م.؛ا:ك.ي؛ه:ج.
؛رأ:.؛:أ.؛نا:ف.؛ره:إ.خ؛
ا:د.؛راوإ:د.؛وواانإر:م.ي؛أ

دي؛.م:إدودي؛.أ:إاس؛.ح:ااقزر؛.ر*
؛.أ*:رك؛وون:رآر؛.هـ:ان

ااها:أ.ارس؛اا:ف.س؛:م.؛د
ا:ج.؛يأ*با:ر.ش؛آاه:م.ف؛دن
دار؛.ي:اإدورو؛.م:رااي*ن؛ـ.أ:آن
لا:م.؛ديآ:ج.؛ه:إ.؛ب

أ:ت.)ا(؛إ:م.دان؛أا:ل.؛ا:



٧٠

:الدزك؛.ت:ارر؛.إ.ل:رااي*ر؛.م:آن
ر.ادي؛داآوادا:إ.أ.ف؛أب:ب.

؛هإ:ف.؛ررازاا:إ.م؛ب**ه.؛ها:
ت.؛آ:س.ي؛اآ:ك.رك؛إاأوآ:س.

؛اةا:غ.؛اةاتا:و.ر.إ؛.و.
اخ)اي)اأورو؛:أ.در؛*و.ال؛آورواا:ج.؛

راواآا:ت.ج.ارت)ـا(؛واياادا:
اداواترو؛.ك:اواانان؛.د

اطاري:أ.ال؛**م.؛وااا:إ.؛ر
اواا:.؛وّرديوااا

ااادورورون؛.ك**؛.ج.ج:ادر
اااوورز؛.ج.د:اداياآ؛.أ:اة
ا:س.؛رويااا:ل..

أنات

اا:ج.؛ارا:أ.؛اأ:غ.؛و*ا:ـه.
؛:و.ت؛ازا:م.؛*ر:ج.ف؛اآ:

؛.أ:آ؛.د:آوازآ؛:اهوارد؛.د
.ك:ااك؛:.ارادد؛:.ص

؛:ي.؛إ:م.؛ا:ك.ي؛ه:ج.
؛رأ:.؛:أ.؛نا:ف.؛ره:إ.خ؛
ا:د.؛راوإ:د.؛وواانإر:م.ي؛أ

دي؛.م:إدودي؛.أ:إاس؛.ح:ااقزر؛.ر*
؛.أ*:رك؛وون:رآر؛.هـ:ان

ااها:أ.ارس؛اا:ف.س؛:م.؛د
ا:ج.؛يأ*با:ر.ش؛آاه:م.ف؛دن
دار؛.ي:اإدورو؛.م:رااي*ن؛ـ.أ:آن
لا:م.؛ديآ:ج.؛ه:إ.؛ب

أ:ت.)ا(؛إ:م.دان؛أا:ل.؛ا:



 



٧١

ـه.؛وا*:ب.؛وآ:م.؛آ:ت.؛أوزد
اأوآ:أ.؛روآةاا:س.؛اةاتا:

ل.؛آ*ايأورو:أ.در؛ورواا:ك.؛نأ
ورواواتا:ب.؛ر*اتانأورواو:

ااو؛)ا)ّاآ.ج:اآاوارزا؛.و
ا:غ.ن؛هدراوّرديوااا:و.

؛ديااناواونااوااوآ:
.ن.س:اااوات؛ر.هـ



٧١

ـه.؛وا*:ب.؛وآ:م.؛آ:ت.؛أوزد
اأوآ:أ.؛روآةاا:س.؛اةاتا:

ل.؛آ*ايأورو:أ.در؛ورواا:ك.؛نأ
ورواواتا:ب.؛ر*اتانأورواو:

ااو؛)ا)ّاآ.ج:اآاوارزا؛.و
ا:غ.ن؛هدراوّرديوااا:و.

؛ديااناواونااوااوآ:
.ن.س:اااوات؛ر.هـ
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  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�� ا������� �����ن����رات
  ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر��������

 �����، ������ أ����م ا����دة ا������� ��� ������� ا������، ���ن ���� أو ������               ا��آ���  
اح وا��������ت، وأن  ������ أ��ن ���� ����� ا���� وا������ إ�� أد�� �� �� ا����ر ��� ا�رو       

 .���� ������ت ������ ه�� ا�������
����� ������ أ���ن    وَ��ُ�ر ا�����رات ا��� ��� ا��آ��� ��ا����� ه�� ا������� ���            

و������   . ه�� ا������ ا���ن ا���وي وا���ن ا������ وأ��ن ا���� وأ��ن ا������تو���� .ا��آ���
 �������ت ا����ن،   وأ������ت ا����ن،     : ����� إ��� ا�����ت ا�������       ا�����رات ا���درة ���� ه��� ا��      

 .أد�� ا���نو
 ����� ����� ا������� ا����ص ����آ���� ا���ارد أد���� �������ت ��� ������� �������               و���ض  

 :أ��ن ا��آ���
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

 ������  آ���  .��� ا���������   ا����� ����ص ������� ا����ن ا������رة و����دا��� ����     و�����  
أ��ً� ���ص ������ ا���ن ا����درة �������ت ا������� وا������� وا�������� وا��و���� وا��������،           
 .��������� إ���� �����د ��������ت ا�����ن ا����ي و������ ا��آ����� و������� ���� ������ �������� ا�����ن   

  :��ان ا�����و�����ل ��� ���� �� ا�������ت ُ���� ا����ل ����آ��� ��� ا��
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  

 ������� إ���� ������ ��������� �������� أ����ن ا��آ����� �������� ��������ة ا��������� ����  وا������ة  
، ���� ����� أن   )آ����س ����ا�� ا������� وا����ا���ت ا����ن وا���ورات ا���ر����� ����ً         (ا����ا���  

و���� ����� ا�������ت �� ����� �����    ����ت ا������������� ه�� ا������� ��درة ��� ����� ا��   
ا��آ���� ���� ����� ا�������� أو ��������، آ��� ه��� ���ّ�� أ����، أو ��ا����� ا������ ا�����و��� �����          

  .Official.Mail@iaea.org: ا����ان ا�����

   ا���ى ا������� �����نا�����رات

و����، ������ أ����م ا����دة ا������� وا�����ة      . �ن ا��آ��� ������ت ������ ������ ا��     ����  
��� �� ا���دة ا������ �� ������ ا�����، ������ت ���ن ا������ ا���و��� ا������� و����� ���د����                 

 .و���م ���ا ا���ض ��ور ا����� ��� دو��� ا����ء
 ا����  ����ن ����ر�� ا  ا����ر�� �� ا����ن وا������� ��� ا������ ا���و��� ��� ه����            و���ر  

 .���� أ���� ����� وأ����� ������� ���� ا����ا��� د��ً� ������ ������ ا���ن
������ر�� ا��������� �������� :  �������رات أ�����ى ������ره� ا��آ������ ������ن ا������ن وه����  وه�����ك  

 و������� ا������ر�� ا��������،  و������� �����ر�� ا������� ا����و�� ������ن ا�����وي،   و������� ا��������،
 �����ر ا��آ����� �����ر�� ���� ا�����ادث ا��������� وأد���� ��ر������ وأد���� �������  آ���� .������ا�������� ا��

������ ا��آ����   و���ر ا����ات ا��� ����� ����� ���  .و����رات ���� أ��ى ����� �����ن
 .ا����� ����� ا���وي
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 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 
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ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 
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� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

ISBN 978–92 –0–619110–1
ISSN 1996–7497

"ادا اام ن ن آ  ّوا ا وات ات،  
 وادر وااوأ ون، ،  .ا ان و

ااءاولاوأ،اهآ".

أآ
اام



*

 ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر�������ــــ� 
  ����ـــ� ا���س وا����ــــ��� أ�� 

ر�� 

 ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر�������ــــ� 
  ����ـــ� ا���س وا����ــــ��� أ�� 

ر�� 

اآاواران

اتاا

ناتدةا
اد

 

اآاواران

اتاا

ناتدةا
 SSR-5اد

 

Safety Requirements - my notes 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spine text: 

 

IAEA Safety Standards Series No. xx-R-x.x 

 

Arabic: 

  xx-R-x.xسلسلة معايير األمان الخاصة بالوآالة الدولية للطاقة الذرية، العدد 

 

 

 

 

 

English: 

 

Safety Requirements 
_____________________ 
No. xx-R-x.x 
 
 
 
 

Arabic:  

  

  ألمانامتطلبات 
  

 xx-R-x.xالعدد 

S
S

R
-5

 

 Sa
fe

ty
 R

eq
ui

re
m

en
ts

 - 
m

y 
no

te
s 

 
 

 
 

  
  

Sp
in

e 
te

xt
: 

 IA
EA

 S
af

et
y 

St
an

da
rd

s S
er

ie
s N

o.
 x

x-
R

-x
.x

 

 A
ra

bi
c:

 

دد 
الع

ة، 
ري
الذ

قة 
طا
 لل
لية
دو
 ال
الة
وآ
بال

صة 
خا
 ال
ان
ألم
ر ا
ايي
مع

لة 
لس
س

xx
-R

-x
.x

  

     En
gl

is
h:

 

 Sa
fe

ty
 R

eq
ui

re
m

en
ts

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

N
o.

 x
x-

R
-x

.x
 

    

A
ra

bi
c:

  

  

ت 
لبا
تط
م

ا
ان
ألم

  
  

دد 
الع

xx
-R

-x
.x

 

P1449_A_cover.indd   1 2011-07-27   09:20:02


