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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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ركةاااُـياراواآامصااوا

٢٣ولا/١٩٥٦أآذأياآاماز٢٩/١٩٥٧.آااو
.اهّـو"أارزدهواوامارااهو."
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ردا،آااناGSR3
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نقا

 راتآااواّمأا
اقاناّاةام١٩٥٢)ن(
ـّوام١٩٧٢)ر.(واذا
ااا)(ااوا

اوا.ولاإذنامصااردةارات
آاعأو،وإًااًآأو؛ًواهذناًدة

تّااتيوُ.ادواجاقت
آأسـَوُر،اضوااخ

آااإاراتأيو.ة
)(اناا:







رآا:
را:

اوا:
اا:




،راواآا٢٠١١
اراواآاُـ

ز/٢٠١١






نقا

 راتآااواّمأا
اقاناّاةام١٩٥٢)ن(
ـّوام١٩٧٢)ر.(واذا
ااا)(ااوا

اوا.ولاإذنامصااردةارات
آاعأو،وإًااًآأو؛ًواهذناًدة

تّااتيوُ.ادواجاقت
آأسـَوُر،اضوااخ

آااإاراتأيو.ة
)(اناا:







رآا:
را:

اوا:
اا:




،راواآا٢٠١١
اراواآاُـ

ز/٢٠١١
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نأ  و آا ل را  وا آ ا ام إن
ا  وات ارواح  ا و –أن  ا ا وه

ا أ ل  أن ول وا ، آا 
واويانا.نادوأو

،اضاموًأًا،آاة
.ن

حإأت،اناتاو
االبأواه،آانأ

.اواولاتراأ ّو ، اذاتآءة ة
واآ،ةان،لواام.اء

ااانا.
راَُإذاإنناوا.

آااناتونواانااوحوا
ناوااإتانوأانوأانواا

تاواءاولا.ونات
دةاءاولاوأوا،َرأه.

ءاولاوا،ووواوياناإن
اأاآانادارت.و

وآانأن،واناتاةااف
.وناءلاتاهات
اءأواوااًَِأاهو

راوا وا وا اى  ت  وا اوي ان 
واثوا.

آواايااآوا
درأوهنودىٍلاناامااداوو:ن

اءأعا.دروااداهةادةاو
ذغآانأُو،ءان

.اف
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نأآا

دولان

 رأنناو،ونوـُوُدونز
اواااتاامآآاق،

وا،نووناارةوادلواريا
اوا.

 واآًدولءااوا.وامادو
ود.أىوارِـُامدوأاعوبوهم

و.نااواتاةاولنًاأآاات
نأآااًدوساياإولاتإو

.اات

آا

 نأآاو،اياآا
ننأاواذاتااواوا

.توأن
 ّوناًاًدوراءالهتناا

اوساوا.
 روهانأ،آاوإثت:

انأت
 ضافأههودئوا،نواآاا

.انتم

انت
 دتااؤهاأآوسا،وا

ُاات،وه.اأواااء
أ"م"أودياه،ا

وإذا.انأتادئواواههاف
ىادةأوغااذات،هاء
رراتانتمـُو.ابان

دتااااواا.
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أدنا
 متداتوإرنآلاتنا.ُو

تااردةاأدناأ’‘أو
أواصااذو.اهادي
ا.ضوأدناتراواةا
وادنأتراأوا

اؤوباإتنأر.وآر
اا"أنأد"ة"ُانت"رات

وأدرو.

 ووريالانأآا،آه
قأروآرلاً.روآا

واقاراتااأوولاه
اوااا.

انان

 إتااداراتواتواتوا،اُمـَ
اتاتوااـعا،واو

اويلاذاتاتوواات
،واذتاااعأ،اااوا

هواتادوالاواراوا
.اوهواوااَِووا،واث

مـُوَاآاذااتاناضو
.وارااوراتإاد

ا

 كادإاضواناأآاوأرن
وان،)اويان(اويانتنان

ا)ناا(نوأتاا)نأ
و،)اأن(اادانوا،)ات
و.انااف،)ان(ان
توان،ناءأناآاءاول
داتا.ّواماءأ،ناورآ
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واااَُإووو.
 وتناتو،نالداتااه

اإآاًااه.ـُوَأدنا
ااما.

 ولهااإرأياولءا
آا.وراواتااةاا
ارعارياتوتهاءا،وااوا
تا.واونتهىأ
اةاأوتوآ،ىأاةا

،راواوا،واووآاوااوناوا
انا،دياوااناواا.

 اـََوءانا:وراته
ااإذانآم.




















اثارنأأور





،اهوة
انااضا
انوان

:اوارون
نأرراأو
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)ن(
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او

 إنمآااناُِآ
هذاُِوولتااةآا.بوأ

دوامإقاآانأيلأةاا
آاأنتناااقا.

 آتاواتصا
آسانأتِـُاو.اةافُِان،
اناوياواآاننأفاداانوأ

رئواياهنانتوّ.ااتاف
ااااولااااتإأووي
.إرئأوويدثوعاةواويدث

 و،ناراتااوااَوا
أ.وااسأًـ،ُّووتدوت

ااـُّإجناأًهكن
ان،ادنال،و.ةآأأس

اولاناأو،هأنماولا
ااواةا.وُـاااؤهًداا
تاتوادةانأآا.و

اناازماناراتأناولادى
اا.

ا

 مناراتأ"م"،أودياه،ا
تاتوواتاواااًدو.واتا

إفو،اًوفاا
أو""،أاتو.َُاءلااافأو
دياه،ااا)اتوا(،إا

دولورةذاااا)أوا(أ
.تال

 ـُوتاانارآادت
).)آاصان
اةاادةواءتاَمـُذ،وف

.GSR Part 2  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد







ااانان،أدـو".اأآردس"
هاذاتا.

 دوا١،،اآرحقوآر
،ناوووه.

 أادااا)ادآا
اأوا،ادداراتاردةاا،ا

ز)واوطاودأواااءاتأوابأأو
.تأوت

 َُو،ا،إدراءًاأرا.نواد
اآواناياأيااردة
أوأـَُمإدرا،ا،واٍشتوأي.ااد

تأووحإ.توااواءًاأا
ا.ادوتااهآارورة؛ذأ

.أىتوناإرـُاداتهد
ةناورةوااتدااوااد
ً.
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ات

١................................................................١

ا)١١–١٧(١
٢)١٨–١٩(اف
٣)١١٠–١١٣(اق
ا)١١٤(٤

٢دارياما٤

اتا)٢١–٢٤(٤
٥))٢٥ان

٦))٢٦–٢٧تاماداري
٦))٢٨–٢١٠اماداري

٣وادارا٧

٧)٣١–٣٥(ااماداري
اافاحار)٣٦(٧

اتا)٣٧(٧
ا)٣٨–٣١١(٨

٨)٣١٢–٣١٤(اوواانماداري

٤ارداإدارة٩

٩))٤١–٤٢اارد
٩)٤٣–٤٤(ااردا

اواا)٤٥(٩

٥تا٩

ات)٥١–٥٥(٩
١٠)٥٦–٥١٠(إدارةات

اداريامات)٥١١–٥٢٩(١١
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٦واواسا١٣

١٣)٦١(اواس
ااا)٦٢(١٣

اا)٦٣–٦٦(١٤
ااضدارياام)٦٧–٦١٠(١٤

واااءاتواامت)٦١١–٦١٦(١٥
ا)٦١٧٦١٨(١٥

اا١٦
١٧دات

١٩اهناوااض
اتاّاران 

راواآاا٢٣
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١

١

ا

١١ وإداريمءإتناتصارااهد
واماداريااإاءات.ووار

واواوانادة١واد٢وا٣.اأاهنوا
واءاتأناس.ايماماداري

دراناتأردئوهوافهتاو،وا
آ١[ا.[

١٢واارااهادإىراُِوو
ادارةان٢[ا[دةاإدارةنو]٣.[ناتِوُأ

وهودارااوءاولاةًأ.

١٣آ،دارياماارااهىو
،:وه]٤[ويااونا

 – "ذاتالنالاأداء
ةواداالاافوااونا

وأالاارئ؛
 – "ةاتهاولنأود

اناكواقَِوااداىن
".ن

١٤ادةاآاوناتصارااوه
واتاهوواىاتن]٥.[رامو

’دارياما‘ً’آدةا‘.ّو’ما
)ادةات‘)اادة’واماو‘اداري


١ولاهراصاتناأااادواوادروااإ

اااقوننوراداااانر
.ان

٢دةاإرااأوأوتدةا.
٣افهادارااا،ناأن

.أوادوااءاتاارات
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٢

دةاآلماذرو)تادةنإااما(
يهوامادار).امااإإدارةادة‘)إدارةادة’و

روه،اااأوداتاذاتا
واءةوانافهاغوافهواتا.

١٥ه،رإرااهىو:أناأن
وأن؛اااتارو

.اادارآهنغهانوادة

١٦اارااهرةاتاتامأنو:

 – واتداراسآةو
؛١٨ااوإدارةاوات،آهاة

 – ؛ااوااااسآ
 – اذاتاتاداراس؛]٦[آ
 – د،ا،ااتا،در

أنونصارااهواردةدةتأي
.وُ٤َرجاماداريردواصرات

١٧داريامانداتإرراادانأددو
ااوواا]٧.[،اداتراوةو

تتاهنإداتإرمدةنأأدة.

اف

١٨إداريمءاتاهرااهفا
واناوماذودوادةواواوا

أراناأن،ارو
أي.




 ٤ااأواها.مأو،ااتاأو

.ات،أواء
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٣

١٩لامنهدارياماتافوا
َُوذ،نوإإداردااءاتار

ن.٥

اق

١١٠ وهوادارااءإرااه
:وار

 – ؛وااا
 – تإدرمَُا؛ا
 – ؛اتافا
 – ؛ّـاادا
 – ت؛ااأ
 – تساضأنىأوفأوترأي

درأوا؛
 – واااا.

١١١تصارااهوةوااالنا
وذأيةم.ااالادواةوأالاارئ

ا.واادةااه،يو
ااجواواالدواوا)قاأواأو.(

١١٢رُأنآرااهولو)
واواتواوىاآارات(دةت

هاوًذ.،ولاواواوادةواد
تاد،ً،هدة؛اتاهأيارإرا

تاءادارةا.

١١٣إارااهدةاادارياماتولو
أًاًنأدويادارياراءًاو


 ٥آكهتةتااراتدوناأهنا)،ارات

داادا(،أدتإآن.
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٤

ظوانان.دارةااماااقن،اوه
.واوااى،وذراإانواداء

ا

١١٤تصارااهمأنا.اادو
وا،وا،ناا،دارياماتا.

ادارةاتاااد٦وماوو
وداريا.اااادواردادارةات.ادو

اتاتاا–هوتاتاأي
داري–وإداراماتوا.تادساادو

ووداريامادأسا.

٢ دارياام

اتا

٢١اروووإداريمُ.افأهداريامااءمو
ونافاماداريه.ا،واهاف

ونا:

–اتاآ؛ًادارة
–نآزاواااءاتان

هاتة؛
–دوادةواواوااتَُأن

نأنإدونل،ناتل
.ان

٢٢ او،دارياماولارانن
.اى


 ٦’ادارةا‘ناصاأومياا

تاأواو.اهمو،تةدا:
،ولااوا،ولاوا،ةاو،ياوا،ماوا،ولاياولا

او،دارياوا،اولااو.
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٥

٢٣وه،ورااهاردةاتادارياماد:

 – ؛اووااتا
 – َُتأياافاًر)أفُا

اب؛)٧
 – ،آانأتاىاراتا

يواارئهارات٨[ا[ناو
؛]٩[

 – تُِاذاتىأوتوةاتا
ا.

٢٤تاءانهادرةانأن
.اداري

ان

٢٥،نأودوداريامامَُ:

 – داناااكدون
؛ا

 – قَِوااداإااماا
ادااةا،حونا

واوا؛
 – ؛اترواّاما


 ٧افا،افا،ا.’ا‘ًً–نآاء

إ،آأوً–إ،مأورأوحنأوماهن.دوو
دوأو،اثاإرأوآدوزاءأي

اثاإ.رةمَُو’‘أوماهوا
داءماه.ًاأًأناثاااافوا–ُِااء

’اه’‘ً‘أمأنراأنمراءه.تادًةاافاو
ا:اوا،لاتو،ءآوا،ردوا،وا،وا،وا،ا

اأواتآوا؛اتوا؛ااأوات)واواا(
روام؛اوو؛وااوا)اتواتوادا(؛

اارانتادلتاداورةاولا،ىاولواة
ادأوتاداأواولاأو،ود.
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٦

 – ااإواماا
وانا.

تاماداري

٢٦وذ،اارداداريامات
اراتاسأ:

 – ط؛أوَآّوأهى
 – اااو)ارا(

أوَآدوادةواواواوانا
ط؛

 – اأُأوتاأإذاثأنااا
ًا.

٢٧دااماتُوأآتري.

اماداري

٢٨دارياما:

 – ؛اتندرةاتا
 – داري؛امًو
 – ؛اًو
 – اتوءاوأواتوًو

ات؛واّودوواون
 – أنااحاااتوتًو

وّوووضَوا.

٢٩ ًندارياما.وءةانو
وااوفا.

٢١٠دارياما:

 – ؛وأا
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٧

  وتاات.

٣ داراوا

ااماداري

٣١دارياماءااحتاآدارةاُِ
.وواوـّاردواعاو

٣٢آتّـوّـًودًادارةا
.اماداريوّفآُىإراناواـّت

٣٣اوادااهداورةادتاآدارة
.اـّواـّتاآ،وآورةالتاماداري

٣٤دارياماادارآتاآدارةازّ
.وار

٣٥اراتاّـُاووآًوانأنادارةا
.دااماداري

اافاحار

٣٦تواارإاافاتّـادارةاا
اافاحارف،دارياماتاا،

.ايماسن

اتا

٣٧اتادارةا.تانأناو
ااو.
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٨

ا

٣٨تواواتاواافهاادارةادّ٨
.قتاو

٣٩اتواواتاواافهاادارةا
.وهاان

٣١٠افهاستادارةا
تاواتاتلوذوا

ا.

٣١١وآتامااضاادارةا
اماداتاءاتإذّـا.

اوواانماداري

٣١٢ءإوداريامافاوادارةان
.وووار

٣١٣نندّووإُـًًةادارةادأي
:

 – وودارياما؛او
 – ناذ،دارياماأداءرا

وان،وإذاآ؛
 – ودارياماتربتأي

رإ.

٣١٤ااواركاتاداريام
ًأوًآداريامااار.




 ٨رُـناإافهاتاواواتواً "
."أل
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٩

٤ ارداإدارة

اارد

٤١ارداّـوزاارداادارةادّ٩عا
.اريووواراوإءاماد

٤٢ارداأارفواتاونارُـ.

ااردا

٤٣أوراّـوتاآاداءةآتادارةادّ
اءةاىغىأاءاتإّـب.اءاتاّـىُـو

.وااةاوـّه.اـُـّة

٤٤اوأننّـياادءأآادانأنادارةا
ننااا.اّـأنّـوااد

نااتوارفواراتاإآ،ااروا
وارأناادوىوأهاان.ءة

اتوذ،نااهوآ.

ااوا

٤٥ناداءوراوااااادارةادّ
وهّـوااو،تءو.

٥ تا

ات

٥١هاغزادارياماتدُآواف
ويو،هواادوتا

.ار

٩  وآّرد،واوارف،واتاواواااد"اارد"

.وااداارد
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١٠

٥٢وتادُ.

٥٣،اءااوتانوراادُ
هو.

٥٤اافهاآأنا:

 – وااتا،تاتو
دةواواواواناتو،اوا

.واد
 – وراءاتإأإ،رواا

.
 – اتاتا.
 – تات.
 – تاو.
 – ت)ا(تا.
 – تاسءإر.

٥٥ةواِرآاتاأوادا
وااروتوااَاو،ات

.الووًإداوت

إدارةات

٥٦متووتدآُ:

 – اااظواوا؛ورا
 – ؛اتاوثن
 – ؛وأتاقان
 – غهاتاادأنن

ا؛
 – ؛دةوااأداءر
 – تلإد؛اا
 – ،اتأذ،اان

اوأهواواات.
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١١

٥٧واراتواأدُ
اتووااهلً،واه.دو

نآىأتأوادأإَُاهآإذا
ذوًأااهدي.

٥٨الأآىُ.

٥٩وذ،آةالاه
وذأوةترأوتأواءاتإ

وآآًدوراا.ااَرنو.

٥١٠َاتااآدارياماقدُت
ر.تأاوااو.

اداريامات

٥١١دارياماقااتارُ:

اا

٥١٢اعإ١٠.ااإًاااهَُواد
ءةااأن،دهاأوااأواأواادإ
إونااتاعاإحودازا

اراأو.وااااو
او.

٥١٣إو،ُواإدااتاضََُ
اإياذاداى.






١٠ ا:تواتاوات؛وااءات؛وات؛ا)أو
ىاماوتا(دأوتىأصوأي؛راادو؛

.تأواتت
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١٢

اات

٥١٤أذ،تاتواتاانأنا
،اتاتاوأنرةااا.اادو

إوأواا.

٥١٥أوتالواواراتوااأُ
ًااأوه.دواانأناوهااتوات

وإودوا.

٥١٦أداءنأنودةاتتانام
.اتًُال

٥١٧تواتاح.

٥١٨ااأهتاأنآامُ.

٥١٩ااتاهدُّ.طُاتاو
َةااوام،اإا.

٥٢٠اوأناًووووت
دوناأوأواأوارً،دةاتا.

اات

٥٢١تاعإوتارإتاتادُ
.تاآنأناووفاوأنوآوءة

ا.

٥٢٢تواراتاادواتاءزددُ
رفاإدارةاتاوااتا.او

نإأنتااادالتاعا
دةاءا.
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١٣

ااء

٥٢٣أداؤهودةسأتاردورُ.

٥٢٤اءاوادُواءت.دااُ
تاتاءوهَااما.

٥٢٥وآامتدةاتاءاودُ.

ال

٥٢٦افهوادةواواواواناتاُ
اافاهو،اداادادا

.اورة

٥٢٧ااترواتاداتاىُ
ىوداريامان.

ااتاإدارة

٥٢٨آرَُونهًُوااتاَُ.

٥٢٩وريوااهَاواتا
.وومالن

٦ واواسا

اواس

٦١اغتارةآسودارياماُ
ودةااصا.

ااا

٦٢ًاىاتادارةواادارةايُ
.ذاًداءاوىاان
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١٤

اا

٦٣ضادارةاتىُ:

 – واتاواتءاتاى
واهافو؛

 – دات؛وااأداءآى
 – ؛انا
 – ت؛ادةر
 – اصا.

٦٤إَُةوُتاءإو.١١هُو
وداءآةا.

٦٥ اانتونُاادا.

٦٦و،وراءاتإأو،اتاادارةا
ذهاراتواراو.

ااضاماداري

٦٧ارادةاتدارياماضاىُ
رةّاافهازإرإ،ودارياما

.

٦٨نآوإن،ااااضا:

 – ؛أااتا
 – ؛وااافهوازةاا
 – ؛واااءاتواامت
 – ى؛اتادةاروسا
 – اصا.

٦٩واراأودُووت.


١١ ىأإاةو.ون،تاو
رإأووادإةَُاتواىإا.
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١٥

٦١٠تااتاءإإآإذااضاد
تلإدأو،تواافهواواتاواتوا.

واااءاتواامت

٦١١امتبأدُارهاءاتإَُو.

٦١٢ودةاتاتواتادُ
اداإداريىإهأغوإووإ.و

:اإأنتما،وتأوات

 – ؛َُ
 – دة؛زةلإأودأو
 – دونًإأوحَُوَُأو.

٦١٣أوَلازاتان
ه.أو،إأوتأوت

ااأوتهاأ.

٦١٤ُوامأوزازاااءاتادُ.دُآ
بأزازاااءاتاَُواامت

٦١٥إهأَوواااءاتاىوَا
اىدارةا.

٦١٦اأداءااامتدُ.ذو
ا:ارودا،ىأتاردةات

رفاوث؛وااماودةالواء؛ا
اتراداتااموات؛وا.

ا

٦١٧اءارُوداريامااصادُاات
واءاتاوتا.

٦١٨اارداًا.اإاااءاتاَََاُو
اىّاواآ.
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١٦

اا
١ ،راواآادئدرةانا،انا

ر،آاSF1،راواآا،)٢٠٠٧.(
fpd.web_a1273Pub/PDF/publications/MTCD/org.iaea.pubwww://http

[2] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
Environmental Management Systems: Specification with Guidance for Use,
ISO14001:1996,ISO,Geneva(1996).

[3] INTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARDIZATION,Quality
ManagementSystems:Requirements,ISO9001:2000,ISO,Geneva(2000).

[4] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP,
Management of Operational Safety in Nuclear Power Plants, INSAG13,
IAEA,Vienna(1999).

[5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance for
Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations, Code and
SafetyGuidesQ1–Q14,SafetySeriesNo.50C/SGQ,IAEA,Vienna(1996).

]٦[ ن ا وا ا ا ا ،را  وا آا
انواويااتانوأ،انوأنا

).٢٠٠٠(،اآاوارGSR1،اآ،رادرة
fpd.web_a1093Pub/PDF/publications/MTCD/org.iaea.pubwww://http

[7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the
Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards
SeriesNo.GSG3.1,IAEA,Vienna(2006).

]٨[ و،راواآوا،ةاراواا
اناواونااوااووآ،واا
ةااو،ااناو،ديا

،ااو،اونااأوواارئها
يواا،ر،آادرةانGSR2آا،

،راو٢٠٠٢(ا.(

pdf.web_a1133Pub/PDF/publications/MTCD/org.iaea.pubwww://http

[9]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment and
Verification, IAEA Safety Standards Series No. GSR4, IAEA, Vienna (in
preparation).
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١٧

دات

وااا)  (،وااام
و،اتادرتاوافاأ

أنىأوفأوروأي،ااداو،اتا
اأودردرةاتساض.

اا) (اأوااالأت
ىأىُ،درو،دارياماتءا

اصو.،ااتاهىُأنو
افأمأنأو،دااض،ىأأو

اتواَاتا)ونصأأو
،.أوتر)ات

دارياما)(أوا
اتواهافواهافءة(م(

وا.

 اآدارياماوَوام
اافهاآ.ااهو

توااردوا.إ،اوا،اتوا،ناو
داريامات،اتواتا.تو

أنا،ً،دةهاتى
واواتواهو،آانأ.

داريامااضا)(و
ووآدارياءىولواإدارة

اوأهاتوتاءوآ.

ا)(أوارامأوأي
أونوًاناويأواناأوأنً/و

أواانأأواتاأوا
تدر.ادا،،ذو
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١٨

وا،اأواتآو،اتوا،ا
ذإو،صاناصوا،توا،ر.

اا) (أواتهأوهي
ارإذ،اادارةأنر
نوأانواوياناوناو،را

انوأاتا.اااااهو
أااانه،اادان

انواتا.

نا)ويا)( (عوأو،ااوفا
روالاوإدييا،ادثااأو،ادثا

اواوراا.

نا) (ادواتاىاو
أهنوااأن

أوأنرو.

ااا)(ةورو،ادارةام
تداءا،ىاتاداراتوا

و.
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١٩

اهناوااض

ىاو،اأ.و

آاارااودة،آان.س

وآ.م
اناوآرةواداوزارة،واوي
وا،ان

اااو،اازأر.أ.ل

هاناواناوي،اأا.ك

آثار،اآن.س

اآاواري.ت

هااراآ،آد.أ

اآاوارل.ت

اآاوارو.ن

آاا،ااةُـ.ب

اااو،اازآدا.أ

ثاىاو،ازه.أ

اآاوارآرك.ر.ك

اآاواردان.ك

وزارةا،اتاةادان.إ.ج

ادارةاناويواات،د.د
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٢٠

،ااز)إوآر(آاءاودز.ف

آاارااودة،آادا.س.س

اآاواردهم.ل

ر.ن
واىاجاداآ،

ــرو

اناوي،ااادا.أ

آإم،بأر.ر

،أامه.م

اااوان،ااةهز.ب

اآاوارإرا.ت

،اآلإرن.ف.ك

هاناواناوي،ار.ل.م

اآاوارآرن.أ

اآاوارآزف.أ

هاناواوي،اآ.ك

اآاوارآف.أ

،أأاتواتاوآف.ك

إيزو
اناواونااوااوآ

ادي
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٢١

هااىاو،اغ.أ

ااوا،ااةرس.س

ناواناوي،اها.ج

آ.ي
رةواداوزارة،واوياناوآ

وا،ان

اآاوار.ر

اآاواران.ف

وي،ااتواناو.ب

اآاوارو.ن

آأدارةاودة،ااةرن.ن

هاناواناوي،اران.ل

اااوان،ااةرو.إ

اواناوي،اهانروو.ف

هاناوي،نرن.ب

اااو،ارروف.ب

.آا،ويانااداا

آثار،ا.ن.د

ار،ااار.س

آاارااودة،آا.م
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٢٢

ثاار،هرا.ز

اآاوارر.ت

اآاوار.ج

اناويا،آا.د

اآاواري.ب

آآا،انوا.ك

ااواوان.ج.أ

،اآلرم.ج

هــرآر،ويانرياا

آ.ن
واوياناوآرةواداوزارة،

وا،ان

اآاوار.ي
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٢٣

اتاّاران
راواآاا

ِـاُـإاا.اداتنِـاُـاءاّـو
.ضاًوأىإأرآنًات

ان

را:أ.،اأواأ:ج.،يازا:أ.؛أديزااآ:ج.ك.
ا؛ا:ج.؛ارا:د.؛كدرااا:ك.أوك؛:

؛اا:أ.ك.آ)ا(؛أ:د.؛ا:ك.س.
؛راإ:إ.ن؛نا:ك.؛رآر:يس.ن؛إنآ:

:إ؛.ت.م:بأ؛.ب.أ:اداوه؛.ج
وان؛.م:ااةآ؛:.اه؛.إي.ل:اأزوارا؛.أ.خ

اةاتا:م.؛ورواا:.ز؛واآا
راوا:أ.نرآ)ّـُـت؛)ااواا:ل.إ.

؛هديااناواونااوااوآ:ت.
آ.

اناوي

را:.روف؛اأ:د.ب؛آ*ا:س.؛:.
ازا؛:س.؛دووزآدي*ر:ي.؛داآ:د.

؛ا:ي.؛واواآ:إ.؛*ص:.؛ددرا
ا:ك.؛ه:أ.إ.م.؛ا:ل.نرا)ا(؛:.ن
ن؛رأ:م.؛ن*ها:ل.س؛رآره:ل.روس؛ا:

ا؛.م.أ:ااق*دو؛.أ:رإاناآاه؛.س.هـ
آرا؛.ك:ان؛.غ:إه؛.هـ:إاهن؛:.أا

رآر:ـه.ك.؛آا:م.؛دا:ف.دو؛آا
.ر:و*وو؛.د.ج:رااي؛.أ.م:آن؛.ر:اه

دا؛آلراا:ج.ج.غ.؛رآرو:ل.و؛وادا:ي.إ.
ف؛آ:.؛أوه:م.ف.؛أب:ج..؛

إ:ج.؛زارزوا:أ.ن؛اه:و.؛أ*:.ل؛
آ:ي.؛داأوآ:ف.؛ةاا:ج.غ.ن؛تا
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٢٤

اةا:إي.م.؛ورواا:س.؛واآا
را:ج.)ّا(؛اواا:ل.ج.اوآن؛

ديااناواونااوا:ج.؛ر*وااا
ا:س.ن.

انا

را:أ.هـ.ر.؛رواأ:أ.رن؛*روس:ل.؛ر:.
ز؛ازا:إ.ر.و؛روآرودر*ر:ل.؛اراآآ:ك.

؛آا:هـ.؛ــرآ:؛دآ:ل.؛هرت
أوه؛.م:ااكو؛.ك:ااردد؛:.ص*
*:ج.م.؛ا:م.؛رآ:ج.دي؛أ:ـه.ن؛
:ا؛)ا)ن.س:أاآ؛.ل:هرآ؛.ف:ان*
ن.د.؛روإ:م.دي؛رأاانإ:ن.؛اق*راا:أ.م.

؛ااأ:ت.ن؛آاإ:ي.؛إ:ل.؛نا:ن.
دا؛ــرآر:ب.؛:أ.؛:د.؛را:ـه.

دو؛آدووبا:س.زي؛ها:.ر؛وا:غ.ل؛آ
:ال؛.إي:اإدورو؛.م:راايب؛.إي.أ:آن

.ف:آ؛.م:اداورود؛.أ:رودسديأوا؛.أ
؛ر:ت.؛أب:إ.هـ.ج.إ؛أو:إي.ر؛أا:

.ار؛ه:ـج.ه.؛*:و.ت؛آواآ:ـه.ر؛أوآ
اأوآ:ف.؛هةاا:إ.؛رواةاتا:.
؛ورواا:أ.؛اةاراوا:د.

ون؛راواآا:ت.ل)ّـُـ؛)اواا
.م:ااوا؛.س:ااو؛.ج:ات

ان؛ااوااوآديااناواون:ت.
زو؛اانا:.؛ااةاا

:اااواآر؛.ز:ااآ؛.م:راعاري
.ن.س

انأ

را:ج.ي؛اأ:س.ر؛رآا:ف.وي؛آ:إي.
؛آازا:أ.را؛ر:أ.؛آاآ:س.؛ا:ز.؛آ
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٢٥

واآ:د.؛آآ:ر.ج.؛روآ*ص:.؛ددرا
ا:ف.دو؛كاا:ك.ان؛*:وياآر؛

:هري؛.س:ان*را؛.هـ:أ؛أر.ج:؛.ج:ا
ج.ر؛ا:س..ل؛راانإر:ر.م.ردان؛آ*اقا:أ.
؛.س:إ؛آخ.ج:إا؛)ا(دو.ج:اأا؛.م

ن.هـ:هاري؛.م..م:آ؛.ج.ي:رآرــأ؛.م:ان
ها؛ز:ك.؛ردووا:س.ل؛رهنآ:م.؛رايرا:

آداادي؛.ر:الرا؛آن.ف:ارر؛.إي.ل
رو:ج.و؛وادا:ن.ف.فإ؛أب:ك.؛إ:

.و:*؛آ.ب:اداه؛.ج:ازارار؛.ف
ت؛آواآ:ك.رك؛إاأوآ:ف.؛آةاا:.ن.

؛اةاتا:إي.و.ر؛اك؛.؛ورواا:ج..
رو؛واياادا:ج.؛أراواآا:إي.م.

وا)ّـُـا(؛وااانا:ك.؛روتاوادا
اطاري:أ.اال؛واا:إ.؛رواا

ا:.ةااوروداا؛:أو.
؛آايادا:س.و؛اوياا:ل..

أنات

را:ج.؛اآاأ:غ.؛وا:ج.غ؛هه:ل.
؛ازا:.ون؛ه*ــر:ج.ف؛اآ:ر.؛ا:ز.

ن؛واآ:د.؛زآ:م.دو؛*ص:.؛دد
*ارا:.؛كاا:ك.؛*:ك.إ.أ.دهاا؛:

؛.س:إوراج؛.ك:اخ؛.إ:هرــآن؛.ر:رآ؛.إي
اانإر:م.ن؛داق*إا:ح.س؛اإ:أ.دودي؛

إ:م.ي؛دنا:ي.؛إرآر:و.رك؛*:أ.؛
ا:ف.س؛وا:ج.؛يأبا:إ.؛اه:ـه.

؛*وا:أ.؛رنآ:ر.ن؛ايررا:ي.؛
..:اداور؛.إ:رودي؛.م:ال

ف؛آ:ل.؛آ:إ.؛أب:ت.)ا(؛
إ:م.؛ا:س.رس؛او:أ.ن؛رآآ:ت.أو؛زد

اأوآ:س.؛ةاا:س.ن؛واةاتا:ل.
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٢٦

؛آورواا:و.ن؛هراواآا:ك.آه
)ّا(؛اواا:ج.ن؛هاوااوآ

ديااناواونا:ـه.ت؛راوااا:س.
.ن



.GSR Part 2  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



.GSR Part 2  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
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