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 ون ا وويا 

 ورات  نووي اا ون ا درةا  نووي اا ا 
 فو رل اب أرول واور وا  ذونل ار وا روعر  او

وادي  ، ارط ارى واراق ا واواد اوو واد ا اذا ال
 ا ل، اووي ن ا ادو اوك  اورات ھذه وق. ك ال

ا دواد ا دا  ،ووا ،دود ووا وكدر ان ان أ  ا
س، وأ رارين وا دو١٥٤٠و ١٣٧٣ ا ،وا دوا  لب أرھا 

ل ك اوك ووي، وا. 

 اووي ادرة ن او ان   ات

 :ا ات  ادرة ن او اووي ان   اورات در

، ود اووي وھ ان أھداف  وي اووي: ان أت  •  
 .ا وت اس وور

  اء ادول أن دھ  ا ارت أل رض اوت:  •  
 .وياو ان أت طق

  •  ذ: أددم ا دزن ا تون ا لا  ت رح، واو 
 .ذھ دار

 ا وي  دار، اد ار  :ل  ا: او ورات  •  
 ددة؛ أط أو ت  ذ أد طق  ن  وت أو/و
ا  ادر اد ا دورات أو/و ا ا ول،  ادرادو

 وا دھ ل نووي او؛ ادا دا ،دم ا تو ن 
 .اووي ار ا ظ او ان ت وطق ذ

راض اوا 

 و ص أت. اورات ھذه   او أ دوون د راء
) أو ات( او وح  ا او د، اذ وأد واوت اووي ان

ودة  راض ر  ا ذات ادو واظت ا اء  دول
اراء  اد  وواق اراض ن ل وى نو، ذك إ وإ. اص
دودم، ا ودات ا وصا إ  دولء ادة ا ١٢٠  ًو را 
 ًك. رذ دول و ءر ا ر لن ا تظرھم و ل ر صا. 

وورات و وور ا قا او  راء ند . دو زم و
 وت ن وا و  ول، رور ر ُ د، د و ، ات

 .اظر
 راو    وراتراض اوا   نووي اا  ا

وا درھ راتا ،رم اُن و نووي اط ار طار  م نل اوا 
ا وددة ان. وارات وأن ا ا د إ ا طوم  ا ا ذات ا

 ا اوى  ار   أن و  او   ر ان وات
 .ورات
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رد  

ا  رار در  و مر اؤن ا/ولر أدت ، ٢٠٠٢ا
 وا ً  ً  ن  .وويب ارھوا  قا طأ ھذا ا وا 

ووت اوا ووواد ا دا ر او ،رو ووواد اف ،اوا 
، وأن ادر وادي  ن اواد ار  اواد اوو ورھ ا ن

ل ، ا  نواواد ان ا رھو ووواد ادي، اوارئ  واط
ام ادول إ اوك ادو  ورو، او و ادول اء  اھب و

 .د وذات اا ًأ د  ود  فواطن ادات ودن ا ا
واد ان ا رھو ووواد اد أن. ا  ن ؤوواد ا دا ر او

 ووواد وان ا رھ طرق اراوا واد و، اذه ان ھن أ ءأ
،  روعر ا را دور ا لوا واد ا ق   ،

  .ادول
 دا ا ظن أ دب وواا  ور ا ن اا ط

ذاوا . ب ادتدزاواطورة ا ،ا وددزو ادت أھ  در ن ا 
دا ن ا    ون طط ھو.  

 ،ذ رة طو ،اوو واراقرت ات ا واد اوو د او
 .دا ا   ن ا ل وى إ واد ن و ووق اراا

 ذال إ تر بإذا ن  أن و وبواا  راوا 
أ وى ن ا  ا اد وود ارط وق ق طب و. وار 

أن اذي ده ادأ ا  . ورز ھذا ا وة اتوادد ان ادار 
 دا وداتاو ا وو ا ا و يد إ دو أن  

  ھو و  ھذا اورو. اووداتك   اوا اتددادو ك م 
 ( ان وم ل وفإداد ؤدي إ أن ن  اتم ادد ن

د اس ظم  ھو ، دوره، ون، ام) ات اط  دداوف 
أي ون  د ط ار ط ا ن ا ھذا ارو.  ً  ًم 
  .موان ھوم 

اددات اط   ام  وف ارة ادو  ادام ود
 وداتاو   سا  بر باوا داً  وراً  ا إ  
ف وق ان اووي  ن وة  ذكواوو.  واراقاواد  ر ا ا

 دد ا ن وو ك ادإدا  ات– " وا وھ داف اأھ
 دادو ا "(GOV/2001/41/Attachment) ،ت واووا  واردةا 

" دا واا ووواد اقرا ووا" (INFCIRC/225/Rev.4 (corrected)) ،
ووواد اوا ووت ا دا ا وا،  دا (INFCIRC/274) 
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 اواد  إ ذك ل  –) (GOV/2005/57) ٢٠٠٥ /ووز ٨  ادة(
ن ، ك ا ارة ارة واھ ار  ظراً واوو.  واراق

 اوو  .ل ا ن ھذه ار وغ ھذا اور  أن دن اروري 
ارى ا طب در  اوودات   أ طق ن أنا ام  ر أن

ن ا     ،واد ال ا دةدط اا.  
اد ارو وإ ن ن و إداد ھذا اور د ود 

 وُرت. اووان ور وا ادة واوت ادة ار وأ و
ت  وُ ، ٢٠٠٦در ون اول/وح او   اع    ودة

 "أھداف ھذا اور  وق.  اً  وت ق   ادول اء
 راقواد اوو واوا ا اد ، "ا دا اد و

اوو،  دت و، اووراا  واردةا " دا اووواد ا 
"ووق اراوا. 

  

  

رر ظ 

 ول ھذا ارر ل اؤو ،واء أت و أو ر و ،ن 
 أل أي ص أو ا ن ال.

رص ان ا مرا ذا وھ  واردةت اوا د  ظا  دد
اور،  ل او و دو اء أ ؤو ن اواب ا د  ن 

 ادام ك اوت.
 دان أو ام  أي م ن ب   ت داموي اط و

ط اذر ،ن او او ذه ادان أو ام، أو دو ا اوار، وھو 
دودھ ن أو ،ؤو ط. 

 أ رة إا  واء) ددة ت ت أور ءر أوي ذط و
  ر أن  و ،وق ا ك  أي  (رةك ا أو دون 

 أوب ا ن و د أو. 
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١ 

١ -  د  

١-١  ا  

 "ا اد واد اوو واراق اوواو "و ا دم
)INFCIRC/225/Rev. 4 (Corrected) (]١[  ًو  ة داةف اوداد ات

  طم اا ،و وو  ف وطموا   طدات اد .
 ًوإدرا ھ ةطا  وا  INFCIRC/225ورة داةذدول ان ا دد بط ،

 وا  ءداداذو إ ت  لرض  داد دام ووا 
ُوت ، ت ال ةدو ل ا. اددات اط   اموف 
  .ت اً  وُت ودة

ن و دودةن اا  واردةت اوذ ا وا 
INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) ،درةم  ا نو. ١٩٩٩ك اذ ذ ،دث 

ن ا دززز وراتط ًا  دوم اظ واد اوا ووواد ا دا 
 طرق اراك ، واذ  رارإ  س ر/ولأ  وا ظ٢٠٠١ 

وإرار ، ]٢[ (GOV/2001/41/Attachment) ‘ا ا اد ودأھداف ’
 ادر ا أندو واد اوك ا ن  ٢٠٠٤س اظن  م 

ك. وأد ذل أُ  ود  دئداف واھذه ات ھو ٨در/وز ٢٠٠٥  
] ووواد ا دا لو ].٣ا  ذاھال اذدي  ًد ودة  ا

وت د طورات ادةا.  

٢-١  ا  

وا اوم  ھو وف ل اددات اط   اموف 
دد  و. و ا ظمم م  أ  ،ودوامودرام  ان

اددات اط وف  دو َ أس إدارة اطر.  ااطط  الھذه 
  ن  مات اورا داذات ا  ت ان ا رھو

، رً ودات ا ادة. د ً أن ون  ون س اود ، ددات
ق  ظ ار  اددات اط   ام وف ادت ادول

اص  با ووواد اا  واردقراوا  وونا  لاذاا 
 اواب و ، رةاوم ان ا ن أن ؤدي إ واب  بن 

 اددات اط   ام وف ر أن، اووي ا أو واب ار
(ل اواد رة واب   رط  وودات أي  دم أ ًن أن 
 دةاد طرى). اا  
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٢ 

ات اط   ددا وف إدادھذا اور وت ن  دم و
ذات ادوار  اؤت  اتارار ذي و ھوو. وادا و ام

  .وادا و اددات اط   اموف  ن إدادواؤوت 

  اطق  ٣-١

  اذىھذا ادل 

وذا ، ھذك   ، اددات اط   ام فو ن  –  
  ؛و أي ظروف ،دم

إداد وف ا  أن رك   اؤتد أدوار وؤوت د  –  
وو ك  ،وادا و اددات اط   ام

  ؛ادوار
  –   م وط راءإ  ف داتد داف اداد و داتد

 طماا  ؛  
 ،  ددات اط   اما إداد وفرح ف ن   –  

  :ذك
•   وطت اودادا فما وا   طدات اد؛  
ددات اط   وف ا ن أل و اتارار اذت   •

  ؛ام
  –   رح جف إدو دماا   طدات ا  نم اظ 

دو ووي؛١ا  
 و، اددات اط   ام وف اراضروط رح  –

  .اراض وادث إراء

ن  ،  دار ا اد نوت ھذا اور  ن و
دا ظم ا م ن تو و.  

  

                                                           
 أط ان اووي ا ذ  ادو  اواد واراق ل ظم ان اووي     ١  

اوو وا (  ذك ال)، و ار ر اروع  ھذا ال. ول ظم ان اووي 
وا دون ا  تؤود ادو ،ت اطد ادو ،روا رر اطا  ل 

ق ن اووي، وادار ادار وات ا ي رق أو و ل أو ط ش  اب 
 ووق ارا ب اروا ، روعر ا روا وا ووواد ا  ذونر ا

اف ن واب ل ھذا ال اذا إذا دث،   وا  .ل ادار اذة ر 
.روواد ادة اك اذ  
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٣ 

  ال  ٤-١

ددات اط  وف ا رً  ٢ ام دم، ١ امد  ا  و
  اددات اط   ام وف رض و ٣ام ورض  . ام

وف  إدادادوار واؤوت  ل  ٤ وف ام. دو ن اووياظم 
ماا   طدات اد و دام .وان اص  ٥ وا ا

 م راءدددا  ات دادفو ما   طدات ادم  ان او 
٦  ذأ واد ادم ا نف اتداد وما وإا   طدات اد. 

دم ادام ٧ موا  ن   فم وا   طدات ادا  
اددات اط    وف   ٨ وث ام. دو ن اووياظم 

  .ام

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ددات اط   اموف ا ن  - ٢
 دا  دئ ان اأ  أن د إ  م دوراھناا 

. اتددا  من ل  ھذا ام  ر اط اَ وُ ]. ٢[ اتدد
 ُدو مذا ان ھ ددفر ات و  ،ما   طدات اد 

اددات اط وف  وداد. اتددا اد  أس م ادو  طور
ذ    اتدد ادو  م ال و اددات د  ،  ام

 اطت او، ل ا ا واد وا، ار وال أرى
 .دا م اظ م ططلوم  واددات ف  إو داتد

  .ل دق واذ ارارات ارورزم إراء  ،اط   ام

 ظ 

و ھذا اور دام اوت ار اوط ورھ ن 
 ،وطرات ات اراك ووإ ،ت اودات  اد م دادإ

. وزم  ض ھذه اوت وار ووف ددات اط   ام
ن درھ. و طوي ذك دة  ادام ظم وط ف اوت واذ 

اددات اط    ادار ا ارط ذك اظم. ون ن وف
و، ذا    أن ون، ب ادا  م ظم ا اد ام

 . طر  رورين ا .ذال إ ما  برام ا أ
  اددات اط   ام ودة ون ن وم اوول إ وف

و ز دل اووا ،وطا ظن واوا ب، و إذن إ. 
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 اوموف ت وص  ھو اددات اط   ام ووف
دانا رنوا ونو د نذن ام اا ذال إ ، لبر  ا

ظم ا اد واد اوو أو   أوم  م،  ربا أو  اذون
دم و انھذا  امھذا  ورح]. ١أو اراق ارط  [ارى ا اواد 
 ًر و دوت اؤو ن  تؤول د ٢ادن ا اتوا ا 

  .دات اط   امادوف و

أر  د إ اددات اط   ام وف دد ود
وا . ھذه و وااھ ا:  

ھو أي رد أو و ن  ال ام. نوار/نوادااوم   –  
ن ر أن دم ، نووادا نواوم ار   ذك، اراد

  ل بارار  درةو/أو ا ذاإ.  
ض . ن أن ؤدي واواب ر او اذاا ن ال   –  

أو ارب واد   اذونر  بال ، ٣اذاال 
ا ،و ر بوا ك، إذو وو  ب.  

ذات ا وص اوم ان  ت .صاو ات  –  
  ودنما وھمم وادرب  وار ذال إ .نو  ون أن

 داادا ً  أو ً وودأو إ .نو د واز ار  ا
د. ورأم اواراج  ،وارب ا ،واد  اذون دو 

 طوا ومدرات امو ،دادھمك أذ   ، ّوم ،و إ
 ًو وا أن ندا ؤواطوم ، وادانا ،ظمو؛  ً 

درا نم ووداوم ،راتوا ت واا   
رات او  ادفإ اوولإ ووى  الول و وادوات
  .اما دى 

  –  مام وا. فم، وا   طدات ادف ا را  
دووى ا ،ودة  ھ دم أداة رر دات اطا 

دا ظم ا م د و. و ر  ومدرات ا
واف  رادد ر ن وطت ادو  ا ال  ھذا

  . ادل م ظوم م از  وادي
                                                           

  ٢     . أو ز أو  واد أو وو واد دام  ذون ص ن أو و أيل ھ ا
 أو ، ط ن رل آ  إذن  ص أور   دة ل ون ال و  دا

. ذون رن آ  أو  صرص اھذا ا  
  ٣     ًأ ذال ال ا ن أن  لن أ قرا دات أو  طرةا  ولا

  ازاز.
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ويو  فموا   طدات ادا   وص 
ل ا  اوم ن وا ؤوا دوت اؤن وا  ن وءا 

 .د و ف تؤود اد رى. وأ إ ن دو تؤوم ھذه ا
 دا ل ا  ل ن ما   طدات ادا  ًم و 

ل و ادراو وارده و.  
ض م اددات اط   ا أن  درج  وف ن ان ً و

ؤو  نھذه اددات  نا  وأن ، ات م ادد اددةاددات 
 .دوكواذ ، و دون أن ا مرا   ردا داتدذه ان ، ھ

ف أو  ا ھذه اددات ن ل دور  دة ادو  ا  ون أن
  .وان 

ددات اط    وف واد أر ن أن ون ددو ر ار  ود
  :  ل، ا اات  د ام

  –  ف اواد اا د) ً  وادو وو واد(؛  
ث وول وت أ وو وىطت  راق (ً اأواع اف   –  

  ؛ل)
 وارار ارب اوار ً)  وم اأھداف اف   –  

  .)ادي

اددات  وف ازماوء  أھ و ادام ھذا از ط و
  .ل إداده اط   ام

درات ادد و اددات ، اداء ن  ا ١ورض ال 
 ًووو ،(م ارن ا زء اا ) ا  دددرات اا  إ

 رودات ادا وذه ال ھو .(م ارن ا ويزء اا ) ا
اددات  ا ادة ا م   م اددات. ون ل  إداد وف

 دا  ت إن  دد داتدذه ام ھ م ،ما   طا
  ب مم. وا  را أن  ا زا دا  س

ر. ٦د اص ب رد ذرھ  ام  وطر وض ال اُ ن  ،
 ونل وُ وى اا دددرات اد اد ل ھص واا  

 ا دات ادا  درات  ددوي ھذا اول. و در  ا
ررت ادو و دار ددة   (اظر اط اط ا). ووى 

ھو او ار ن  ‘ددات اط   اما’ادد ا  ال 
ھذه ادرات ادد اُ دم س ظم ا اد. ون أن ل وف 

 اددات اواردة  ادرات ادد اوى  اددات اط   ام
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ر ، و  لُ ا  دراج  داتدذه ال ھ ون أن ط
 دددرات اا  أ ظ درم. وا   طدات ادف او

 اددات اط   ام اوى ا ور  و  و وف
 ً ف  ًدادداً  و . أو   فأو  داتدا  ن ن رة

داذات ا ا.  

ا ن اددات ا ادر  م اددات  ١وو ال 
  وك ادر  وف اددات اط   ام.

  

 دد درات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 دد درات  

وك ا  اددات اط   اموف   ادرن اددات ا   -١ال 
  .ات م ادد وت  ار

  
  
  
  
  
  

  دز ن أن ) دراتا
 )ادد اوى

 اددات اط   ام

وى اا دددرات اا 
 ُل ا  در ول

ض اا  
( م إداد وارد  أو 

 ً ذھ( 

 ططا ا 
داد ام إ) وارد

ا (ذھو 

ات
دد


ا 

م
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 دد درات  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دد درات  
  

  .اددات ن ادوار واؤوت  ل ا  -٢-ال

لؤوت  ن ؤوت ادو وا ٢ال ور  ن  ا ذ
 ا دا نا  .داتدنوا ھو  ، دول اداما  وارد ا

  وُ لاوى ا  درات اددا  ادراددات  ل دي
 .مو و دولا ا اذه ان ھ ؤو ، ّل ل ا ا ؤو
ن ا درات اددا ادا  ما   طدات ادو، اّ ل

 اددات اط   ام ناوا ادو اؤو ا ن اددات 
 وارد و إداد مون .   در ولا ُل اى وا درات ادداو

  ن داددرات ا ا وز  داددرات ا  وىا ا
اف ا ودار ر و ن او أن  إ أن  در ول؛ اُ ل
ا ض ا ط  طوي ا ن درات ھذه اداد.  

  

 اددات اط   اموف ارض ن   - ٣
أداة ور دة ر طط  ھو اددات اط   ام وف
 ر اودن  اب ل و، ا وا  ووين ا ا طا

دات ادــاما   ط 

وى اا دددرات اول ا در  ل اُ 

 ؤو
ن ا 

 ؤو
دوا 

.IAEA NSS No. 10-G (Rev. 1)  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٨ 

 طل ر  او .دا ش وا ملھذا اواا ا إ ا ؤدي إ 
لدو و ذك اوف و ددات اط   ام إداد وف ا.  

١-٣   إ ف ااوا   طدات ادم  

 ل  من أ دا م اظ بن ار وما  لذاإ  .
أن ا ب  اظروفأن م م ا اد ،  ن وغ ھذا ادفو

 ل م اظ .ددو نا دات ادذه ا روفواظذه او و، ھكھذ 
 د  رط أ و وول در .و أنھ ا ووا  ور 

ودات اد ت اودر ا ن رھو رن ت ا  
دة م وأداء ظم ا اد ن أل ااز  اطتاوت دد 

اوت ار  ر أ  ر ن ان ون ن وغ ھذا ادف. 
م ا  ظم ا اد  ون دو  ط.ات دادد دودة، 

ددات ادھو   د إزاءدل اتا.  
ب  وفل و و دددد ا  دد ، ات ب أنن ا

 وى ا دبلو اق أو  ار طن .وا ظر إ وب اوا
 ونل أن ،  واف ا ور ا اذاا ض ال 

روري و طت ادو اؤو. ان وى ا  اندم واب 
 ًدا ددف او ددروري  اتط  ن ا  و.  

اددات  وف وم اُدث، اتدد اوف دد د  او
اذي  وفا ھو ٤اددات اط   امووف  .اط   ام

س  ادار ر و اوم وم تن  و دو اه دّ 
دا م اظ م  ووھ ،ر و  ندات ود م د إ

  رورة  ذك ام.

٢-٣    فماوا   طدات اد  

رف وم وا   طدات اددة  ا ود   ر
وى  ن ونأر  ور  وذك ن أن، و  ادام 

ا  ً .ن ندام وف  اموا   طدات ادو ا  مظ
 دا ؤدي ا أن واردص ا ءة كإوذ ، ن د ا 

طد  ا كاذ و دو  دد  .دا ت اطو  فو
 طدات ادماا   عرن ا  رن ا   لد  م

                                                           
  ٤     ًر آُذ  ما   طدات اد دف وان و رداد أإ دور ا ن أن ،

  ).٢(اظر ام 
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 دا م اظ ًت و دة ارقراواد أو ا ب ل   سا أ
ور أ و، إراء رات  ا ادم ا إ  ن  ناذي 

  .ا اد ل  لا وا دد ؤوت 
أداة  ل ھو   د ذا، اددات اط   اموس وف 
  ذا اددات اط   ام إدادون و . اتق و ن 

 دو دمإذا إُا دا م اظ م ز و. وكزم، ذ إدراج 
  :م   وادا ،ارطر ا  اددات اط   اموف 

  ؛ظم ا اد اداطت اوھداف ا رر  –  
  ؛ظم ا ادم ر ادد   –  
  –   وادا ظم ا م ر؛  

لوؤوت ت ادو ن ؤواز    – ا.  

ل وى و و ،ا و م بف  أر وادارا 
ودي ور ادا  لديل ان أ ،ذات ا  وما

ھ  مو و  فما وا   طدات اد. 

  
  ادوار واؤوت  - ٤

  دوق ا  ؤون ا ف اداد وإ   طدات ادا
 دو  ادال  ذكإز  اطر ا م د و. وادا و ام

د ون ھك رو و. واظات وارت  و دو ن رت 
 ر ن دد ا  ا ت اط فداد ودات  إدا

 اددات اط   ام داد وف ةواد: اط   ام
و ،(ترأو أ) رىدام وأ فوك اذ .ود و  طھذه ا 

 ط   اماددات ا وف إ ط  وادة ؤو ن ادام
) ً  ا طقاراوا وا ووواد ان اأ  راف ووا(، 

طك ا  راظ  ر ن  دا ف او ر  داتدا
ط ا ا ا وندد ن ارار  ؛ د أن اذاط   ام

 داد ا فوم وا   طدات ادص ان ا  
 .دوررتإذا وا  دوفا   تطندورن اذ  مھ  ر ل

  م ن أنفداد أوإ ما   طدات اد  ططا  م
راو. ا و وص ،زم ا قواع اد أد نطن ان ھ قو

ددات اط   إ وف  ا ھ  /ات ارص ات
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ددات اط وف ا ھذه إدادأن ن إ اطر اظ) و اداً ( ام
رب و ار ب ا ا ار اوا نذ    ام

ا  ووواد اوواد اا  ق  رىن ا وع لقرات  اوا
 صرا.  

ددوار واؤوت. وت ن اأده ورد  دت  وؤوض ا
 توو  ،و ك ھذدر  وان ت’دوت ‘اؤو طرو .

  .اون ا ت ، دال ادو ؤتأرى 

١-٤  دوا  

دول ا أن   :  

، ددات اط   ام وف اج إدراطر او أن   –  
 ًو زم ك ل ن ل أو إ ن راء إداري؛إ  

ك  اددات اط   ام داد وف ا ا أن  –  
اددات  إداد وفروع   زم ن ارات وات 

ول و ،اوت ا ول و، اط   ام
اددات  وداد وف ، ادة ن ات او ارى

ا   طما ؛و  
  ؛رك   م اددات او ا اؤتأن   –  
 اددات اط   اموف  ار  اؤتدد   –  

د أدوارھد؛و  
لل ل ن  وود  –   ت اؤدة  وادادوا  ھم ا  

 نا دادماا   طت ا.   

٢-٤   ا (تطا) طدادا   طدات ادف ام وا 
و داوا  

 اددات اط   اموف  ن إداداؤوت  أن  ن
و داق  وا دةوا ط ، دة  وز ون د تأوو. ھ 

  .اؤوت ا ووح إدب ،  ان
اط وم ، و اددات اط   ام  ق داد وف

ا :   
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  –     ق تا  ن إن فم وا   طدات ادا 
ور ن  اتم  ادد ا ا ذ   ھو

  .٥ان  وى فٍ  وود ول
  –   ِت  لددم ا و ف وو  دا ات

  .ددات اط   اما
  –     فقداد وم إا   طدات ادو ا ق و

  .ارات وارارات
  –   ن أن ونتف  اموا   طدات ادا 

 وت اطا  واأررىأو  واا را.  
  –   ق ر  إنطن ارا  ما  لوتت  ا

،ذات ا ودر ا  ذيا،  روزء اا  ل  ذيا
، ذك اطر  إذا م نو. اواب ا واف ن  أن وره

 ِر  لطن ا زطوات اارا.  
  –    ن لتؤا  دوا  ا   وافاو 

  .اددات اط   ام
 ، أو واب  ،ط   امددات اا م وف  –  

دا ر او ن نؤوو، ا نرا  فداد وإ 
  .وارا اددات اط   ام

  –    ا د اد أن  مراضف او   طدات ادا
  .  و  ام

  –   رر  ونن  ثد لم اا رف ادات ود
  .اط   ام

رة او  اوت ا  ار  ووادادار ادر   –  
وطق ك ادار  ،واواردة  اددات اط   ام وف

 قو.  

ار  ا اظم  ددات اط   اما ودراج وف
داوا ا ر ادا و ، وم ا طا :  

  –   دام وا فو زما ما   طدات اد،  ن
  ددات اط اطوب  اوف دد وع دة أل ا

  ؛ام
                                                           

إذا م ن وى اد ارط وف اددات اط   ام  ،ًن أن دد     ٥  
.  ودو ٍف ٍن رو داتدا د إ د  ا طا  
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١٢ 

  –   رطن أن ا قرم  اما  ند مأن  ون ا
  ؛اددات اط   اموف 

  ؛ار اطر  اددات اط   ام درج وف  –  
، اددات اط   ام  دم  وفاطر ارر   –  

ھت  وطاا را   أنق؛ط  
اددات  ا ن وفطت ا اد ون أن  ل  –  

  .أو ار اطت او   اط   ام

  ار اؤت  ٣-٤

روري و  رااوت اؤو ن   اؤتإراك 
ف واداد و  داتد .دا ر ادا م سدو دو  رة

 وازة اوانإذ  وأزة ل وزارة ار، اؤتادد ن  دى را
 .راذه وتؤم اإ  توا  ترو ا رةو  
، وت اوول إ در إ . ود ون د م ازا اص

ط  آر  و را ود  ،ادو ات ادة نوت ا  ذك 
 دادا  فموا   طدات ادل او .ت اؤو ددةا

  :   ار تؤ

  –   دات ادن ا تور اوو  ب أوواا وا
  ؛ا اھداف اددات 

  –  ل اديا ت ا،  ن داتأن ودم ا، 
ت، ، ان ن ك اواددات اط   اموف و

دان إ  تدا ذات.  

٤-٤   نوا  

ل  ا ظدا م ا مظك ام ذد ددة ار ادادق  واو)
(ظا ا ،  ررأو  اظم  اظك ارةذنا  .  ،

ل  ق  ر اا ؤوا .ر ادا ذ ن دو ون ر 
ل ا  وا ر او قان  ددة ردا ر  ؤوم ا

لن ادار ا ن  رى.  ات ابواذا او  و ھ 
ل ا ،ت ر ر ر أو ، د ا رفداد وإ   طدات ادا

ل  : أن ومب و.  ام ا  
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١٣ 

  –   مددةر داتإ  ا طا فإداد و  طدات ادا
 وا ار  ق ، اذي ط او ،   ام

اددات اط  وف   ارارات ا اق نو
  ؛ ام

 اوم ادانددات ول  وال دا ن أيور وت   –  
  ؛ن أن ون ذات  إذاوادث  وأي

  –   زا ور اداذ او ديو    طدات اد
 ورا اواد اوو ظم ا   ك ا، ام

  .ن والواوإذ ا واھب ت اطوارئ

  ارى اؤت  ٥-٤

 طت، و و ن اوت واطت ( ل ال ؤدي
رطا وطا وا، وات ادود ،واا را تطرك)  ،وت اطو

ا  دورا ،ردھ إ   راك رىأوت أ ، ًأ أن  و رك 
 دادف ا إموا   طدات اد  أن أوك ا  ر .و د
   :ل  ا ؤوتؤوت   اؤتذه ون 

ا  او ادد  ادا   دار ا اطوو  –  
 ن ما   طدات اد؛ا  

اددات  ا وم داد وفإ اط ا  إدات ردةدم   –  
ا وا رارات ا  ار ول اط   ام

  ٦.ماددات اط   ا ن

  

  اتددإراء م ا  - ٥
: رن أن  م ا ادو أس ن اددات  طوي

وا د ھدم اات؛ وا ھ  ا رارات اذ ام وا  
ن او ر ال  امھذا ون . ٧اددات اط   اموف 

                                                           
  ٦    ا ا طون ا دة أنردات ال ھذه ا   طدات ادف اد و 

ام د وت  ارھ أر اررات ا ذك اوف. و ل ال، أر إدراج درات 
  اب  طم طرة  وف اددات اط   ام.

  ٧      طدات ادف او  ون  ن أن والك أذ ھ  م أداةا 
ا ادة إ اددات. و ھذه ات،  و ن دل ددات س ن. وش 

  .٥ذك   ام 
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ام ول و. اتدداإداد م اطوات وات ا ل  ن، أيھن ار
٦ را ا.  

ھ  اددات اط   ام وإداد وف اتم ادد أن و
ن اند  ن نراء اا  ا طن  ا ذوي

ت ذات اا ،  ورذ ھو مد، ٤ ادم ا  روعل اات.  

  اتدداإراء م   ١-٥

ھو  ر  وظم وم اوت ول اددات  اتم ادد
 ا أو ا دا  د أو ذال إ  م ؤديإ .ن أدام لوم  ا

 ؤت زم أن وم، اتددا ادة إ س  ادا  اتادد
 ك اؤتوق. ول ھذه   و ل ف ت ارة  نددة 

د ت و اؤورت اا   رة و ، د نو ون 
ل  – اؤت ل  ؛ مواواد ا  اتأواع ن رة دودة 

 طارا –   طاروفاظ ا ت اران، واد  و 
ون اروري داد و  ن م . اترة   م ادد دون 

  .ذات ا اؤتت ل و ن   أن ود اددات
ل  وأن ت ارام  ،د انار ،ط ا ومأن  و

  إدراج ظرن  ذه اطرو. اترة  م ادداازم ر  اذن
م ا  فم ا لورة أم اق رةل ا.  

 إراو واوت ن ث إدل  اتادد م ون ن 
  ).٣(اظر ال 

  ادت  -  ١-١-٥

 ل ا ت أندددم ا ات   تون ا  و
دراھم ووام ون ودواوم ال ا ول م. وو ر أنا  

 درا دووا وطت او ووأن ا ل . وتودر ا 
ن  ور ذك، ار وارر او، نوأزة إذ اواوت ارات 

 باغ ن اوادث ن و، رار أو ر اوت ادر  نا ،
 وتاإ إ ول ام. و اواردة  زة ن در أرىاز ارر و

اوت  أن وب ، ددة ل  واد أو راقا  اتاددن 
 نذات ا ص وما  ق  را  تا ا 

 ا  سا  بر باوا و.  
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ل اداث ،  ل ال، ھذه  اوت  ل أن و
م اول   أس اد  ا وتاو، ُ ططا ار واداث 

 ا اق أو ر ووداتا د ر إ وود    و  أو ،
 ، اتم ادد واوال ا  أن ول درب. اد  وود ل 

  : ، ارال  ل 

  ؛وا ا اددات  –  
  –  درات اداذات ا ، م  وإن تد؛  
  .ات اوم ادانددل   –  

. م اھ أر اتاددم  إراءم دا اوت اد  و
 ن ووت اراتوااوت اد ن أزة إذ ا ونو أن 

و دى ا  م ن أن ا ق  .و  ون ت أو
اوول  إ أن دف ر ُن در  ةدون أن  ، داا در ن

در إا  تاو ،درك ا ن مُ وأن  د ووو و .
دُ   مد  إام) وط و (أي ادر اوت  دم أن 

و.  ن أنن او ذرؤ تو أي  ا ل و، درل ا  
 ن اول  رو و إن نرة ر وت ا دردى  ت إن

 ، داما  م ا ا  تد اك ق تو  توا.  

٢-١-٥  -   لا  

درات اوا واادوا و وقو ات دد م ل،  اوت د
 ا داذات ا .دات ادووا ل ا،ران نط ن 

ال  أن و ر ن ان ا زد ن اوت. و  و  ال
اھ ً  ً  د ا دات اد  ون ذات رھو ووواد ا ن

واد اا ، طرق ارام و ،وا  وي اطل. وتاوا 
ارو  ول م داروإاا   درف   ت ومراداھمأو أ  

 وم طر  تا  درات أزة ارات  وون ال.
 د تا ر  ا فاوا  ق ا    طدات اد

  .ن ار أذ ك ادرات  وذك، ام
  ذك ، دا ددات ا ذيم  وروادف ن ذك ھو 

و وودوا واو ھدراد ودس او . توھر ت د أو 
  .ام دد 
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 اتادد  م  ات ارن  ورھط ا  و
 ر وأ دال دد ات واص ا  ال  ن ارأن ذ 

دد د ن أ مرا  ، روا  تل ن  ن ورةذص ات واا
  :ل دد

  –  داا :ا وا وودوا ؛وا  
  ؛طر  رضارء داد ا  –  
  –  اوا : ب اروادا  ق، أوراوار ،وا ھ  ب

، ا اطرابوارض  ، واطراب ااور 
  ؛ووت  تإب  او

  –  وم ا :وة ا وم وما ، ونق واا ،
  ؛واون  ادم

  –  ا :واع ادادر واوادى ا؛و  
 ،طر ار طورودى اوار، ودى  ،او ،وعا: ارات  –  

  ؛أم ر زةارات ت و إن 
  –  دواتا :ا ، ،راروادووا ،آ  روا، وا،رو 

  ؛ودات ات ،طارو
دد اوع واو واو ،وار ا وا وار: ال وط  –  

  ؛ودى اوار
 وارة ،واواد ا ،وادام ارات، اد: اارات   –  

را  ،ترات ا؛و  
  –  راات وا :م اا ظوأ ب ادام اا  رات

وور  ام ادم اد ت ات و، دوا 
رت و، اوو، ا والا ،ا.  

  –  را :رو ،ھدافاط واو اار اداراءات، وا،  رداو
دام ال او، وات، تن ا اووإراءات  ان

  ؛ارى اواد اواد اوو أو ا
  ؛وادار، واوار ،ادر: اول  –  
وار ا أو  ،اواطؤ: نادا وما اتددل   –  

ا ، روار ا أو ا ، ددواداوم ان؛  
، وظم ادم، أو دم وودھم نوود طن : ھل ادم  –  

وم اد؛وا  
  :تا  –  
  .أو اوةأو اداع  ادام ال  –  
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 وةو  تورة اذه اأ ، أن   داتدم ا إ
 ت وف او.  

رذه اھ  داتدا  ل مأن ،و ن وا م   دا
  توا. وك  

٣-١-٥  -  ا  

 اتدد  ان ا اتم اددو   ھذه ار او ھو
 ار. ادو  أن  نادا ا ذات رو او اددات 

 رأن وو  رد ام ادانا ن در رأ دات ادذه ان ھ ل
 ت د وفإدا  ھذه اتدم و م ادددا اوت. و ُن و

 دة . واددات اط   ام ف  وفا وم  اوم
  . ووت  اردر ام اددات ول ون 

  ام أو  آر د إ اددات اط وف رار ادام   ٢-٥
  اددات

 عا  د إ دادن  ات ق  دا ن ا
 د  ون ھك  ٨،درجا و ور وى ب ن ا .و ول

 ف رموا   طدات اد   ول ن رو والا .
 اددات اط   ام داد وف اط ا  أن و وذك
 ام  اذا، أس اواب ا ل  –ت اود اذو دة 
 أو  ددات اط   اموف  ن  ادام إن   –اول 

  .اتادد د إدل آر ع  ا
اداة  ھو اددات اط   ام وف ن إنرار ن  ا ذوا

 ذ ا ادة إد ادب اتاط وازا  دوا ن فو 
 رو  دل. و دامر وف ادا  اددات اط   ام

م اود ر  أر  ً  أ   ً اماددات اط  وف
 دراً طب إ أ  ، ان  انأر ن  ادر رأن و  نذك و، ماو

لاط ار و ب  ن اوارد واءات ن أر ذ  .ا أن دوا و
 وق إن ت  و، ً و طوً  ار ن اندر ان  إن  ارار ن

كذ و . ، ور ا رارذ ا:  
                                                           

ا ادرج ھو  ن رر ورض طت  اد را ط ادة     ٨  
 ا، واواب ا ارط ب ر اذون  دة اوو/ا وذ

. طرق اراأو ا ا/وودة ا ب ار ب اواوا ،ا/ووا  
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  –  و فداد و ما   طدات اد  ررت إذا دوا
 ب اواأن اذال ا  ون؛٩و  

  –  مرا  ، ،كن ذ  ظرا  فداد وإ  طدات اد
   ات ا: أفواب ارط  اوودات   ام

 اتم اددإذا ن   •  دد ودو  دل بر رو  ل
ذاس  إوداتوظر؛ اد ا  

 درة   ود دد ذيودل   اتم اددإذا ن   •  ر
رو؛  

دود ب  ات،ددم ا  در رط ن دم انھك إذا ن   •
  . ات أو اض وى ا  در ات

دود  ددات اط   ام داد وف امرار  رد و
و  داد ذك اوف، وى اط ا ت واوارد از ادراوار 

لوى  دام ا فوك اذ  .ر اداا و  دراتا دود ر أن
  واردا دودل  و دامن ا  فو   طدات ادا

 اول  زم رات اذورة أه ر إ أذا ت اإو.  ام
 د ن  اددات اط   اموف   ارطوى ان 

  .ذك ازوادرات ر اوارد أن ودو ا
أو  اددات اط   اموف  ادام  نض اظر و
 ط ا وود أس أن ل ا، اتدداد إ  آر ادام 

 ا ل ددو. ات قو ا أنا ط سأ رارھ  ن
  . آرادام أو  اددات اط   ام وف  داما

  

  اددات اط   ام إداد وف  - ٦
 طوي فداد وم إا   طدات ادا  دام وا 

 وف داد، واذ رارات صن ل   واطع، اتم ادد
اددات  إداد وفل   امھذا ون . اددات اط   ام

  .اط   ام

  

                                                           
  ٩      بوات ا وتو  د ت ھذا ادم ھرى. وأ إ ن دو 

 ا ذال اا   ح و  بط ن   و دوا رھ ب اواا
  ن  أن ؤدي إ ك اواب.
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١-٦   ُ تمدا   طدات ادف او  

و م  ھو م وف اددات اط   اار  ادل
 اددات اط   اموف أن  ھذه او  ند و. اتادد
ا  ون ًوذا وا  .داب اواون ا زم أنو  و ر دوا رھ

و فداد و ا ط ما   طدات ادا.  

٢-٦  ا  

 ل فداد وم إا   طدات ادراء اإ   ن دز
 ذواال   وف. ھو اھمھذا و – اترار اذ  ل ال، 

  :ث رال ر ن اتارار

رب  ا أوو/ ادا ذاتددات ان   ً اتم ادد   ص  )١(
ذال إ ار  درة؛و/أو ا  

 ا مص او تن  إ ا ن اص ا ول  )٢(
  ؛ارض

 أس ارات  اتددا ص او تادل ن   )٣(
ا ذات ا.  

١-٢-٦  -   ردات: ١ادم ا ص  

رذه اھ  ،رظ ا طا  دافھا ل ا ذاا 
 ا دا  ؤدي إبوا و ر ، مر ت وم وص ا

  .ات و م ادد ا ارن

  طون: ن ١ار  وف
 و م  ارض اددات ُ  اراض ادرات.: فأاطوة  •

رب  ازك ادرات ك اددات  ت إندد   ات،،ادد
ذال إ  ن أن واؤدي إب  .و ر دددرات ا ت ذار 
  ر رب ھذه ااو ،دُ  ن ددذا ار ھظن ا دزا

 و ار  د أ .ددات اط   ام ق وف ا
أس أن   اظرزد ن ا ن أي دد اد  . ن اذر

 . ا دا وا  لھ ن  يردا ا ا د
ا  ر ن دد١٠.اتا   ن وةطذه اھ  لن ا سو

 اطوة درات. وم ا ذات ألاددات  اذ ارارات أن د وى
  .ددات ا اص زد ناء إراء 

                                                           
  ١٠       طدات ادف ان و إذا  ردال ھذه از د ل ك ھو أن اذ  با

 ل  م .دھ رورو  ون ر أنداك ا ن ن د ادص ا  
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•  طوةءا :واوا دواراض اا . رظُ  داتدا وة اطن ا
وة  ،  م دداد أن ذا ن  ُ. دوا وواھ ق  فأ

 ال اذا،رب ) ا ا(أو  ا دا ،درات   ن
 ودإذا م أ ن ا.  ٢ ار  ذا ادد وا اظر ُ ظ

ا ز وا  ونر ددا د؛ أ إ  و بذرد  ا
ا.  اا أو اد دامور ادرة   أس  ذي اد دد

 ااد إن ن ارار  أس ط ا ھذا و أن ذ ا
ت  إن وأ ، اواب ا  أم     دد اور

د  ا ن ودر ا  ات اد م دا ادد 
  .ادد

و  دأى اأب  وق، اذى ذھ ارار  ظراً ون ام، 
ن و ن اددات  اتم ادد د  و  ھذه ار ھوو ١١.داً 
ؤدي  ل إذارب  اادا أو   ون وا ن أن وادرةدا اذات 

 .و ر بوا إن و كن ذ مرا  داتددتاُا ا  رز 
ل  وت ددة  م اذا  اظر  د را  ال إ

  .وت ق

٢-٢-٦  -   رل: ٢او  ددة إدات ادن ا تتا  صو
   وم

 راضدات ادواردة اا  ا و دا ا م اددات 
 رن ا ق ، ١وا داتدك ا دوا واوھ دراو ل. وو 

ل م ون ص ا و  إ ١ن ار  ات اأوف ادد
 وا وادوا وا(أي  اتل ص ادد ول. و اددةاص 

درات اا   ددم ا   دھد م وم) ادد ا.ات  
ن أوأ  زرض رد  ااوم  ص ون  و أن

وا ر  وفن ذك د ؤدي إ  ،ات م اددوارد ص ل دد 
 ن ذك دً و.   ًد ض  اتاددھذه  ض ص أن اواووم. 

 عدروس ا  ،م  رطو  رد أو أن وا فمأوذات ا ا دا
  .اتم ادد ا ل و اص 

ا  صوا تون ل  وز دد ھذا اد ھو و
 وم ن أ ظ م ما و.  

                                                           
  ١١    . طر  و ، دةدات ادن ا توون ا ن أن  
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٣-٢-٦  -   رل : ٣ادص ت وال م وواس اأ  ا
ا  

وال  ق  ٢ن ار ا ا م وا ص م 
ا  ا ذات ادد   ون ا طاتاط رىا  

 ا ا مواص دت  ا ضإدل إ  ذك د ؤدي. ودوا
 رن ا٢ت او ل ن نا  ،كذ  وةو .دار ان أ ،

  راءإواز  ن ل رارراء ا ن ا  ود د اوااقارا ،
، ن و فب اوا طرو لا ذال او. ا  أن 

س اظ   اإا  ن  وال ا ھر اط ا ا
ا ف اموا   طدات اد ا  و واردد ادم اات.  

 لا  ا والا اظر  ،  ٢م  ار و
 ذرار اؤدي و. اتا د لواذه اھ ل إت إددن ا دز 

  : او ا ،ا موا ص

  :اددات اط   اموف  اذي م  ظّ ا دى  •
ار م ات اد  وض ن دم ان  اا  –  

ددن و اتتك ا رات ف؛ا  
ور  ،  مددات اط   ا مإداد وف   –  

  د  دا ذات  طوردداتا  رورنز؛ا  
راھ  راوت ود ص اددات ا ا   إدراج –

كن ذ ، ن ا؛  
  :اوابووا  فان  اوت  •

  –  وازن  ادة وداتوا  ،ب ووااا  راء ن 
واف ا ،  ك اوودات د ا اذاال 

اطر ھذه ا ن د ل؛  
  –  قط  ا دا سا إ  وا دا ر ا رة

ل ،  واب ا رب  اس  ا وا اوودات
  ؛اوواوال ا ن ارات واواد ا و

•  ل اواا:  
  –  ا   راراتر اور؛  
  –   ھا وداتاو  ق ھرا ؛ا  
  –   اا  ورةدول ا؛  
  . ادول اورة اتادد أوال  –  

.IAEA NSS No. 10-G (Rev. 1)  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٢٢ 

أن ن ، موا ص او ات ھذه اوال ق ط دو
 دىر ر أن ؤدي ن اوى درات ام. دد ر   ؤر  إراء

ن ار أن ل  ن أن ، واوال ا إ زدة  ھذه ادرات اظ
ون  اف وادرات ان ھذه ا.  
راء  اوارد ن  اوا ار  اط ا أن ظر و

   أ ارم ن و. ط   امددات اارارات ا وف ا
 حن ا قف ا نب  لن ا ن  داتدنا  راتذه اھ

   ر  ون دن إن م،  فوم،  نب  ن أو دوبا 
 نان دد ديد و. ، ازم   درن   راروارد  ن اا

ن اذي  اط   اماواردة  وف اددات ددات  دي
 در در دددرات ا ن ر وا ق قات. ورا دةدد ، ا

دد  ن م ا اطو ال  ازا   اظردو  رب
 ًوف وو  ًظ رن  أ فموا   طدات ادا ، ظر إ

  رف افا ت اد ا  دأأن قرا  .لا  
وى ،  ادو طت ارىا  ون، اط اأن رر  وزم

اةطر ول اووى اددذي  اتا ور   ،ةرا   وارد روا
دةو ،ا وداتوا  ، .رىت اووووااةطر ،ذا ا ،ھ 

  .ارب ال اذا ح وال ال ال اذاواب  وز ن 
، وادا ط   اماددات ا وفل و ا ا و

 طت ارى ذات اا  ط ا ون ذك اوف أن ق ا
دوا  .س ا أن و ا طراف اطن ا ترى، رة اا

ؤو وا، اددات اط   ام وف وىون ارار ا ن 
  .  ق اط ا أن ، ن ھذا اوى

٣-٦  ا 

 فداد وم إا   طدات ادن ا .وھ را  
ف  وموا   طدات ادو ١٢.اذا اوھف ھت  و و

ؤت ادو و ق  ص اددات ا و ت اؤو ن ءو
 إدرا  اب س ناددات ا  در أن ا ا د .  ان 

  ً  اادو ن  رطن وم اددات اط   ا وف
 ًو .دى أن و دودات ادذه ا  ولم اا.  

                                                           
ن أن ون دى ادو أر ن وف واد ددات اط   ام، ا ع     ١٢  
  مظر ادات (ادا  ر دوث درج أو٢.(  
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  اددات اط   ام إداد وف  - ٣ال 

 وإداد وف اتادد م  ٣ ال اوارد  ل اطط او
 طدات ادماا    نا  نو اا ٦و ٥.  

 :دت م اددات -١ 
 ت ادات، واد ا أو ا زأو ا ا طا 

  م اددات: و م اددات -٣
داوم ذوي اا  روادر ا ،مدراھم ووام وم دوا   

 :ل م اددات -٢
 إ ال ا . واج ا وادرات ا اداً م دا در ات

٧-   ظرا
 دل 
 

 دة إا
اددات 
  زر

 م اددات

ال  إداد  -٤
وف ددات اط 

  ما 

٩- :وا را 
ص ل دد وارد  م 

 اددات

اد اددات ر ادرة  -١٠
 اب  ل إذا ؤدي 

 و إ واب ر

اد ات ا ل  -١١
ددات ون  ود د دا أو 

ذال إ بر رو  

١٢-   أن  ،دل ا
ؤدي اد ادد ام 

درة إ در ر ول ن 
 دم ان  ان

اواب  -٥  م
 و؟

ود  ذات  -٦
دا/دا ذو 

 دا؟

زم وف ددات  -٨
اط   ام ور 
ن ول ن اددات 

وا  دو ا 

 

١٣- :وا را  
 ا م  :م اددات

و ن اددات دة ن م اددات، 
درات واس اأ  رة 

 ر روف

 م

١٦- ا را 
 ددات  رص ال اد

 إ اوال ا اداً 

 اص -١٥
 دد اوم–
 ادات–
 ارف–
 ارات–
–ا ،ا 

١٤- :ا را 
 ا وا را  ر

 ص دد ودة

 ١٧- ل اواا 
 ظدى ا–
–ف/اا 
–ل اواا 
–ل اواا 

١٨-  ً  ن اُ ذيدات اد د اا  ًو 

ارار  -٢٢
را 

٢٤- دوب ا ن رفل -٢٣ ا  زاو/أو ا دات اطا 
إ  وت ارى ا دو، ادا

 وف اددات اط   ام

١٩-   درج
وف اددات 

٢١-   دات ادا
 طدات ادم ا

   ام
 م 

اددات د  -٢٠
 اط   ام
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٢٤ 

  دل ددات ن إداد  ٤-٦

م ــادد ن اوال اذورة  ا اتادد ادل ا  ا ذ
١-٦  ن  ٣-٦إذا اھل اذدر يا را لأ طر نو ، ، ور
راك ن لدد أ ؤكتاذ و . ، و ر  راءإ   د

   .داتدأنوا    ما  ك ا ل:  

درات وا أو  وأدوا   ن ام واادة د اددات د  –  
  . نا  اوودات ظر

ا م  اتدرات ادد ) ٦ ام) وال اام ر   –  
دھد.  

اط  داذي  اتدد ن ا ھذه اتدرات ادد وق  –  
رد  ادتط دا م اظ م و .  دةو

لذات ھذه اطت ون   زاإ ط.  

 و  را أنذه  وتھطدات  اددرات ا واردةن ا 
 اراضإراء  . وق ان اطوب اظ  ن  ، اتادد

 ندوري ددت  ھذا اتاطوا  ا  تزا  ن أ دؤدى إ 
ول ن  ق ن أ  ن ذا أ وا ً ا .ول ن 

ل ھذا ا ،  ظردة اإ  فم وا   طدات ادا .  

 

  اددات اط   ام وف ادام  - ٧
  أن  دى رھا  را طداماف ادات  ودا

 او ، ا اؤت ت وؤوت  اط   ام
ور ا اد م اؤوت ن ف و. دو ن اووياظم   ارر

 طن ارو ا ن وارى ات اؤ دوا رىأ إ ن دو ،
 كذ دام وف  او طدات ادماا  . دامود ا فو 

طت اق   أن ظر اط ار، ، اددات اط   ام
    :  ذك،  اوال ذات ا ، ادو ارى

وان  /أوو ،ادور اوط ا وب وارود او ا  –  
 ت وأاون اوا  ن أووا مظم انام وا؛ا  

  –  ات اؤو  تتوارى اا ول، ا  واتا
رطت اطو رن  ا رھورت ا؛ا  
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٢٥ 

ءات   –   واردھمان و طأ  وا وا ود اوا ،
 ان.  

  ت و ،دام ھذه ار، اط اظ أن وم و
ت اطدوا  رىا وطا ، تؤو دد ن، وا أن  ن أن د

 ا وطت اطا  م أدوارھق  ووظ  ؤوو 
 دنا ماا   طدات اد.  

إ ات ا  ن ام ؤوت  ؤدي  أن ادو ول
 . ا ل نھت ال ن ل ا  ل ،ا ولال 
  .ذكادو  أن د ط ار ون 

ن  ، ض أزاأو ، اط   ام اددات م وف و
 اوت إا  وزم اواز ن. اذون م ول و،  إ ھم

 واردةف ام وا   طدات ادت  اوا  إ وا
را ا  ا وا .ووازنذا اق ھ  دة ، 

  اددات اط   ام ر وفط ا اؤو ن أن ظر ا
   ا : اتذك اوف م 

  –   ت اار ج إ فم وا   طدات ادا )إ 
  ق  اد . أو زء  (ن أل اوء ؤو

 ذكل و نا، ا دت اوا دو ، نت اطو
  .ام

  –  ت اا   ترفداد وإ    طدات ادا
   تو ازدت ام اورة ن  د ام

ر او.  

 اددات اط   ام وف  ن إدادد ون ن اد و
ات  و     ،اوت ار ثأل  ن ون 
 ا  دة ون رت اوا تك ا ب ن داوا ، .

م و ر أن أي ف اموا   طدات اد  و وريدر اط
روا روا ظوا دو.  
اددات اط  وف ن إندو   اراطر ن ار أن دد و

و  و أن ) ٢أو ( ؛ج  ك زم ودر أن ) ١(:   ام
 ذراء إداريال إ ل ، ن دارإوت  .ت ف إذاوأون و 

 ن م ن و، اررا زءا ن اطر ل  اددات اط   ام
 وو ، ل أن ا أن ظا ط ونف وط  ودات ادا
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٢٦ 

 اطت او  وا  ااد  وطت ا   ام
  .ارى

 أب  ء اط ار  ادامدة ون دو أن دم 
ن)  ل (أو ا ف اموا   طدات ادا  كذ   ،:  

  ل ات اط   اماددوف  اط اظر و   أ)(
ل وون  ؛اددة موا ن ص  اراط م ر  ا أن

  اد  ظوأن م  اددات اط   ام وف
  .وذه

اددات  ن ا ظم ا اد اطت ادااط اظ  رر   ب)(
ل ؛ وون اط   ام م ا أن  دا م اظذي ا

 ذهو دات اطھذه ا.  
اددات اط وف  أس  إزا اط اظ دار  دد   ج)(

ل ؛ وون   ام ا  دأن  كتطا ازا.  

 ار (ب)) أو داء ((أ) و اا  اار ود ر 
زاإ   (ج)ر اطرا  ظل اوا دوو رىل أوا دة، ل 
 :  

 ءة  –   نا ر   داءت اطو د  مظ م 
  ؛وذه ول 

ن دد   –   ق واراا ذيذاا  مظا ،دىوا  ذي إؤديا 
تاط زاد  اا ن إا روا ل   ردا و

 ؛  
  –  و  ب اوااذال ا  نا .  

أن  ارطر ا  اددات اط   اموف  اجإدرون ن 
 طر  إدارةا لذال  ا نر وداظم اوا  و .ا ا

  م أن را طراء ا م دا ظم اون  ا ن أن
 ُدم وفھذا ام،  راءو. مط   ااددات ا  د

  : س  اددات اط   ام

  ؛إذا أاوم ان روھت رب  إداد  –  
 وم دى دد داء ظم ا اد  إراء ت   –  

دھور إه  وا ما لا؛  
  ؛ف  ظم ا ادواطن دد أي   –  
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٢٧ 

ورب  ا ر وىول رات ، ن اظم (إذا زم ار)  –  
 ان  وت رط ذك ن م وأووت ك ارات 

  .واف

ر أن . اذىطق ھذا ادل ن م وم ا اد رج و
وف اددات اط    ل ات،اددإ  د  رادام 

ما،  ن ا راا  عا  .دا م أن ون اد 
 طارو ا  بداأ و  تر م نا  ول دا ا

ھذه ن ار أن ل ور .رات أي وادي  وطوارئ  وطط اھب
لا ذ ود ااب م  ا و توھر   ومل ا 

 وو وات ادد ن أل ، اددات اط   ام وفأس 
دا  تران اوو أ .  

  
  اددات اط   ام  وف  - ٨

١-٨  دتا  

 ءإ  راض رل ا ان أ  ظ  فو
م ر إراء  راضو أن ل  ا. اددات اط   ام

ددا ات ا .و  ل أن ذه اھ مأ راءإ  دات اد
 ر طورو لام ا ب أن لا  .روري، ون ا ون د ل 

ظروف، ال ھذه ا إ ر أدا ذلف  إو رراض ادات ادا
ا   طمان . و رىأ إ ن دو داتدا   ا طرا

ا.  
اددات اط    اراض وفظم  أن اؤو ن ن و
  اطع ،  ام اول  ق اط ا  ام

ط ا ارة از أن رر ا و.  ادو ارىون  اطت 
 ا م تراضا  ر ظف اطودات اد   

  ظ اوأادو  ھذه ارة  وال ل رتد و. ام
ددى و، اددا  راردى و، اتا ظذياف او  ويط  داتدا

را رورة إ  راضا ؤدي ونواوارد ا. ، اط   ام
 فموا   طدات ادا.  

اددات وف  إراء اراضإ ار  دد ن اداث ود ؤدى 
ط أن رر ا وض ادوري. رج  ارا اط   ام
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٢٨ 

 اھ  داثظروف أو ااا  راءب إو ذا اراضھد و. ا
  :  اراضھذا ا وب إراء  اداث ل

  را را ب، رأو ادو  دال، رفدث أو أي   –  
 دات أودور ا واھ ا.  

  –  رات اا  رةتا وا، وأ انوا ،دوت ارأو ا، 
ؤوت طت ادو أو  ؤوت ا ؤر  نا .نو 

ك اذ   راتاا  ،وة ادام ات  وأر
  .أو اؤوت اظ، ادي

واب   با ورات  اط ا واد اوو ا  –  
ادام  وأ، ء وع ف ن اراق ذك ا  ونددة. 

  .الوع دد ن ادام أو ، ددة اراءواد 
  –    م طرفدراا راضراء ا.  

٢-٨  ا  

) رااراض (ور ن اروري إراء ا أن اط   ررد
ا  اس  وم راء أن ، اددات اط   اموف 

ن م  دءاً ، ددات اط   اماوف ا  داد تدُ ا
ق  اراض اط ا ؤو ن دة و ونو. اتادد

راوا.  

ا  اؤتس اط ا   اراض  ركأن ُ  ون
  ترفداد وإ دات اداا   طك أي ، مذتوؤ  رىأ

ن أو  أن  ت ذاتو دل ر أن.  

٣-٨  ا  

ام  وفرا إراء ن ن اروري  إن  اراض دد
ما   طدات اد .دارهدة إو وإ ث تإذادا إ  كھ 

  ون لذارار وااتا  س ا تھدُا ا  فداد وإ 
 ھر أن   ا اط ا إ أن. اددات اط   ام

 دامأ ق  دةدروس اف ام وا   طدات ادا ،
  .اؤتوددا  ق ل ن ف 

 و ث أند  فموا   طدات ادم ا راءدى  إ
دا م اظ  مر ،اء اإ   ددف او  طدات اد

    .ب اء ادار اواذ   ام
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٢٩ 

ارا  

]١[  ووق اراوا ووواد ا دا ا ،
INFCIRC/225/Rev. 4 (corrected) ، واذرا ط دوا ، )١٩٩٩(.  

]٢[   دا داف اأھ دوا (GOV/2001/41/Attachment) ، وا
ذرا ط دوا ، )٢٠٠١(.  

]٣[  ووواد ا دا ا ا ،INFCIRC/274 ،دو  م٢٠٠٥ ، وا
ذرا ط دوا ، )٢٠٠٥.(  

    

.IAEA NSS No. 10-G (Rev. 1)  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٣٠ 

  اطت رد

ل ب . أيط دم ص أو ظ  دارأذنا  ذون أو /و أوؤو ون 
 طن ال، د اأ أو ا اتن أو ان ا أو أ اووين ان 

 ط ذات  قرا  أو وو در ت إ ؤل ذاوھ . ، 
وارص  ان،وارن أو  او، اتو ،م ا اراد، ل
رد (اظر  و إ ذك، م اص واص اذن ون ،وات م،

اطت اد  : ادو ط اذر ان ادر ن او طت
 ووين اا ووا ن ات –  م ٢٠٠٧ط.(  

ري وو أو  واد أو  رق ووي أو إو د . أي ل د رب
ا ز أو  أو ن أن ودد طر رر ة ر ةأو  نوأ 
 ت أو طق واد  (ا ارض ا  وأاور  وأان 

ووواد ا دا ا .(ووق اراوا  

ارف  وادرة  ار (وُ  ل إذارب  اادا و د .ن دد
  ).١٣د ورات وا اطق  ادول اء

 دا ن، ات ار دة ال ، ددات ا .م اتم ادد
  داتددرات ھذه او وال وب أارذاورات وُ ( إ د فرا 

  ).١٤وا اطق  ادول اء

 .رات اا م د راة ،اددات. و ص م اتن ادد
 ارف د (وُ  اتن ادد ھو ل اددات اط   اموف و

  ).١٥ورات وا اطق  ادول اء

 و ر . بوا  رر اأ دون  اوث  ار قر إ
دو  واردا .قإ وو وارد اتؤوُ  ا) ر او ن ؤوا 

  ).١٦ات وا اطق  ادول اءد ور ارف

   

                                                           
  ١٣    .أ ط  وحو روري طھذا ا  
  ١٤    .أ ط  وحو روري طھذا ا  
  ١٥    .أ ط  وحو روري طھذا ا  
  ١٦    .أ ط  وحو روري طھذا ا  
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اط  اتددوف ا ووادام  إدادھذا اور وت ن  دم 
   .مو واذيھ و رارداد اتان إ تؤو م أدوارد نذا 

 دام وف واوا   طدات ادما .ل ودذا اھ وف و
ا  أن  اؤتدد أدوار وؤوت و، اددات اط   ام

  ركداد وإ دام وف اموا   طدات ادا  وو
ددات اداد وف  ددات داً  إراء م وط  ون ك ادوار؛

 اددات اط   امإدراج وف  رح ؛ واط   ام
وف اراض ا د إراء ورح اظروف دو ،ن اووي ا ظم 

  اراض وادث. إراء و، اددات اط   ام
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  او ن اووي ن ١٠ادد 

 اذ دل
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  او ن اووي ن ١٠ادد 

 اذ دل
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    ام اط

و داوا 

  او ن اووي ن ١٠ادد 
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 أ وھو و. ادر ك  اطرة دان او دون  ادة
وادا وز   ل ا  ادر أ دار طق
 طق ادار اذي ادل ھذا وو. ال اطول أو ال ار
ا طردر  ، ءر إم ا دات، اد ذو 

در اب، اوام وا ل أن ن ا داا ذاق . او
 وار واف اردع ن ز ل ن ان ن اطوب اوى
 .وادارة ا وادي
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