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  در
  

دأ ذ اروع ادو ا ت اوو ودورات اوود ار (إرو)  م   
٢٠٠١  ء  م  ذرا ط دوا و مر اؤرار ا٢٠٠٠ )GC(44)/RES/21 .(

ام و وا رارات ن اؤر  روع إروأط  ادق وار ذ ذك ان 
  ا م ادة.

  :إرو  أھداف روع و  

—   ووا طا إ   دةل ان أدام و  ما  وغ   
 ات ن اط  ارن ادي وارن؛

—   ووا زي و ن ا ث  ً لم ا   دوراءات اا
واوط اطو ن ادا اط اوو ن ل ارات  اوو و/أو ارت 

.ؤا  
   دئ ان ا و روروع إ داف، وھذه ا ًوتواط  ا

ب أوب م، وھ ل اس اذي وم   إرو م  ر إاو ن
اداُ ظم اط اوو ار. وم و دل إرو اذي م  دات ور وت 

وع ووا   رةظ  د ن لدف ارو؛ وإ  لن ا إ 
وادار اؤ (ا ا) وارف  ات، وو  ادتدات ول ت 

 . وأن اتاوارد) وادار، وا اد، وا )  ذك أر وال اد 
  راق دورة اوود اووي.و

   ءدول ادة ام  و مد و ري و ،روإ  قطمظ  طا
 درباوو. ول ذك دة ت (وي  ت ادت از م)، وور دورات 

 رو وأإ  ت ا.  
و و ن ان ھذا اور وت ن اطر ا ن   ون  

وو اوو ول رة ، اروناوو اوو، واون  وان، ن م طور
ف اراض. وض اوت ا  ھذا ادل م   ‘)ادون(’ اون

  ر أھ ن وتا  .نن ا و  و ً ل م ل ن
.م ان ا دفور اا  

: ارتإرو  ھذا او   روع ون اطع  وت ن   
www.iaea.org/INPRO.  

 ن ُ اط اووR. Beatty .ھذا اور ھو ووظف او اؤول ن   
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١  -  د  
  

  رو اإ   ل  مق ھذا اطورط م ن ،نو  ،ووا ووا
 ووا ووو اون،ورون  ادونواا.  

   وا دات او تددوات وان ا ررا دء وإ  ءدول ا ا
ا ا ت ددة  ل دى ل ودة ظ  او د ر ًود وى اوو. و

 ق اووا ،درت ادان، واا إ وت ا ل ن ، طرق ءدول ا 
ادوات وادت ا ، ودت  وا ، و إ ذك. وھذه ا  ل 

  ن أن وا د ،نف ا  ل ووا طا و وووري اط
. و إرو ھ إدى ك ادوات. وھك  أواع ، وإن ت ل ب أھدا، ارن

ة اد ، وھ أدوات طط ُظم اط؛ واداادة ،ن ادوات ا م ل ص ادان 
  ل ن’ مام ‘اول ارو. وإ ور ٥-٤؛ وذا ان ھ  ذهن ھ ا
  .ادوات اث

ول ال  إرو  م ُظم  أط فور اور وت ھذا ون   
م ـــا وولات وأھداف ف ان.  باط اوو. ون م ك ات 

٦-١ رطوط ار ار .روإ  

١-١-  ووا طم اظ م فر  
   طر ووا طظم اُ ن ن مظ م روإ  ووا طم اظ م دم 

دى اا  داد ا لن أ ن ً كوذ)  ن رات ال أو اد اد د أو
 .(طدادات ا دام ر إ ووا طم اظ لو ذھزم ا راءات اد اد قطر

ا اوى اوو ذ ر ات  أداة د ان   ذك م ظم اط اوو ول
.دا طر و أو دھ أو  

  و  إرو اون  -٢-١
]. و ١[ن ھذا اور وت ن طق  إرو  او ادد  دل إرو   
وظر إ  ،ط اووووا راء م ظم ا ن ال أنن اذن ف ت اوء 

] را)  راض راؤهن إ ووا طم اظ م م  ،])٥أن د تو ورث ھذا ا
  وذ ت:نن ا  

 طورو اوو اوو اذن رض أم ون  إرو و طور اوو؛   —
—   ووا طو ا ونرم اد نذارا را  ون مرض أو وووى ا

  م اداُ ظم اط اوو ا دم و/أو ادةاط اوو  ظمم ت 
 إ؛  م اط اوو ن ل ر راق وواذ رارات ن و ظ

—    رع دان ادا  روإ  لا دة ود وو رادةز  و
  .ت اطط ا رُظم اط اوو ادا ودم  ال اطو ال 



٢  
 

 وأد وظت ت  إرو أص ون   أن  وً ورض   
ن ادام  إرو  . وط ھؤء اون ل او اذي وت وھد و

  . ال اطولط اوو ا ل اإداء اورة ع ارار  ادان ول 
    و وووى ادم ا ذيد الاازام طو لل  الدة أ،  ن بوا لو

]). ون ل ك ارة و ارات  ٢ (اظر ً ار [ ١٠٠أن د إ أر ن 
و د ن رات. ل ذك أن ك اوو واؤت ؤر  ر اوى اوو  اد 

ارات ن  ارون و ن ات، ن أو  أل أو أر  د طور ارة از د
راا ووا طا ر ون أن ًب أو .ا  فا  ًدرا   ،رات ا

وت اوو، واون ادد ادت وا وورد ذك،  ل ال، ور در اوراوم، 
 ار واناطراف  ت ن ل دت دورة اوود، وال ارى، ل ر دم 

و ر دة روروع إ  ددتُن. وول )١(وا  ب اواك ام  و ًأ
ا  وووى اق ارا.ل  

  ر طور  إرو  -٣-١
). GC(44)/RES/21رارات ن اؤر ام و ) ء  ٢٠٠٠أ روع إرو  م   
ر  وروع وط و/رانز  تا ا وا ر  رون  ٢٠٠٦إ وتاط 

ر   ٣٠٠رو اداً إ دت ھم  أر ن وھ ؤف  ً إ ،وو أو ًم
ف ات،   ذك درات ارا أراھ ال ادو ل ارا ن ات. 

  وطورت ا رور اوت: 

 ].٣ إرو [ طت، رت او او ن  ٢٠٠٣م   —
 درا . ١٤] اداً إ ٤[ طتاو  و ن ، رت  ٢٠٠٤م   —
 ادت] ا ط ت ١، رت ادات ا او ن دل إرو [ ٢٠٠٧م   —

 وت، وا  رفوا ،(ا ا) ؤر ادارواا ،دا وا ،
ر اوا  تو مد ،واردر اوو ، راءن إ ظ م ت.ووا طم ا 

] ل ادن ان وا اذن ون ١، م ال دل إرو [  ٢٠٠٨م   —
  ل أن ات اوو وراق دورة اوود.

طورھ وو ً ھ ًن اوت وادت  ًً، وت  إرو  أء   
طوري اوو ود أن ذه اوت   ؛ ٢-٢و ٤-١ ان  او ان 

 وون ان ا ً نرا نودا.  

  ص  إرو  -٤-١
   توى  ودة أن اا  د ا ل اواوا وب اا  روإ
:ووا  

 ھظ ا؛  —
 ؛ور   —
 اوو؛ ت دم ً طول ال   —

__________________ 
  .www.iaea.org/INPROح وت ن ر إرو او  و إرو   اوب:   )١(  



 ٣ 
 

 ھم  ار اووي؛  —
 د ن ارھن؛  —
—  .ً دا أو  ر  

   ددتو د  ) م ت  روإو لن ا دز   م٣-٢ا (
  رط ل  د ك اوال:

 ؛ادت  —
 أن ات اوو وراق دورة اوود؛  —
 ارف  ات؛  —
—   ور؛ا 
 ا اد (ان)؛  —
  ا (أر وال اد؛ وور اوارد).  —

أ ً اراق اوو  .و طتودد ت ام ا اذورة أه   
م ول اواب ارط دار اؤ أو   ًددت  إرو و إ ذك د 

ب أن  اد ل ل، و ا اوى اوواو) اطو را ا) ل اُطر 
.وطا ووا و/أو ا ووق اراا  و/أو و ل ن ً كوذ  

زد ن ال) طب اظر   ٢-٢ودم م ظم اط اوو) ً ً و ام   
 ن ف ووا ط ل مظ ل دورة دادا  وا ود اوق دورة ارات و

  و ل ت إرو ا. ‘اد إ اد’ر ارق ن 
 ھذا  وتم اط اوو. وادت ھذه ا ت   م ظو إرو أداة   
م اط اوو ر ن  اوو وم دو واد ظاط م إراء  ت وط ظادل 

] ردان (ا ٥([.  

  م اط اووو دم م ظ  -٥-١
  ]  وت ارت او] ٥أ داھأ ا  رو إإ  م مد و إ ا

ان  طق ا. ول ر ھذه او دة ت م اط اوو دة ظ
ت ادن ا راء وطظ م ت داتو/أو و ،در ل تو ،ووا طم ا

. ت وأ ،وذ  
روع  اوو. ون  م اطواداً ن و دم م ظ ول ھذا ارر راً   

ا   ادول اء  طق  إرو    دة إرو ادام و ادم
.ل وأ  

  ال  -٦-١
،   ذك  وزة زد ن ال  إروول    ٢ام  ن  

 ن وم اظ ططو داا .روإ و طم ا  
م اءات ا ا  م ظم اط اوو وارف أواع ت ظ ٣ام  ون  

 .ووا طا  
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وت ددة و إ ادان ا رع  إء را ط اوو  ٤ون ام   
وت  اوو ارن، ون  ٥، ورض ام ‘)ادان ادة’) ً أ

  وت طوري اوو. ٦ام 
  ض اظت ا. ٧ورض ام   
    ور اض ا ولق ارا  ردوظ ت    ن ووا طم ا

و.ووا طظم اُ رات ف ر  
  

  ظرة    إرو  -  ٢
  

   ووا ووورو اط م ن ،نرو اإ   ل  مق ھذا اط
وم . ون ام ا ن  إرو وادونوو اوو ارن واون 

 إرو  ل  طتا ادا واط ا  إرو. وأراً، ن ھذا ام ز 
.ت اا  

١-٢-  وم اظ طط و داا روإ و طم ا  
ام إ ا  ارك وان   ١٩٨٧م  اذي در]  ٦رر رود [  

ا إ إراز دم وب ق ا اد ا ن ن ارارھ دون اد اوارد 
 . رارأو ا طّرفاو  : داا ر ارا  

  اد   ا   . ات ال ا دون ارار درة ال
ذك ارار ن ن اف ا طب واً ادً وأد أن رود وارف رر   
  ونا   ت ذاوا  ل إ  ددة، ور ا واردا  ظوا ا 

اث وم). وا  ارزا اً وً واد) ًطق  ذك رة أرى ا اد
، وا ٢١ھذا اوم أر ن ل ادد ن اط ارط م ادة، ل دول أل ارن 

  ا  ادا، وم اط  ام.
ن أل اط  ورة  إدراك أھ إرت  ك اط ون ا ا ا أ  
، واط ي ادا. وح اوم ادد ن در اط  ، ذك أواع اوود اورق ا

اوو  .ار، وادر اددة ارى (ارح واط ا ورھ)  ًن اط
ر او ا ن در اط ا  د ‘ م اططط ظ’ ون ادام درات

.(وا ن اوا  كذو) ن تدراك ا داما ًن أل  ودور اد اد
ك اذ  وووى اط دادن إظ اتا) طم اا ً٢-٣ر أ.(  

    درةا ط ًدا ًدرا رو ذري أنر اطا  ا ووا طظم اُ نو
 و تو أي  دادا  ا طت ا ل) توو دام واتت ا

دة اإ  ووي اود اور ادوا رھل ا رى ا (ردة اوت ار وادو
طت اوى ار. ون اق،  ء  اد وارھ  ط ً ال  طق 

)، ور ادد ن ات واراد ن  اور ووط ام وال ا ٤-١(ام 
ووا دام ط ان ان طروف اك اذ   ،دات ادو وووى اا 

 ووا ط ق اطط ار ًه أك ا؛ وھدا ا  درةوا ت اوا
ت إرھدوث ھ ن إ قوا ،ووا ر ا ] نرا ً رظ٨، و٧(ا و .([
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ا إذا  طو ن طرق دد اھداف اُ ظم اط اوو اوف إرو ھذه 
رر ا ً ت ووا طظم ا ن ءد ً لظو ،طدادات ا ًدا ً كذ د

  إ  ا ووا طداما و  م  ديرن اا  طت اا  
  وارن.

  طد ار ذارو أن  توھروع إ روا .داا وم ا داذ ا روإ 
 ١ورھ. ورض ال ق اداُ ظم اط اوو ن ظور طورھ ار ھو ال 

  ًطط ًوظ مو طم اظُ طط وم نرو وإ  دام ووا طم ا
.داا ا  

Concept of sustainable development 
Societal, economic, environmental, institutional 
aspects 

داا وم ا  
واب ا ا

 وا دوا
ؤوا 

Need for sustainable energy supply  داداتإ إ ا
طن ا دا 

Energy system planning 
National, regional, global; covering all energy 
sources 

طظم اُ طط  
اوط ا وا؛ 

 طوطدر ا ل 
Definition of the role of nuclear power in a 
sustainable energy supply mix 

 وووى اد دور اد
 ط دام ن 

طدادات اإ 
Nuclear Energy System Assessment (NESA) 
Covering all seven areas of the INPRO method-
ology, for all components from cradle to grave 

ووا طم اظ م  
ول ل اوت ن 
اد إ اد  ل 

  ت اا
 إرو

Follow-up actions to achieve sustainable nuclear 
energy systems 

إراءات ا ق 
دا وو ظم طُ 

  م اط اوووم ا ادا وطط ظم اط وم ظن : ا١ ال 

  

ا إ إدادات دا ن اط  .ؤدن وم ا ادا  ١و ن ن ال   
وا وطت اوا  ا طدادات ارات إ ل طم اظ طط راووا  

ظ  وووى اد دور اد دو و ذج دة وا و .داا طدادات ام إ
] طظم اُ ططك اراء ذ ءراً ٩ان]. وأ  ووا طم اظ مول  طم اظ

 ت ذات ال ا  را وون ا  راءاتإ إ د اد أو دادى ا د
أل ق ظم دام ط اوو .ل ذك أن ظم اط اوو ر ان أو اذي م  ر 

وً اددة   إرو ن ون  و ارا اوو و ُ  طت ان أو 
  ظ ًدا ًط    .لو ال اطول، 

  اط ا  إرو  -٢-٢
م اط اوو. ون  ً ًم ادا ظ ء  اد ،دم  إرو،   

.ا ص ھذا ا رات اا  
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   ووا طم اظرو وإ   دد ھو  لب   ،ووا طم اظ ر ل
 رل، واك اذ دءاً  ا ودون دورة ا راء ول واوم ا زن واد

د ا زدة اك إذ   ،ودون دورة ا ا رق ارا كذود، وورف اء، وا
اد إ ’ا ل ك ار ن  اردورة ا. ون م واراج ن اد ات 

و إطر  إرو، ل ظم اط اوو أً ا ا وارات اؤ ،ل ‘. اد
  رة ا، واوارد ار.اُطر او، و ارء، واد

ول  إرو دداً ات ار راق اوو ا ل و ًذر ًن   
وى ات اط ل ت اطن ا ورط ت ال ا ،ورةطت اوا ،

 .(ا)دامن ا و   ظمُب وارل اا  رھ ث ري ظم اُم ا روإ
  رھطو ري لاد. اا  

 ادتھ  ت،   طتا ددتد  الو ن ام ا زد ن   
، وا اد، وا ار ووادار اؤ (ا ا)، وارف  ات، و

و ،(واردر اود ول اوا رأ)ظ داق ا ،نت اط . ظأو ا ووا طم ا
  م اط اوو.ل ال ارط دا ظھو  اظر   طتاوارض ن ھذه 

، أي ل ط اوو ظم م اظر ا ا  إرو  وا أ د ادام  
وا دورة اوود اووي،   ذك ادار اؤ (ا  اال وارن 
  وو.ا  ،راة ل ال ذات ا دا ظم اط ا رها (ل دورة 

   إرو طت  -٣-٢
 ا طتوا إرو  ًر أو  ادئ ا  ،طتف   

،ن  .ول دودرات وؤ ن ف ر اوا  
ن و   أھداً أو ت، ادت ل ن ل ‘ ا ادئ’ودد   

 ‘  ن ا طتا’ون ظم اط اوو دا ً ال اطول. ودد 
  دف أوق ھ  ما’دأ اوى ‘ار اوط  ددة تؤ إ  و وھ ،

. وات اداواوت، و اراق،  اوو ورھ و ،ل اطورن/ان،
 دم اون و’را ‘  وووى اا ر  رددة ات اؤت ا إن  دد

’ت اط نا ‘ و’دئ اد ‘. اا ر روإ  ت اوا
١ رول إ١[  ن د.[  

   ًدأ أ روروع إ ل وو  ًداتوادا طأن ا  دأذا اص ھو ،
، ن ث ادأ، ل ان  و ورةاوو و رط  ن ت ب أن ون 

 دھو رارة اء أو ارون ا ن. وم اإ  أو)  د  دا ووا طم اظ
 ا دا طدر ا   ا  درة ون أن  (وى اا  أو 
 ،ًل در اط اددة (ا وا وط ارح، و إ ذك) أو طت اوود 

 وي. وا طم اظُ لء وم وإ  ر وطوال ال ا   أن ًد أ
اوو وأن ون طر ار  و ًر رات  ر اط اوط ارى. 

 ا رو را ووا طم اظُ م أن  ،ًران وأ تط ءواق  اا
، و طت  إرو أً إ/ طوري ادتا (أو ارة). و ل 

ووا ووتاوا إ  در كذد ، وول ارو [ ٢. ول إن دل ١ [
  .ادت
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ھذا طب وً واداً  ل ادار اؤ (أو ا ا)، إرو دأً أ روع ودد  
 دأ ازم ا د  ا ا ا (و) ء زود اد ادءأو  إ)

و ا  د وا أو و (ظم ط اوو. و ق ذك ن ل ارت ا واد
ا ل ھذا ادأ  إ   اطت ا نأن ون  ك ادان. ورف 

 :  

 و إطر و وط م واظ   ، ذك دد ازات ادو؛  —
—  ر زا دوا ا ا د اد؛وووى اا  
 دد ادار ا اطو ن اول ام وازام ا؛  —
—  .ا روارد ار او مھا  

 رو اإ  تطوؤر ادا  ت ووا ول إم اا  و
  ادار اؤ. )٢(]١ن دل إرو [ ٣. وول اد اوط اراق اوو وات

ن ادئ ا ا دة أر دئ أ  ل ارف  ات  ووت  
.ت اا  رفن ا وا و ٣(ا(  ووا ط دام مظ ق ن كذو

 ود ات اوو ،ب ام، د أد دوده ا ً، وب إدارة  طب اظ
ات طر ل وى و ًن ا  ار وا رف اظر ن وت ون 

ا ، أن  دوث رات، وب إدارة ات  ل دم رض أء  دا   ال
ه ادئ ود ات وارف . و ھذؤذ  ار ت اراط ن ل طوات 

 إ دورھ ا:  نن ا  تط  

 وت   ا ويال إ أد د ن ود ات،  ارز  ات   —
 ل   ودت (ا ا/ارة)؛وو ار ط

 اد ن ارض ع واواد ا ا ن ات؛  —
—     ددتآل ا ورة دا ،   ا ذه اھ ت إل ارب وأ

 ؛وت ن
 د ق ا ا؛ن اطوات اوط  رل أو  ُف ات واد ن أ  —
أي ارا   ات ن ط  اررا اول دارة ل ات  دورة   —

  .ادورة ارر ن رال 

  ات ت و ط إ  ووطت  إرو  ل ارف   
اراق اوو (  ذك ات وراق  اوود، و إ ذك) وراق ارف  ات 

 ٤أً إ اوت. وول اد  و و(  ذك زن ات ور و إ ذك)، 
  ] ارف  ات.١ن دل إرو [

 اظ ، و روع إرو دأً أً واداً  ام دو ًرو او ل   
. وف ات رهدار ر  ظم اط اوو ط دورة اذ ت دا إ ب 

 ووا طم اظ  دان ا ل  ،شا و ل ،م ص ار اداا
 ت. وت ال ا ،دولت ازاا رات اط ك أن اذ ن ا

__________________ 
  .اا ن  إرو و ام  ٥-٤ش ام   )٢(  

  )٣(  ] را  ددة دئ١٠ھذه ا تو ،[] ن ادئ ا كد ذ م ١١  رت ا [
٢٠٠٦.  
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 ،ووواد اا ذ ن د أد ون إل ا وأن ، ظو ً ًو ًرادول إطا 
ا و، وو واز ددة و دون  وأن ون ن اب ول ر اواد اوو أو

اواد اوو، واذ دار ن  اف. وو طت  إرو  ل  ر ول
  .و ار] ١ن دل إرو [ ٥أُ إ اوت وان. وول اد  و ار

  ر وو روداً وع إوا ًدأ ا  دأذا اص ھو ،(نأو ا) دا ل ا
ظ ذ ءةو   ا .ووا طم اظ ا ردورة اا ط دا  م

و ت اط ر اذا اھ  نن ا دئ اا  دا ا  واردة
 ،دا م اظ را ت ادئ اھذه ا طو .ووواد ا دا  ا

) :؛ (١وھظوا رر اطو٢) ا دد (ة ارا  ،و ططو ووق اراا 
) اطط ت اطوارئ ٤؛ (اذاء ال م ظم  د ) ٣ا اد؛ (

إ م اراق  در او. ور طت ا اد اذاواف ن آر ال 
 ر ري دة ادا ووال ا  روإ  تطل. وا   و دا 

 ًد  أول او .ووق اراا ت ووا رو [ ٦إل إن د١ .دا ا [  

   روإ   ل ا لنو :ھ ،  

—  ف ار ل ، دل إوا لو ا إ ووا طم اظ ن قط ت ار
؛اا واد اأو ا دات او 

—  ا إ  د ا ووا طم اظ تدطوارد اد ا وم أوورال ا ،
.رھوم، ووزرا  

و د و روع إرو دأن أن  ھذا ال. وطب ادأ ا اول   
ر ا راق اوو  ار وا، و ادأ ا ا د ور وى و ًن ا

اوارد اد اطو ل ظم اط اوو  ال اطول وادا  او ال. 
دأ ا طرنو نط ولا ا   دفن، وا دل اوا ءو إھ 

(ل  )٤( دود ار ذات ا ،ا ،ل إطق اواد ا ن ارق اووي وأر ك اواد
واطب اول  )٥(‘.أد وى ن و ً ’ادود اظ اوط)  إ طق وم 

  ن صا  وا رطواد ار او  ا ا دأ ا ق
 ١٠٠از  اوود اووي، وور اواد اطو ء ول اراق اوو رة  ل ن 

 ووظم اُ ر وادك ا ن دام ان ا ً ، م  ا٢٠٠٤ .ب  وأطا
ن اط اطو ء ول اظم اووي. إج   أ ً ا اص ن 

م ُظم اط اوو .وطت  إرو  ل ا و در او إ ان 
  ].١رو [ن دل إ ٨و ا  اد 

وو روع إرو أر دئ أ  ل ان اووي اداً إ دئ ان   
] ف، ١١اء ا دت اق ارا تط ل ،قرات اطو ،و ا [

 اوى اوو  ارن ادي واداً إ اراء اھت اراھ ا رض زدة رة 
وارن. وطب ادأ ا اول زز طق وم ادع  اق  زدة ا ف 
وت ا  إطر ارا ادع  اق. واطت ا ن  ھذا ار 

__________________ 
  )٤(   ط د’ت ‘ ذات او  ولءاد. إدووي اق ارا  

  ] ھذا اوم زد ن ال. ١ن ار [ ١ن اد  ٢-٣-٤ول ام   )٥(  
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 ا طرن ا تو ھ ر نن ا وى أ ق نورطن وا  ن
ا  نوى اآ ذه اھ  وھو) رم ا   ا ووق ارا م ر

) ن ل ف ادام وم ادع  اق  ل وى ن و ا. وادأ ٢٠٠٤م 
ا  ،ءد ا ،رظن ان ا  ن ق تط ن  و ا 

زدة ادام اُظم ا وت ان ا ل إ أد د ن اطر واء  د 
وت طر ض ان  ان. ودد ادأ ا اث ھدً ر اوى  ن

 ووق اراث ا ن ع ورن وارض ا طرت او ن ف  ث ا
  م أو ل وى ات اط ل)  راض ةرى اا ق اران ا

و راا دأ اا ط). وا رطووث ان ا ً وى ن ا ط
 دوات ادرات اوى وت اط ص ر ءر دةدا ووت ا ا

 طرا وى ا س ل إا آ وھ) را ط ط م ر  م  
٢٠٠٤(.  

م ادئ ا اول وا وارا أ ًن طرق ر ارق ووع ام    و
. وطت  إرو  ٢٠٠٤م ر، وھو  ھذه ا رق ووي ل   م 

دئ ا واطت ُ ظم اط اوو. و ن أن ا ر ر ًل ان 
ن  اتا ن  ل ان ن ط  ات وراق دورة اوود ن 

 قراك ا كذو . ر داما ََُ  نل اند  ] رول إن د١ ھ ،[
  ] اذي ول أن راق دورة اوود.٩ت، واد [اذي ول أن ا ٨اد 

وم و ر واد  ال ل طب ن اطت ا ن   إرو   
 ز أه  نا  ن ا ونا ون اد ذيقا ن ءا  رك اا

 ا طتن واوت وات اوط، ان) ل ان وا  (ارن
 طم اظ ن دأ أ ل  ن ت اطل ا ءوا  ن. و

 ري ذيا ووا.ذي ا دأ ان ا دف/اق ا   
   نوإذا مظ  ووا طظم اُ ن ن را طم اظُ طط ن  ط  ل 

ل   ھذه ا  ل ات د  طر  و ن ظم اط اوور إرو 
 ط وط أو رو إ ). ون أن رط ط ظم اط١ظ ًدا ًط (اظر ال 

.ط  ور أو ط  
  ظ ردوا  ط ً  ًظ ن روت إ تط ل ءودم ا    أ

  أ  .  رة ز طدادات ا ًزا ًظ ل د ووذا أن   بت اوا
،  ق إ د   وم ان اوال. إ ظم دامول ظم اط اوو إراءات 

اذ ، وإ ر إ ا إ اطوو دد  م ظم اط اوو ل اراءات 
   .د نوو ال اددة ا  ،إراءات
ر او، وإ ور أن طت  إرو  ل راً ن  ارة إ ون ام  

 .ط رم اظا ط ق  ووا طم اظ دادى ا م و  
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  طت ت إرو  -  ٣
  

 ، ،ن م طورو اووان رو إ  ل طق ھذا ام   
را ووو اون وودونن، وان. او   ن تو مذا اھ

  ظم اط اوو .ن طر إراء م ل ورض إراءات ادام  إرو 

١-٣-   ت ادراق اق وطروإ  دم  
ن ن ث ادأ ادام  إرو درت و ن اق واطق. ل ذك أ ن   

:ا  ط  

—   دئ ا رل ارا  زرا  ،تل ا  روإ  درا
اء م)، أي ادام ا داة م ن ن (ون دون إرا طت او

 ؛‘زدة او ل اطو ال اُ ظم اط اوو ادا’أل 
ق ظم اط اوو أو ون ام ا ،ل ‘م دود اطق ظم اط اوو’إراء   —

  (قرا) و ن در، واوى ا  روإ  ت ن رة ت
 إ ب اراض ل ات ارى؛

وق ظم اط اوو ث ط ل وت اظم، ول ‘ اطق م ل ل’إراء   —
  ت ا  وى ار. 

ن  إرو وون طوري اوو اوو ان ا ٢-١ام  وول  
ن ادام ل طت  إرو ا و. ادنو اوو ارن وان 

 أه  ف رال طور را اوى اوو اددة ( ام  ل) ٤ان ا دز 
دةدان اا  . ردة أ هأ رو اإ  تط ن ثوا ن اطق او

  ارن و اوو اوو .ن
    ردرضو  ل ط ف روإ  ت رتأ دان ات ا ةرا 

  ].٥[ ل ك ادرات
ن أن د ادان ادة  ار ) ٢-٢وظر إ اط ا  إرو (ام   

 رة و ر    روروع إ قو ن درا وويل اا طوددة ال ا
  ظرن ا ءاد إ ووا ط دام مظ داا  م  كن ذ لا طو .

ار اووي اوط  ال اطول، و ن أن ھم دت د  اذ ارار 
 ط وط  م وا  من ا دز ش)٤.(  

أ ًطوري اوو ‘ ط اوواطق ظم ام دود ’ون او أن د إراء   
اوو اذن  ون إ ّون واد (ارق) ن وت ظم اط اوو ،ن ل م ال 

 دد ث ل اھم ادود  اوناذي ون د اطور، و/أو ت رة. ود رب 
رات أو الا  ن د  ل ا  ل م م ن د ك أل ذ .

 ن  اوود، و  ادت  تراا وو ،دا ا  در دد
ظم اط اوو د إراء ذك ام ادود اطق  أً ارف  ات، و إ ذك. و

  ووا طم اظ تورى ورو ات إ ن قرا دم ل  ً ررات اا
 ت إرو أو اوت ارى ون ون رؤ واز و. ون أً أن ون ام 
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ووا طم اظ قطدود اد ا ًدان  ادةا  ءل أرا ا ر روط ن د
  ).٣-٤اوى اوو) ش زد ن اب  ام 

م ل  ل ،‘ام ال ال اطق’واوع اث ن أواع م ُظم اط اوو، وھو   
، وان، و إ ذك)  وى ار، وارض  ھو ، واتادتت إرو (

  رات مك ادد ذ وإذا .را كذ   ،ووا طظم اُ ن ر مظ دادى ا دد
و ظم اط اوا د و ول ر اوى اوو  ،دد إراءات  ن أل 

 .ووا ط دام مظ إ  

٢-٣-  ووا طم اظ قطل ال و م راءإ  
   ًو ووا طم اظ قطل ا م راءب إطروطء اا :ا  ا  

—   راء دراططإ ووا طا ھ د دور أود لن أ طم اظ  تا  
 ا)؛أو  ا اوى او ن اط  اد (أو 

 ون رق م؛  —
 دد ظم اط اوو اداً إ دور اوى اوو ادد  ط ظم اط؛  —
—  . رضوا ووا طم اظ م قط دد  

١-٢-٣-  ظ طططم ا  

   طم اظ طط ل زء ًا و ،د ذا  ووا طم اظ م ن رط أ 
 ؤهم. و اراء ال إ كذ  وة دام آا ط رط  أن ظر إ بطا

ورور  ا ر  دادات ارات او طا  دورا طم اظ طط ددت. ووا
  ووا ط ا ھأو ا دةازا  ود  اا  طا  بطا 

] ٩ا.[  
ن  ام ال اطق ظم اط اوو د ؤر  طط  ٢و ن ن ال   

طم اظ ك أل ذ .طا ط لد بط دو  طا ط لد ن طا ط ت إذا
 ووا طم اظ م نو ووا طل اد ً  ًر رضص  أن إ ء اإ

 رورا ولاأط ًب وطظ طط شن . و دز طم ا] را  ل١ا [
  م اط .طط ظو  ا]. ون ٩ن دل إرو) وار [ ١ن اد  ٥(ال 

  رق ام   -٢-٢-٣

 ودرب ارق ازم م. و وظ ن ادف ا ظم اط اوو دأ م   
إ راءظ رو ھو إ ل و م كذ   ،روت إ ل ةرا  ،ووا طم ا

، ول ذك م ‘اد إ اد’ادار اؤ (ا ا) ول وت ظم اط اوو ن 
  ،   ذك ارفادن وار  ءاً ن دورة اوود، د اار ال و

.دن ا راجت واا  
وطب إراء ذك ام ال ال اطق ظم اط اوو ر ن دد ن اراد   

ون رة  ف ت  إرو ودم ض ار راق اوو ا ل اذن 
ا طم اظ دةا  صء اؤت. وھل ا  ظرن ا  وبط مق ار؛ ووو

راء ن اؤت او وات وات اد وھد اوث. ود ون ض اراء 
ر ب  ن وت  م ظم اط اوو أء  رق ام  د ھم راء آرون 
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د ا . أ ب ف اراد دال رق ام  ؤو ن ل أو أر ت 
و  اروع إرو  ن ط ل ات. و د أ ًن ن در رق أو 

ا ؤوا .ووا طم اظ م ن  روإ  رك م ورة مق ار  نو
 ووا طم اظمووع او راءن إ   مو ،ووا طم اظ م قطو ،

  م ق ول.
ت ادا ح م ظم اط اوو  ، ذك ام در رة ال ال و  

 ق وأرن ا رت ان ا ً ،قرء ان أروروع إ )ن ، و)٦ قرا
وت ن رون  ادرا أو دون  ارق واراء ارن اذن ن اط، و وطط

  ان وار.

  ظم اط اوووات دد   -٣-٢-٣

ظم اط اوو. ود ون وات  ء ن ل ن م ظم اط اوو طب دد   
 ً ووا طم اظ ل  أوزن ا  قرال ا كل ذ دأ أنث ا ن ؤه. وإ

  ظررف ا وووى اج ا وطل ا إذاات دا .ر د أو إ داب ان او
 ،ال ھ ارا ا ا دم راق  دان أرى ذك  ال ارة ق ن

 ق ارال اورد دادق  اتإإ  ،وموراود أو اوراراد  أوردل  ا  ً كوذ
و . ر ل ل ري ر ا وووى ات اط ن ًددا ووا طم اظ ل

 وووى ات اط ن ددو ،زا  ط  دد ر زط ًل وور اط ود
ا  ًن اط ار، ودورة اوود ا . ون أن ل رات ُظم اط اوو أو

ات ودورات اوود. ون رق ام  أن دد ظم اط اوو أو ن دده ن ل 
 ططدرا .طا 

٤-٢-٣-  ووا طم اظ م قط  

م ل  . وطب إراء١-٣وت ف اطت ا م ُظم اط اوو  ام   
ول اطق ظم اط اوو ن ث ادأ ظ ً ًط اوو ول راق دورة اوود ن 

  وى ار).  اد إ اد، و اظر ق  ل ت إرو (

  م اط اووت م ظإراء   -٣-٣
) ٢ط اوو (اظر ال ازم دد ظم   اوظم اط إراء طط راض   
 راض وك  أناذ بم اق اط دد قر دد راضو ، ورة أو لا 

ل ا راءة قرء ال أ رو. وإ   رف قردأ ا أن  ،م م ذات
]. و ل اص ان ؤو  ١ن دل إرو [ ١ا  ھذا اور و اد 

د ذي اا رو دراإ  ت ن ن ل لك اذ ] رول إد ١.[  
   د ا درت اا  ،و ،قررك ا أن و روع أإ  رو

ظ م مد و رم إطر اظا) ووا طرح ٥-١م اط ب أندرك ار ذإط  و .(
 .ذام ادرا  قرء اأ ددھ ا ن ادرا دم  و ب إدرا  أن

 ًأ و .ف ا ركأ  بدرء ا وطت اودر ا ددم  مظ

__________________ 
  )٦(   أ وروروع إ ن ؤوق  ارو رو اروع إ.  
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ووا طا و .وت او وك راضك اذ   ، قر  تا  ظا
و رو اروع إ)راء  )٧ قرم ا ءأ ما و ،   ت وؤم ا

 ن.ل  

Development of energy demand scenarios 
National, regional, global 

  طب  اطو روھت 
 ًو ًوإ ًوط 

Evaluation of energy supply options 
National, regional, global 

  اط اتم رات إداد
 ًو ًوإ ًوط 

Specification of the potential role of nuclear 
power to contribute to mix of energy supply 

 اط اتدد ادور ال وى اوو  اھ  ط إداد

Energy system planning ظ طططم ا 

Selection of NES components 
Modelling of NES 

 تو رظاووا طم ا  
 م اط اووو ذج ظ

Assembling information needed for assessment 
of NES 

ظ م وطت اوا ووا طم ا 

Assessment of NES against all INPRO method-
ology criteria of economics, infrastructure, waste 
management, proliferation resistance, physical 
protection, environment, and safety. 

  تم اط اوو  أس ل ر  إرو م ظ
 وار ووا ا وارف  ات و ادت

 وا اوو وا وان.

Define new RD&D or redefine RD&D goals  ددث اا  دد  
  واطور واطق 

  أو إدة دد أھداف اث 
ر واطوقواط 

Modify NES ووا طم اظ لد 

All INPRO criteria fulfilled?  ل ءوم ا ھل  
 ر إرو؟

NO 
Technology developer 

  
 ووا طور

NO 
Technology user 

  
وول ا 

YES م 
Sustainable NES ووا ط دام مظ 

NESA using the INPRO methodology روإ  دام ووا طم اظ م 

  ])١ن ار [ ١دام  إرو (اد   طق ل اط اوو وم ظمم اط : طوات طط ظ٢ال 

 

 

 

  

__________________ 
  )٧(    درا  راء ن قرف او .ا ،  وب ا  ره روإ/وق ار ذ
  إرو.
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ووا طا و .وت او وك راضك اذ   ، قر  تا  ظا
و رو اروع إ)راء  )٧ قرم ا ءأ ما و ،   ت وؤم ا

 ن.ل  

Development of energy demand scenarios 
National, regional, global 

  طب  اطو روھت 
 ًو ًوإ ًوط 

Evaluation of energy supply options 
National, regional, global 

  اط اتم رات إداد
 ًو ًوإ ًوط 

Specification of the potential role of nuclear 
power to contribute to mix of energy supply 

 اط اتدد ادور ال وى اوو  اھ  ط إداد

Energy system planning ظ طططم ا 

Selection of NES components 
Modelling of NES 

 تو رظاووا طم ا  
 م اط اووو ذج ظ

Assembling information needed for assessment 
of NES 

ظ م وطت اوا ووا طم ا 

Assessment of NES against all INPRO method-
ology criteria of economics, infrastructure, waste 
management, proliferation resistance, physical 
protection, environment, and safety. 

  تم اط اوو  أس ل ر  إرو م ظ
 وار ووا ا وارف  ات و ادت

 وا اوو وا وان.

Define new RD&D or redefine RD&D goals  ددث اا  دد  
  واطور واطق 

  أو إدة دد أھداف اث 
ر واطوقواط 

Modify NES ووا طم اظ لد 

All INPRO criteria fulfilled?  ل ءوم ا ھل  
 ر إرو؟

NO 
Technology developer 

  
 ووا طور

NO 
Technology user 

  
وول ا 

YES م 
Sustainable NES ووا ط دام مظ 

NESA using the INPRO methodology روإ  دام ووا طم اظ م 

  ])١ن ار [ ١دام  إرو (اد   طق ل اط اوو وم ظمم اط : طوات طط ظ٢ال 

 

 

 

  

__________________ 
  )٧(    درا  راء ن قرف او .ا ،  وب ا  ره روإ/وق ار ذ
  إرو.

 ١٣ 
 

ووا طا و .وت او وك راضك اذ   ، قر  تا  ظا
و رو اروع إ)راء  )٧ قرم ا ءأ ما و ،   ت وؤم ا

 ن.ل  

Development of energy demand scenarios 
National, regional, global 

  طب  اطو روھت 
 ًو ًوإ ًوط 

Evaluation of energy supply options 
National, regional, global 

  اط اتم رات إداد
 ًو ًوإ ًوط 

Specification of the potential role of nuclear 
power to contribute to mix of energy supply 

 اط اتدد ادور ال وى اوو  اھ  ط إداد

Energy system planning ظ طططم ا 

Selection of NES components 
Modelling of NES 

 تو رظاووا طم ا  
 م اط اووو ذج ظ

Assembling information needed for assessment 
of NES 

ظ م وطت اوا ووا طم ا 

Assessment of NES against all INPRO method-
ology criteria of economics, infrastructure, waste 
management, proliferation resistance, physical 
protection, environment, and safety. 

  تم اط اوو  أس ل ر  إرو م ظ
 وار ووا ا وارف  ات و ادت

 وا اوو وا وان.

Define new RD&D or redefine RD&D goals  ددث اا  دد  
  واطور واطق 

  أو إدة دد أھداف اث 
ر واطوقواط 

Modify NES ووا طم اظ لد 

All INPRO criteria fulfilled?  ل ءوم ا ھل  
 ر إرو؟

NO 
Technology developer 

  
 ووا طور

NO 
Technology user 

  
وول ا 

YES م 
Sustainable NES ووا ط دام مظ 

NESA using the INPRO methodology روإ  دام ووا طم اظ م 

  ])١ن ار [ ١دام  إرو (اد   طق ل اط اوو وم ظمم اط : طوات طط ظ٢ال 

 

 

 

  

__________________ 
  )٧(    درا  راء ن قرف او .ا ،  وب ا  ره روإ/وق ار ذ
  إرو.
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٤-٣-  ووا طم اظ م د راءات اإ  

   ووا طم اظ لم ار ان  دءل  ا موع او ووا طم اظ
 ووا طم اظ ونرو وإ  رذه اھ  أو ،ًدا دد  دم  ،رل ا

 ھك ادد ن رات ال ا و  دد إراءات   ارات اددة. و
  .ن ام م طور وو أو ل/طق وو  إنا ً  هھذ

  طوري ا  رووطث واداف اأھ  دةراءات إل ا ن أن ،وو  أو
  (ل ظم اط اوو (أو و اث واطور واطق ارور أط دد ازد ن

  .ظم اط اوو (أو اون)  ذ اواب ارى اراض ر  إرو 
     تو ن م وإذا   ر روإ  ر م وبطم ان ا را

ات  اوت اب. وش اول  ك إراءات  او ن اطور،  دد 
  ھذه ا زد ن اب. ٦ام 

  و   طط ال ار ار  ٢ن إط)’قطر واطوث واد اد ‘دور ’ود اد
وووى ا لد  ‘)اد دةإ ط إ  وووى ادور اطث  اح ا 

   ًن زدة ھ اط اوو.ذك واطور واطق، ون أن ر 
  وو ،ن أن ل إراءات ا  :و   ا  

ار ظم دل ط اوو (أو رق ووي دل) در   ل طت  إرو،   —
 أل؛ ق ردوداً اد ً أر) ودة أر (ُ إء ل 

—   ،ووا ططط ا لد لر إد ً كوذ وو وى تطدة؛د 
—   ت ذاوا  وووري اط وةود ط ول تؤ در ووا طم اظ ول

  ووا طم اظ  داأو ا ن إ ت اون أداء ا لن أ ر
 ال.

  ت اا ر إر ا ّأ طوا  من ا ً روإ  ر م و
 ن أ مدس اا ك ا  ر، وك اذ لدم ا روع رظرو (اإا 

م اا  ٥(. 
ل دور اوى ط ا أه ا د ٢اوا إ ن ال  اطورط اط   

.طم اظ ط  ووا  

  م اط اووظ ت موق   -٥-٣
  :  لا  ق تو ن رر  ووا طم اظ م  قو ن  

 ھدف م ظم اط اوو وط؛  —
—  دور اظر واد ا را طا ط؛وووى ا و 
 ظم اط اوو ار م؛  —
 ا ام اذي ر  رق ام؛  —
 در اوت ا ل ل ن ت  إرو  ادرا؛  —
—   دراا  روإ  ت ن ل ل ن ل إوم ا ا ت اا

 د إ ذيا طس اوا ،دئ ان وا ت اطوى ا 
 ك ات؛
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 واس اط اذي  اول إل ام ا م   — ر ان ا ر ل ن
  ر نم، وك ا د إق؛ 

   ذك وت ن اراءات اذة   دد رات؛اوت،   —
ن  ام واوت ن  ا و إروروع ات ارو  رق   —

 نورو وإ  ظ م مدووا طرو م اإ  دام.  

٦-٣-  م اظ م راضاووا ط  
 ا و د رب رق ام رد اء ن ادرا  رض رره  رق إرو  

را ك ا  وو .  ررا  رر إدرات اوت واودول ا 
ات  رق ر ل ورر  ااإرو ورض ودة روع ر رة  رق 

 رةر. ارا  

  

  ادةادام  إرو  ادان   -  ٤
  

. ون ام وت ن طق ادة  ار اوويطق ھذا ام  ادان   
 وء ا لن أ م داة روإ  داما  درج  كذل وا طوا ووا 

  م اط اوو.ظ ت مد إراء 
  امن رد اھت اوو  ادان ا را اط اوو اداد و  

ات رن ن اؤت او وات وووف  آرھ ا. ود ن ادان 
ارار دم اذ  ذوي ارة  ال اووياد وھدة اوث  ًن اراء ارن 

روى اا  طم اظ دادى ا م داة روإ  دامن ارء اؤ نو .
  ال. ود دم ا أ ًداة  ن  وأر  ناوو دة راوح ن 

 وووى ا را د ا دارس ات واا ل م وھ  وةدول  أن ا دد 
  اء  روع إرو.

م ى ا ون أ ًء او ن طرق طق  إرو أن ھم  درات ادو  
  ءأ  راؤھإ وا طاك ا رر أن و .ط ظ  وووى ام إدراج ا

. ون ا ك ا  طراو ل رات إدادات اط أن إدادات اط اوو و
ا  ث أنوووى ا لا طوب اوات، اا  رفل ا ، كذ موب او

  وى اوو  ال اطول. ن اول ام
ن دل إرو) وً  ٣ دا ن ١ -٤-٣] (ام ١ار ]  ون وق  إرو  

دداول ا ن كذ إ و .ك ا رت ا ًزاو ت ا ن ًزءا ل
وا   إرو ( ن ادد ن وت٥-١م اط اوو (اظر ام و دم م ظ

 ا وطا ووا طت ا ت دة وص  ويدَ .ت ار أ  

  ادام  درج  -١-٤
  ط أن  رفن ا  روإ  ققطل ا م راءداً  إ ل ووا طظم اُ

 ’ رز  إء ھ ا اوو اوط. وذك ُرح  ادةراً  ادان 
 ار م  ر طق  إرو. وا ادرج  طق  إرو ن ‘ درج
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 ن دئ إرو ا واطت ا ن، وار أ) ًن ل   و
ارز  و رة ن ت  إرو) ورأً (ن طرق ار ق م اطت) 

إرو ا رب اون  و، ودد طت  ب  اوت ا ظم اط او
  دد ذك وى اد اطوب.و، ووى ال اودة  ا وات. 

ر ار اوط وى طو  ا ون د ول إادرج ارح أً ورط   
اُ ر   دا ر اوى اوو ارف  وھر  إرو (. واداوو  اد 

 و ل رر     كذو ا دت اط ل ا  ن
ل ذك   ت إرو) ء ظرة   ا اطو ال ا وى اوو. ون أن

ام ازاد ن ال  رور اوت  اظر اد ا. ون ‘ ء او’اط زءاً ن 
 ووا طم اظ قطدود ا م راءن إرو. وإ  ر ن رتاو وارد  إذاا

 نو .د اا  رورا رل ا م  روعك اق د ذطا  ووا طم اظ
ا ظل ارار  ار اووي. وون ھذا اوى ن ا  ادة ن ل ارة 

ط طط  دا ت  رد ًداد ً در ا و .و وا وووى اا
ا  .طك ا  رةت اط دمو  روإ ’رل ا ن ما.‘  
ووف ق ادام  إرو  وع اؤ ا. و أن طور ات   

  اد وات واظت ا اوت ا اد دم اوت ارو
ع ارار، و طب ر   اوو ا   إرو. ون ام ع 
ارار ور رم إدراك اب ا  إرو، وھو ب ؤد ا إ  اھداف 

 ت ل دئ اا  ددةا روإ ر داا  لن أ.وووى اا ا  

٢-٤-   ودة از داا ووا طا  
    وم أن  ا طن أھم ا ُ د دة أيز ووا ط وط ر ءإ  دم

ن ادام  إرو و  اطو ال ذات ا ظم اط اوو ادا. و
 .ل واا  ل رضق ھذا ا  

   دات ان ا د ل نو ف رو [ ال إت ١دون ا ًرا ًدرا [
رو )٨(اإ  ت ن ل ل  ددةا وا رئف ار  د ن أن .

 ون  إطر ا ادرج أن رف. اوقو إ ذك  ن إت ر دم 
 اؤت اوط (اد  اذي ون وت اوو ا اوى ر اص اون

. و  ھذه ار   و اوص)   إرو  ات ا وون اؤو
ارة ن ار م ادئ ا  ل ل. ون د ذك  اوت اب ث ال 

 ا تط ت او ًران وأر  .روإ أن ظ ردراء  وإ
  ت ر روريوء ا، ن وت اوا درا  ل ل  زم و .

ل دو و  ذك  إطر ھذه اود ارا إ ء او ون رك ر وق أو ررإدار 
  دة. 

 

  

__________________ 
  ]).١ور دد ل وي ط  اوت ا (ار] ن از إداد   )٨(  
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  ارق ون  -١-٢-٤

  دط اون ا رادأ و ن قرف ا ن أن مد ن وت اؤوا 
 ا رض ا كذ   ،روإ  ت ن ل لتدا ؤر اداوا ،

(ا ا)، وارف  ات، وو ار، وا اد، وا وان. و ارم 
 أن د اد ن دة ر،  ت رور ل وى اوووو ا رن أن 
 .لا ن ت  وو رات ل د دن ا إذا و  لوث توف  ا

  راد ن ك ارا. اون ن اد 

  ظم اط اوو ادد  -٢-٢-٤

   دد  ووا ل ا رض أن ث ووا ط  مظ ط أيك اذ  ث
  راق اوو .دون اظر  ام ادد

٣-٢-٤-  درواروع إ ن أ م دم ا  

م  ٥-  ١ء  ام    د روروع إ ن أ ًدر   روإ   و رإط
دم م ُظم اط اوو. ون إ ت ل  اد ا رض ورح  إرو 

  ].١وارف وت ا اواردة  دل إرو [

٣-٤-  ما دودظم  اووا طا  
   ًل إ ذير اوططور ا وطووي اا را  درات اوارد وار او دىو

ن  ٣-٢اوط ا ن د إراء م دود اطق ظم اط اوو. و ء  ام 
 إ ف  و تط ل رو اإ  تت ر  ب اوى أا ا

رو  ض ات، ل ان، و أً إ  اراق اوو. وطت  إ
اوو . أن ات ارى، ل ات ا ل  ادار اؤ وارف  ات 

 إ اؤت ا طور را اادتو و  دانل ا  قط ،وى ا ) وو
 وتا ،ونوات، وا  كذو .(وطراءادة إدان ا وب ق م 

]  اوا. و ط ١ن دل إرو [ ٤و ٣و ٢ذه ات ا اددة دام ادات 
  ق ن ون ظرة واز.ل ات ارى   إرو وى دود ن ا

  م اط اوووات ظ  -١-٣-٤

-٥دل إرو (ام  ونم.  اطوبا   دد ظم اط اوو وى  
 م اط اوو. و أن ول دد]) وت ن دد ظ١ر] ن ا ١ن اد  ٣

وات ظ  ووا طن  إذام ا ل مظ ءري إ قراو دل ات داا  رف
دراوع او،  ودودورة ا  ًظر أواددام اا  رظ دن ا إذا ك أل ذ .

:ت اران طرح ا ،دةرة واو  ووي وددورة و  

—  ء إ ا دھو ھ روروا ت ذات اا  رفق ارات وا لدا 
 اد.

 اوود اك وات ا ارى دال اد.وارف  راء اوود ن ارج   —
 .إ  ّراق ظم اط اوو اوا دال اد دم اظر  —
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  دان ادة ادودة اطقم اط اوو م ظت واد   -٢-٣-٤

ور إدادات اط  وو  ال اطول  ظمن ي د د ادا ر اوى ا  
، وا إ أن ادادات، وور در ادتن ل  روط دد ؤذ  ار 

 طا وووى ا ر  ظ وطراءات ام ا ن د نك. وذ إ و ،دا
ا ا) ؤر ادا ل اا طوا ا  ظرل ا ن دال )٩(ا ،(

زام ا، واول ام. ود اطر او، واوارد ار، ودور ا اوط، وا
زا لم أ ورة  درو اإ   ددو اا  ووت اا   لتا 

طوا طرل اا وا  د رات ات واا  رففإزاء ا  ون  بءا
  ا. ال  ن ھل
ووف زداد ر اص اھن  ادرا وا اوو ذات ا ن طرق   

 .ووا طم اظ م راءإم و ت رو مظ  ووا طار  لن أ” ما
ر.“  

  ادود اطقو اواط رق ام اطوب م ظم   -٣-٣-٤

ب د إراء م دود اطق ظم اط اوو أن ون دى اد ادرة ا واوارد   
ود ھذه ات  اؤت دة  ار از  ات اطو و وإدار. و

 .أو ا دق اط ن وإذاا ووا طم اظ م  ق ًورا ت تدا 
ذك طب  وادار اؤ (ا ا) وارف  ات ن ن ت  إرو ن

  ا  ك ات ا.  وأراد ن ذوي ارةرق  ؤف ن رسرق   ادا ون

ظم اط وأن ون  ططأن ون اد د أرى درا و ، ً ٣و ورد  ام   
دت دور اوى اوو   اطب او  اط  ذك اد. ون أن م  د د دراھذه ا

ارة ا وادرا ،  م ون إراء ھذه ادرا اطط رق ام اراء اذن روا
 درا  م ت اودام اا و ًن أو .ا در مد ود ا ا
  ،ووا طم اظ م  ھ تد دراك ا  ر ت اروا طط اط

   تدا .ؤر اداوا  

  إرو ا وروع دم رق م ظم اط اوو ن رق   -٤-٣-٤

  ظ قطدود ا م راءإ  دءب اط قر ر ووا طم ا  مت 
 أ د در روع رومإ مد و ن زء  ووا طم اظ ت ب 

 رو اإ تد  مر اظت (اا  رفوا (ا ا) ؤر اداوا
 وون إا ا  أن طرح أء ارق  ادرنادر  اتھذه  ). ون ٥-١

أن  ادرب إ م رك ل ذات ا.  ود]. ١ذا دل إرو [درام ان ل 
و أ ًدد در اوت اطو م ظم اط اوو ل ادرب. و  ارق 

__________________ 
ن ار  ٦و ٥] ووع ا ا. و إ ذك ن ادان ١ن ار [ ٣ول اد   )٩(  

  ] اطت اددة ن ادار اؤ و ار، وان. ١[
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و ،و رو اق إر لا  ظا  ،ما  ًُد  ت وؤم ا 
. ن   

د اء ر ادرب أن دد ارق او او اوط اؤو ن طط  و  
 .وووى ا لدور اوا طا ط ن تو   ول وك ا لوا طا

 ن ن ًن أدم و    نق ورا و  راكا وطا وك ا
 .ب ا قردة ا ن لا  وا أن و  مراا  

  ظم اط اوو دود اطق إراء م   -٥-٣-٤

])  ١ن دل إرو [ ١د أن دأ درا رض ل  إرو (ان رق ام   
ن ذك اور. و ء ن ل   ٥و ٤ارز  أوب ام  او ادد  ان 

ن  ٢(ادد  اد  ادتإرو ، وھ  ن ت  ط  ق أن ظر اد 
] ر١اا ؤر اداوا ،([ دا)  ًددة أن  ٣دا  ًز٦و ٥و ] رن ا١ ،([

]). وطت  إرو  ھذه ات ا و ١ن ار [ ٤وارف  ات (اد 
وى ا ااوط ا ر توا وان ت إ اظت ا واودر او

.ووا    
، وارف  دترت ت إرو ا ا وأُدت ل داول و  

،ا ت، وات )١٠(ا ر أو ،ووا طم اظُ م مد و ن زء ،
  ادت اطو م.

إل ( أداة ادم ادي م ُظم اط اوو) وح ر د  ف   
ل ا  ويورب ا  دت ااد ل ن ،درات ا ردة اوا 

ر ادار ا  لا  دا ،داد ادل ا ل ،دارة ام اوأر ،
ا] را  ندي اد ١ن ا فق أررو)  ٢] (ال إن ددة  مراء اإ 

  ادي.
و إ ذك ل و دم م ُظم اط اوو داول إرو ن م ادت   

ون م ). ارتات ا   ارور وأ ك ات (ظ وت وا ذ
 دادوات اك ا دامراءاإ  را درا ر زل اا طوا دروط اد اد

ض ا لد. وا  ووا ط دام مظ ء  ن (دوا) ءرج اف إ ر
طم اظ لل اطور اا ذ دىد، وا  ا دا طدر ا ف ووا 

 تا   نو . بطر اا و دىو وون ا ت ارز ا قن طر م
ن ؤد دى درة ر أ إ ذك) اوو وواد اء، و تات اورد (ل ت أر 

 طم اظ طط ن ت رو دم  د. وا  طدادات ار إو  ووا طم اظ
  ر إا طط اط تدرا  دا ت ا داما ًن أ ،دا  ددا

 ٢ن اد ن  ٤]، و/أو ت ا اواردة  ال اروض  ال ١[و ن دل إر ٢اد 
ت اث ا كن ذ ًد نرو. ول إن دد  ا ا دت ادران ا ة

 د ل درا ن وراتوا١٢[ س و ر ت ادراف ا أو [ ووا ط

__________________ 
  )١٠(   طم اظُ م مد و ن زء رىرو ات إ ل   تد داول ري و

ا.وو  
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واراط اوو ا  ])١٤و ١٣ا ظ اون وا  ادان ادي (ارن [
]١٥.[  

وإذا ن اد ث دة رات ق وردي اراق اوو ن ن و اھم وردي   
دت او رو نا ووا ا و  ،قھذا ا و .ذ  لن أ ر

 ن وى ات اط دد ةرادي ول اا  ً ً تن ا صف ا ل
 .رھ دوم ا أن وا  

ت  إذان دد  إرو  دام  )ا ا(ادار اؤ وف م ل   
 ت اھا  فا  درو ووا طم اظ دان ا  دل ات داؤا

أن ل رق ام ف ادارات او (أو اوت اوو إن  وُو  ال. 
 راھنا ود اد (دتو .ت ذات اا داول  و ووا طظم اُ م مد و

 ن أ) روت إد روع وا تن و (روتإرا    أ  وي
 وو أ دمرا د. ول ادا رء ا  ك ا ھم درا وفط  . وا

اذي  رط طرق طور ا ا ارور  ]١٦[ ان ھذا اط و ام 
  دى د و ق ھذا ادف.  راء م رول ط وى اوو  اد وأوب 

 راءم إق ار ن ًو بط ،تا  رفل ا ط ورد. وا  لا وا م
  لھذا ا  روإ  تط ضقارا ا تا  رف تط م  ،

دى اد  رف  ات راق  وظراً د وودأرى اھً أر  اطط. 
م أن   اطط  أول م وم را؛ وو أن ل رق ن  رق ا اد

داول دت   ل ارف  اتود ام ف ادارات او دد ذك. و
 أه  ل  داول ا  روتإدوف  او .(ا ا) ؤر اداوا

 لطول اا  دال ا  ظرا إ ت اا  رفل ا  مد از ل
بء ان ا د أد إ .ل اق ا  

  م اط اووم ظت وق   -٦-٣-٤

م اط اوو م ظت د وق  ٢-٣اطوط او اواردة  ام   اع  
اطق. ورز ھذه اوق  ات ا ري  ق، و أ ًص  ةادود

 رىرو ات إ.وازو  ورة نو   

  وو  الم اط اطت م ظ  -٤-٤
  ون ا د أنط طط  رةب اد ا دت ن ا و وا وووى ا

ع ارار  أن رروا أ اب ر وى اوو  راء م ل ول اطق ظم 
  ال.ن زد  ٥و ام و ٢-٣اط اوو. ورد وف م ذك  ام 

٥-٤-  ظ طط ن أدوات م اا رو وإ و طم ادان  اا 
  ادة

  ] طم اظ طط ن م اذا اول ھرو [٩إ م ١]، وا و [ا 
]١٦و طم اظ طط لو .[  وووى ارات اول ا نأدا ووا طم اظ م

 ارب.  الط  ا  ،رط  ام ادال 
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  م اططط ظ  -١-٥-٤

   راء دراإ وووى ا دد ر أي  طوة ون أول أن طط ] طم اظ٩ .[
ا ت ھذه ادرا ر إ دور وا ( ال) وى اوو  ظم إدادات اط  اد وإذ

ن ري ع ارار  اد  ؤف ن اطوة اط ا ل  رف رق 
ارن (اذن رض أم ون ار ا وى اوو. ووف ن د ذك  ھؤء 

 رھوآ ك ا ن  تو رارع ا طن إ ( تؤو دت أ إ
  وا إ إدل دت  ار اوط  ال.

  ادون إرو واون   -٢-٥-٤

] ء او   ١ق ال  إرو او  ار] رن ًء  ن  
 ووا طا لا طون  اا  ء ٢-٤و ١-٤ إ ر ذيط اك اذ نو .

ود اودورة ا  ت اھ داد وطراءات ام ا  د أن وء ا ،ووي
  تھك ا  فا  دھ ا رون ا ن در ر ا د ازو ل

  ال. 
وط ًو  ًر وون د اب ذك وى  ًن  ادود أن ط اد   

م دود اطق ظم اط اوو.  إراء لق واد إ ن  ار  اوو ن
وى اوو. ووف إراء م دود  أول طوطق ذك د  ا د اح  دء 

  اطق ظم اط اوو  اوارد ار ا وارة ا  اد.
   ً دّد اَُدراً وو زا رووا طم اظ قطل ال و م راءد أن  إ

  .و وا وون د اب ارة  اطط ط اوى او

    ا ام   -٣-٥-٤

   ق ل    د  وووى ا ط ل أولب إدط  .ا
ن  إء  أ  ‘ ا ام ’]  ًظ ً ١٧، و١٦ورض ارن [

وت  ع ارار ن طور را  اول ط وى اوو. وور  ام 
 وطا وووى اا لون  ا ) برن ا راوح ٢٠و ١٥ ( ،ذا ا ًوو .
 ل  م أ. وم وغ ام  وى اوو  ث رال  رب أول ط

 م اوغ ا مو ،وووى ا ر وازام ا ًھزا دون ا د ولا ا
 د ھزاً ا ون د ثوا ،وووى ا ط ول روض مد بط ًھزا دون ا

 ١٩دل أول ط ط اوو  اد و. وُددت  ل ر ن ھذه ارال اث 
ال ا رة . ول ل  ن ھذه د أن ظر  اد اد )١ (اظر ادول 

  ).  ٣روط ًددة دة ادان  دد  وغ ل م ن ام ا ا (اظر ال 

   ر اوط ل  ءدول ا وم اد ا ووا ا ا و قو
) ووا اhttp://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/ ( م دل: . و ن ًم أدا  

 و وق اطوط او؛  —
 ادة  إراء ات اذا؛  —
—   ووا ا راض ا ت د؛إا 
 ر او ون ا؛  —
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—  ن ا دووا ل ات ا .ا ر اطو ا  

  : ا ا طوي  طور  أ وط وى اوو١ادول 

   اوارد ار •  اوط اوف •
  اراك أب ا •  ان اووي •
  او وراق ادم •  ادارة •
   ا  •  اوال واول •
• رر اططوارئ •  ا ططا  
  ان وا اد •  ات •
• ظر اطووي •  اود اودورة ا  
• عان ا   • ت اا  
  دور ا  •  ارء •
  اراء  •  
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Nuclear power option included within the national 
energy strategy 

وووى ار ا إدراج 
 ووا طا راا 

MILESTONE 1 
Ready to make a knowledgeable commitment to a 
nuclear programme 

 م ا١ا  
 اداد زام

 اوا ر ووي

MILESTONE 2 
Ready to invite bids for the first NPP 

 م ا٢ا  
 اداد طب طرح روض

 ط وى اوو ول

MILESTONE 3 
Ready to commission and operate the first NPP 

 م ا٣ا  
 اداد دل أول ط وى

و دا  ووا 

Infrastructure development program ا ر اطو ر 

PHASE 1 
Considerations before a decision to launch a 
nuclear power programme is taken 

وا را 
  

 ارات ل اذ رار 
 ر وى اوو إطق

PHASE 2 
Preparatory work for the construction of a NPP 
after a policy decision has been taken 

 ا را 
  

  ال ار د
 ط وى وو د اذ 

 رار 

PHASE 3 
Activities to implement a first NPP 

ا را 
  

 ط ذ أول طأ 
وووى ا 

Maintenance and continuous infrastructure 
improvement 

  ا وان ار 
ا  

1st NPP Project روع وووى ا ط أول 

Preproject روع دا را 

Project decision making  ذراراروع اتا 

Construction دا 

Operation/decommissioning دن ا راجل/اا 

Feasibility study دوىا درا 

Bidding process  روضم اد  

Commissioning دا ل إدا 

~10–15 years  ~١٥-١٠   

 طور  أ وط وى اوو اام : ٣ال 
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 ر ت اراض ا ا اوو ا ل و    ر رةظ تراا
ول اء. وھذه ات ن ادا م  ادم اذي رق ن راء دون ًء  طب اد

.م اا  ع وووى ا ر ذ   د رزه  

  ات  -٤-٥-٤

ط  ن أدوات طط ُظم اط و ٤رض ال     ورة ت طم اظُ م
 و ووم اادان  ا دةرو اإ و طم اظ طط ل أنن او .

ارط دا ظم اط اوو. وطوي  ام  اطو الأدان  ارات 
 ط ذ أول وط طأ ب، وھردى اا  طأ  د اد ازوو وووى ا

 ًل أن ا ءة. ون ون وأ  ووي ر ذ دادهدى ا م ظ 
.م اا رو وإ  زت اد ھم طم اظ طط أن  

اث. وظر  ام ا در وت ادى از  ك ادوات و د   
 وطا ا  ووا طل اإد ع إطن ا رار ذا دا ن زرة اا إ وا

  رق د  وھ ،وووى ا ط أول  دءو  ٢٠اوھ ،طم اظ طط وأ .
  ال. و أن ط م ظم اط اوو دور  ٣٠رف  ادة ط وال، 

  ال، أو  ١٠٠و ٥٠اوى اوو و  ن أط وو  اداد رة راوح ن 
ط وى اوو  ارن ادي وارن، ون إراؤه دور ًد إء أول   ال 

.دا وود  

  
   ر ام اط اوو م ظت   -  ٥

  و اوو ارون
  

  وول اا  رة د دان اا  مق ھذا اط.  

١-٥-   ووا طظم اُ م راءد إوا نرن ا  
) ال راوى وو  ارن (ادان ا د رن  اوو ا  

، أو و م اط اوو اء  ظام اط اوو د اظر   إرو ص ظ
رات  ددوى اوو وذك  ًدال اطت ا رت ن اد أو ر طت أر 

 دالاا طورات؛ اك ا   راءاتراح إل ا ن ،راتددت اُ وإذا .
.ووورد ا ب ن  ن د أو ذھل ا ن راءاتإ وھ  

ظم ادام  إرو م دى ھز () ون أ ً اوو ارن   
اوو أو ون ن اوت ا ن اظر  رھ ً. ون ان أً  اط  ن ظم

ادام  إرو ر رات اوو ودد ازا واوئ ا ف ارات 
 دة  .لر اد اد  

   ود د اواا  ن  ورا ووا  دامن ا:روإ   
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 ور دة  و م ارات؛  —
 راة ل ا ا ن ل اظر  ل اوت ول ات و ب   —

 ازاق؛
—  د ووا طم اظ لو تورور ا دھ ن رات ادامد ا مظ ؛إ 
—  .ووا طظم اُ تو ف ن زر ات ا دد  
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  م اط اوو ورق امو وطق م ظاط او موات ظ  -٢-٥
   طظم اُ م راءإ  بر وول اا  رة د دان ارض أن ا

 ،ط ن رو اإ  ت ل ،مق اط دد رضذا ادد. وھ رض ووا
م اظ تو ددو  رة د ذيد اوا .ووا طم اظ  ق اراوا ووا ط

  ال اوو ھو دداً اد اذي: 

 وز ول ط وادة  ال ن طت اوى اوو دة ز طو، ور دة  —
 طت؛

ق  ت ات وراء اوود ور د ر ٍر ورة  ب ر ن ا  —
  ا، وارف  ات وإدار اراص. 

     أو  د ن أ مرا  ووا طا وو ًطورا س دك ان ذ ًدادو
 را  درةض اا د د أنؤن اود، وودورة ا رة ذات اض ا 

  أن ود و ل ورةط أ  دك ادى ذ ًد أوو .ووت اا  رف
.(ا ا) ؤر ادال ا  روإ  تط ظم  

   ووت اطن ا دد د ون د لد اك أن ال ذ وى تط كذو ا
وا روا طرى (اوف وأو د ا ووا طظم اُ م راءإ  بر دو (ر

 دى ور وت ادا ظم ام  ً ن اھ  ت ات ن 
 .د داا طرات ا وطا ووا طم اظ ف ذه اھ  ن دود دد ن

اوت، وھذه اوت ھ ات وراق ارف  ات دال اد،  إ أي 
 ل  د ندال اد، ل دن اوراوم و اوود. و ل ام،  اوت 

ر اداك اذ   ،ت و إد  كأن ھ ول وھ دا وإن  (ا ا) ؤا
اق ل ص إزاء ل آر دد ن ت  إرو ب أو ر. وظر إ أن اھم 

را م أيل ا أن ون ا داا   ب رق اأو  ا  توا
   ل اورة. اوا رج اد 

  ن او  دان ارى اا رظ ّ د ك ا و .إ وو داتر و ب
رم اھا  راتا ً كذ   ،دات إر و ل اا  ل

ا ر ر ات واا  رفا  رر اوا رات اوا د
ك  اذود. وودورة ال د   ت ل دك اذ  ووا طم اظ م قط

، وراق اوراق ار  ود ل ات ا وات اددة ار، ،إرو
ارف  ات اطو دارة ات ا ن ظم اط اوو. ول أً ادار 

 ا اوو اوط و  ل اؤ (ا ا) اراض او اراھن 
ن  ل ات اددة ودم اراف ن اط ن ل ا إ وظ در نن إ

.ظا  
    ت ل  رة اا  دول ا راض إن ان ا أي  نو

 إرو. و د  ن رق م  رة ارور ظر  ل تإرو و  و
ون أ ًذك اد أن ون  درا ظت اوو ادو ،ل او ادو ط اذر، وأن 

 ًط .ورا   
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ورض  ر ھذا ام، راض او ،و ددة ن اظروف اداً إ ال   
ھ وادة أو أر ن . وذك رض أن ل اوو ارس ھو د د ا اذور أه

ھ   .ططدة ا ون  ره ا  إ  ل ا وودات اون ا ًددا ل
ن  إذات ن  م ظم اط اوو ھو اھ دت  ت اوارض ن إراء 

.وووى ا دزار وادام ام اد د   
وظر إ أن ض اطت ا ً رب ن  أرھ ا ن م ظم   

 ووا طما ن ا رضدة. واد تط وإ دت اطل اإ  ث وم ھ
 إرو وظم اط اوو اذي ف ن طت اوى اوو، واراق ط ل ت 

ت.  اا  رف ق ذات ارال او (ودوا راء، ول، واون، وادا)
ء و اوود) ول اراق ذات ا ورض أ  ًل ال أن (ادن واول وارا

رف  ات. ورض أ  ًل ال أن ادن واول وراق اراء  رج اد 
 ا ن وودھ ن  اوود  ٥٠ال (راق ر) وأن اراق ري  رب ن 

ور ود سأ  نل، واا ب  ٥٠د طوو نرود اوا  ن ًر ا 
، واؤون ادتود ورد رة ال. و اد ورا رة را  اطط، و

 ،ظصارادار اوإ ،زو ت ا تؤز اراء، واوا ،م اوا ، ً
 رة ان ا دة وا كن ھ رىرة أك. وذ إ ك، وود او تؤن ازن ا

  ظم اط اوو.ن اول   إراء م 
    ل دك ادى ذ دو د رو. وإ  ت ل مول ا أن و

رك أي أ دم ن رو ذي اإ  ل ًم أل ا أن  د ل ددة 
   ،وطا ا دام ا وويا طو نا ور اث آ كذو ، ل

  .ور ذكذك اوارد ار وادرب 
  و مراء اب إطق ور سن ر فؤ قر ون ن ءل وأ ل  رة

ن ت  إرو. وھك و و ن اُ ا ن ا د إء ذك ارق. ل 
ن ادارات او واوط اد و ذك أن ارق ن أن  ن ر اوظن 

ت ا توا   ون ند نوظ نوظء ام ھؤن دو .ذات ا ا
ا ر رق ام  . أن ارق ج إ رس وي و إدارة اروع ول ل 

ؤو ار ن ل ل ن ف ص واد  ال  ارق رغ رً، ون 
  ت  إرو.

  م ظم اط اووت إراء   -٣-٥
اط  ظمط ھ م اط اوو ن ط اطق  إراء م ُظ ٢- ٣ء  ام   

 اا طم اظ دد   دمو ووا طدد دور ا ري ذيا وو.  
ن أء رن ود  ذا ن ارق ف ً ون رق ام أن ل دة طرق.   

وظون ون  ادم ن  أذ زم ادرة   اوت اطو راء ام. 
ف اظت ا ف  ا اووي ا، إ وت ن  ام ذكووف ج د 

اراق وا اظ، وا اؤو ن  اوود، وادارات او ا، و ھ ل 
 ا  ف ت اظف ا ن بط ھو أن ق ار ن ذير اا ك. واذ إ

اراق م ھ ا دم درات م ت  .ل ذك أ ن رق أن طب ن اووي 
 ادتدرة اط اوو  ا اد دام ار وطت ان  ل 
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زم ادام دت ن ظت ادد   إرو. ورف اظر ن ا ا وف 
 ل ووراء وات اد م د ا رت اظن ا مد  ولك اذ   ،ر

.ون ا مد  ولق وارا ودوا  
  ا  نو  وبدد أ أن و رد قرا  ن لا  روعرف و

]. ون أ  ًل ١ن دل إرو [  ١ إرو ن طرق راءة ھذه او واد 
و ن أء ارق اؤون ن ت  ن ت  إرو راءة اد اذي م 

ن او أن ح و  ٥-١م ون اؤو . و ء  اواذي ] ١ن دل إرو [
 طظم اُ م ت أ ول ھذه ا وفب. وت اوا  ووا طظم اُ م مد
اوو ا اطق. و ح ً أ  ن اوق ا، ون   ارق اراض 

ك ا .رھوا رد  
ون  ارق  ر رة ن ا أن  دة رات  ون م رك   

 ا  قرو واإ  ر ذيل ا ت اد ادم، وراء اإ   
ووي اا ل ادا ًأ ك. وذ إ و ،لا قر روع روإ و ذ  ا

دال  اك ارار ذم واراء اء إأ  لن أ ل ذات اوا ا  ًو 
  اوت ن اظت ار. اول  ، د ازوم، دة
ف  ،ن  أن رر  إن ن  و رف ارق   إرو وام ا  

. ورف اظر ن ھذا ارار،  د أن ا و إروروع أن رك   در  رق 
  قرس ال ر روعل مق ار دامد اؤرو وأي  إ ،ت اور آا

ن  ٧]، وأدث دة ت ق  إرو، ور ذك. و وظ  ام ١إرو [ ن دل 
و أن را رق ام ھذه اوت  .] را  اوت اب١ھذا اور ن دل إرو [

   دا مظ  .ووا طا  
    ًدُ لر ا ت و ظم اق ار من ا ووا طم اظُ م
ن أء ارق، وذك  ًن طرق د ات ارا ظ ورة م ق  رة

ة ول  اراض  و ا م اول إ. ول رق ام اؤو ن ود
 .وم وا  

  در اوت  -٤-٥
ري  ظم ط اوو ل راق  ق، أن ام ٢-٥رض،  ء  ام   

اراق  ود  ً ، ن طت وى وو ددة ري ر و  اد. ل
 أو  د آر (رض إراء ت ادن واول واراء  ا واء أت دال اد

  در ر ن اوت اطو م. حأن  ت  اوود رج اد) وض
   وط تو د ق اراك أن ال ذ ق توذه ام، وھ رف ا

ا ط مت ادو ، ريت اطواع ان أ رھو ا وووى ات ا
 ًأ و .رھو ،دا   دحا أن   تق وران ا تو

ارف   اوود ا ن إطق اواد واداء ا، و إ ذك. و أن ون رت
 و ،رو تا أن ت.  ھا  رفطط ا قراط اطك ا وددم و و

 .دھد  رة وا كأن ھ  
و أن ون دى  ،و أن ون ا اظ درة  ور وت ن  ان  

ق اراا  تو ن ران ات اراك.اذ إ و ،  
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و إ وت ن اظت ار ن ادن واول واراء و اوود،   
وذك وت ن اداء ا وطط ارف  ات، وا ا، ور ذك، ن ارت 

 ك اراق. وإذا وا رق ام  ود اوط  ادان ا  أو ن اطت اظ
و  م ك اوت رة،  أن ون ھ اراق درة  اول  ك 

ك ن ون اوت  ن رق ام  ات ا ل  ھؤء اوردن ارن. وذ
 .وا   ل ق ارام ا وطت اوا  ولا  

أو ن ل رة ن ول  و ق طت اوى اوو اددة ن ال  
. ون او  ل وان وا ادتت  اوت ذات ا ھ اراق 

ت ر طت ا، و د أن ون  و ن اطت اددة  فان، ً، أن 
 ل ارف  ات أن ن او ان ان ور اوت ت ن ان. و

ن ات، وإن ن اول  ظم اوت  ل  ود ادن دى ان وت  ح
، وھ اراق، وا اظ، وأي ظت وط ادر اارف  ات م ن ل 

 رف  ات. ورض أن  اطت ا ت او وإ ال 
 و قراا  را و ن ا   ا ردة ادا وووى ات اطو

ادرا. ون و أً أن د  ور وت ن ارات اران ا   طورزات 
  ون د أُرت ن  ان. 

   دةد وو تط أن أي وان او وطا ظت اط زاما  ن
ا ن، وا، وا اد، وو ار، وارف  ات، وإ ال 

 إرو. و ل ا ا ، أن ون  و اظت  تظم اوط ن 
 م اد رھو د اھوا وطا ووا وا ظا ق واراا ل ھ

ادة. وأراً ن دة ات ا وت ا ري   إطر و دم م 
.رھو رد دة ون ووا طظم اُ  

ن درات ام ا أُرت  ان إ أن  اوو  ور اراء ادة  
اوت ا ض اوا اددة،   ادام  إرو ارن دون ن 

  .٨-٥إ  ٥-٥ر ارات. وش ھذه اوا ز أده  ام ن 

  ت ُظم اط ر را  -٥-٥
ر  ض ارن دل إرو)  ١وارق ء ن اد  ٤-٤-٤] (ام ١ار ] ول  

 م ُظم اط اوو. وم م إراء أي أل إ  ھذا ار ذ د ص دل إرو 
  ت ض ار ا ا ر أده. .  أ  إطر ار ذا ادل ٢٠٠٨م 
أه  رض أن أد اُس اط ل   ١-٥و ق ل اوارد  ام   

 رر ار ا تا   را وور ا ر مظُ م ن ذال. وھ ا
 ووا طت ارات ا ل ت إن  دد راؤهإ  ت  رات دام
 ظرري او ا .ط دام مظ إ  نر  رظري ا ط أراض ا رض

:ووا طظم اُ م  ث و ن ھذه ا ط. و  

—   ١ا :دام؛ ر ر ادام وا در وا 
—   ن؛٢ادا ر نرا  : 
—   ن.٣ادا نرا  :  
  و   ذه ات اث.  
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١-٥-٥-   ١ا  

  دا در وا ن إذا ً  ،دام ر رر آو (روإ  ر ل  أي أ) ن
د ل م  ،ن ھذا ارر ٣- ٢وظ  ام و ذك، اط و ل ار ادام. 

 اذ إراءات و إ ظم دام ط  ن ُظم اط اوو ظ ًؤ ًزاً رط
ت ات، أدھ ق  ادا وار د ر رن ن را . وذك ال اطول

 ق ، أن ظر رق ام  ل  إرو اذي طوي  رات واراءات اطوب 
. وإذا ت اراءات ل دً إ ر داماذھ د ك ارات وول ار ر ادام 

 ل  ًرا د لدم ا ر ن ذا  وطراءات ان ا م دام. وإذار اذ ا
ظل اران و ف، و ھذه ا  أن ؤذ   ، ور و ًر ؤت

  ا ر ا٣ا.  

٢-٥-٥-   ٢ا  

وا رن دا  ،ًدد اراءات اطو د ارات إذا م ن أيٍ ن ا  
ادا. وإذا ت ھذه اراءات  د ارات ل د ًراً ون س  و رات

ت  إذا  ر ار ن ھذا ار ا ون ھو ال. ل ذك أ  أن ءل 
 ل أو آر و إن ت واب ار  إراء ام أر  أد ھك روق رة ن ارات 

ارات ر ر ار. وإذا ن ار ذك وف ون ن ال ً ارق ن ارن. 
رة وا روض كن ھ م إذا ر وأ ن ر ذ در وت أإ  ويط د راتا 

 ك ا  و .داو ا نرن ا ل لو وطراءات اس اأ   زا
  ت ار اا  ذؤ ٣أن.  

٣-٥-٥-   ٣ا  

(أو  ن از   أس ادا    ھذه ا دان ر اران   
 ،(وا ون اادام ون ا  رات. ون ا ز داا ن  ذهھ 

ظُ م ط دو .دال ا ر رىل أوا  ظرا ا وء أوا ووا طم ا  د
م اداُ ظم اط اوو. ھو   ان إرو ارض ن و  نط  ھذه اوال 

  ورد دد دى ادا ن ادام  إرو د طوي  إت. 
  ووا طم اظُ م  دام راتن ا زا و بطم  وق ار دد أن

 ًورات. ون ا ز د ل اواذرا د   راتن ا ت ا ض
 إرو. ور ل ان أد ك ات   إرو ث و أن  ل ات 

ن ر او أو   ًت ن ت  ر ادو. و  ل ات أ
 ت إرو د ر ارات. ووف ات ارة  ام، وإن ن ن ار ر

  وادار اؤ (ا ا) ور ارف  ات. ادت
طرح أ ل:  ھو ار اذي طوي  أل  ودة  ادتون ام  ل   

را ر اداد ال ا روق دو لري؟ وھر اط لل أ ذير او اھ ؟ و
  دت ا ا ردود ا ن لد روقأم أن ا ن وا ن، ون اوردا

م؟ا درض ان ا ًزءا ل  ت او  
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(ا ا)  : ھل طب أد  اؤول ا اطو  ل ادار   
ارات اراً إ ًراً  ادرب ً أو  ا ا از دم ن ذك ار ل 

 ًرا ًرا؟ا ر أو ًط راتد اأ  ؟ وھلووا   
  :  تا  رفل ا  وب طرطا ل ارات  ود ارح أط لھ

 ت اد اد  رت أد؟ا ا ت إل ا  درة اء او  
   وفرول أو آ  داءوق ا ت تو لا ط وووردو ا م د،  وفو

 طظم اُ م راءل إ ن م نن. وا  توك ا ذ م أنا  ن
 ءات ودك ا   ً در أن ووظر  إذاان ا ن.ول اواض ا   

و ًن ارض ن  إرو  ان ھو أ ًم ُظم اط اوو  أس   
 .دااد  و رىس أُأ داً إرات ان ا  ووا طظم اُ م دامن ا

  طوي  ض اوت.

٦-٥-   ُووا طظم اُ رات  
   ذيد ان ا ووول اا  رة دم ، ودو وو ًطورا س ًداد ھو

ال اد  ارات د اظر. ون اوا أن  مأن  ، إرو ر ارات
  ر   ن وو  ك أل ذ .دا  د ر م ا وو ذ أن

 داراً ا د  ،ره  ن إ ل لس ا.ل  
و  اذ ر  ره  ادى ارب، ون   ًون اوات اس أو ار   

واول وو ار، أي اوو ار ل اوة رق ام  لا ، أن 
  ر راتأي ا ، رر ا راتا  رظد اا ًو  كذو .د ا 

 .د ا  ل دا  
 إء أول ط ن و إذا ت و ض اظروف د ظر ل اوو ارس   

 ل ال. و  ادتر وى ر ن اداء اد ر رات ارى  ل 
اطر ار  دم ورة وا ن ل ان أن نك اظروف، ن  رق ام أن 

وذك اد ن اطر طر أو  )١١( راة أي طر  ام،ء أول ط ن و و
 . د روط رض ل ن ً كرى وذ  

    ً ث د، أي ال اا  ط ن ا ووث ا لن ا وإذا
دم ُ ام د  م س ادر ن اھ   ن ار ا ٢٠رھ  ون 

د اوو دم  ور و  ون أن  ،ظروفك ا و . ل كن ذ مرا  و
ت ر ًول اوت اذي ذ  رار ن  ر د ون ووت أن ا ما ت إو

 ذك اد).  ٣-٤]،   ادول ١ن دل إرو [ ١ن اد  ٣-٣-٤ھ ً (اظر ام ر
د رض  ط ار ا  ل  ورا ذي ور اوط زر اطن ا وإذا

ب ار دم إ ب دةا   رك اث ذ ن وورر اد اوول ا وو
 .رھ  
ود دم د وو ر ددة  ذك اد ل ادام ل دد أو رق دد   

 و ،دورة اا  ًداا زا درة ار اوط ط ودن و د  ،ودودورة ا

__________________ 
  )١١(  ] را ً ظرم ١اد  ٤-٣]، ان ارو  ٢إ  ر ا ا رو، ول إن د

   دل إرو. ١ن اد  ٣-٤-٤، وام ٢ اد  ٣-٣و ٢-٣و ١-٣رم 
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د ورد ارة ا.  أن مو و طون ا، ن و راءاتد إد  رو دم  
طك ا.   

٧-٥-    صو  ت ُ مووا طظم ا  
  ] رش ام ١د ٤-٤-٤] (ان ا ء قر١ وا  ر اض ا (رول إن د

م ُظم اط اوو. ود ق  ا أر واده د و ص     ت
ت م ُظم اط اوو ع ارار. وم م  ان أي أل طور و  ت 

ا ووا طم اظُ م ت ن ا ر او .ن [اا  ترُأ أن ٥ إ [
  ا اددي  ض اوت.

   ر داة دديا دام ان ا ًؤ فو ووو ا و كذو
ارات. ون د ًن ذك ر ارات ط ن طرق ص اروق ار  ت 

   إرو. و وظ ن ل ن ادام م ظم اط اوو اداً إ اھم ار
  ض اوت. ر إرو  از ن ارات د 

 ا  ور  م رات    ور اض ا ولق اررض او طم اظُ
.ووا  

٨-٥-  ر ا ووا طظم اُ قرا  لا  
   ووا طظم اُ ل م راءد إ  تو ل  رظا داد ا رض

 ن را  ًر سو .ووا طم اظ (قرا) م ت ووا طم اودظض  و
 ناط اوو داة ذ ارارات  ظم مدم  أن اد إذا ند. ل ذك اوت رج ا

ر ط وى اوو ن ط اوى اوو وراق ارف  ات ارط  ر ون 
 رود ادادات وت إو   دل ادا  ا ھ دھوا  ندود (اودورة ا

وراق  اوود) رج اد.  أن اول إ  ن ادا ظم اط  واول واراء
 وطت اوا  ولن ام. وا  ووا طم اظ تو ل ب إدراجط ووا

 دان ان ا م.قراف ا    
دة ر  إرو    وردان ام ا أن ن اد وزوو ، واق اراص ا 

رق ام ا  ،  ذك اوق ادا. ووم ً اطراف او  ا ان 
ا وا رت اون ا را  كود اون اوأ ت ان ا 

 ن. ون ا رانت ارات اط  ق  ووا طظم اُ م ت وطا
 ً رىدان اا  مرق ا ت إوك ا مد ل أن و  توم ا د  ًرا

ن أ ارم ن أن ذك   دت. ووم اد  فب ا لا  دض ا ذل بط
إرو ن ادة  اول  اوت ذات ا. ووم أً ار ن اظت روع 

 ت ذات اور ا ً ووا   وا ترظ او ك وذ إ و .
زود اء ان  دناوردون ارون  ونن ارر،  أن  ٤-٥ ام 

.ووا طظم اُ م وطت او  
   ر  قور  وويود اود دورة ا ذيال ادا  دوع ا س قر د ذيا

 ل إو ا ا د اد و ،لا  درج ا ن نر نن اا
ث ل طت إرو ا م  ت  إرو ذات ا ن، وو ار، 

وا ،دا د وال ان داواء أ قر ا وك أن اذ ت. وا  رفوا ،
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 ، وا رو اإ  تط ق م. وا   رؤ ّأ  ر أو
وادار اؤ  ادت وذك   ًل ا اد، أو ا  اد  ،ن ل

 .ر واق ارم ا  ن دل ادا واق ارم ا  فا و ،(ا ا)  

  

٦  -  ووطورو ا ر ا ووا طظم اُ م ت  
  

  ووا .وووري اط  مذا اق ھط ًو  مذا اھ  واردةت ا .
 مد ووطورو او مم وأدوادا  ون او .وور اطو دط ورط 

م اطورون أ رت ا ا ن ادا ن دل  د رو أنإ  دامد ا
  ل (واس ).] وھذا اد١إرو [

١-٦-  د  
ط طت  إرو ول ھذا ام ادام  إرو  ق طور اوو. ور  

دف ور إدادات اط ادا. وإذا ت  ظم ن ط اوو ل ار  ل ت 
 ًدا ًط اوو. و  دم اء ل اروط ن ذ ا ن ھذا اظم ُد ظ

 وطراءات اد ادداق ا  .ووا طم اظ  
   طر ووا ط ن مظ دام ا روإ  داما ووطوري ا نو
  ًط ًل  اا  ون نذطورون اوا .ووو ا د ا طرن ا

 زاض أ أو ووا ط ن مظ ن أداء  ر اطوددون أھداف ا روإ  ن
أھداف اطور طت  م ط ر اطورن ل ن. و ً اوو ن 

دق ارة ن اطور ارح ق  ھدف طور اط ادا. و   إذا إرو 
  د اول ادف أن ق ن ل ر ن ر إرو د ن أن اطور  ن م

ت أھداف ا رو. وإذاإ  دُ ووا طم اظ ن روول إ دود ل وز أو  رطو
م. وإذا ا ام أن أھداف اطور   ض دود ول  ادظ ًدا ًن اروط 

 وطد ا أن  ،روطا ر  راتض ا ددتُ أي إذا ،ط  رو أوإ  ر
   اھداف ً إ أھدا ًددة د ازوم.

    ت ل  ووا طم اظ م قن طر  ّورطن ا كذ  وةو
  دد أن ًر ًراطو دم رو ان أن  إذاإ تد اأ  ددةر اوطداف ات أھ

آ  طويرو. وإ  ت ن رل آ   ر رضُرةا ذه اھ   لد
  اطط  ق ذك اطور  ھدف ق ظم دام ط.وك اھداف 

  طق م ظم اط اوو ورق ام  -٢-٦
طق ام اذي دام او  ام ا    اوو ارن دد   

. ورض أن طور اوو رب  م ظم رح ط اوو ، اوو ور طور
  دد  ،رطول ارا ن  رل  إذا ،رهوط ن ءرد ا ،ووا طم اظ ن

ا ًط اوو. وھذا ھو ارض ار ن إراء م ظم اط اوو دام ظ ًد
 طم اظ تو ل  رظ رو وأنإ  ت ل ما  أن رو. وإ 

.ووا  
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ل. ون  ار و ل ال، ن اراض أن طور اوو م طور  
 ن أن لك ان أن ذ  طورا ط دام مظ ن ًو ل دام ا أن 
ل اوت ول ت   أن ؤذ  ارظم ر ط اوو دم  ذك ال، 

  ط اط ار ون   ذك اطور أن وط ر ط. و  إرو
 طورا و ذيوق ا ول اد.  

د ار اواردة  دل إرو [   د١و .ووا طم اظ داق ا وبط ھو  [ كذو
ل   ر  إرو. ل دم رض أھداف اطور اددة  اطور  د أن رص

ن أن ون ھ أ ًس دود ول  إرو  ادتذك أن أھداف اطور  ل 
  نور. وط وق اون ا ن أن دا روق اوا .دوق ا ددةا

در اط ا وادام در اط ا و دود  اطور  ھذه اوق أن دد
اول ادي. وإذا ت أھداف اطور   ال ذه ادود ن ذك  اء ر 
 .دودك ا وغ ن ر ّأ  نول، ودود ا رطووز أھداف ا درو. وإ  

أ د طور ات ن اظر  ل ت  إرو ودم ار  ل 
. وذك د رض رت ددة ظر  ،ل رت زز ان، وزز اداء ادت

 ت  إرو ارح در ره ارض ذك، م اراض أر ذ  ا، و إ
إرو، و ر  إرو، دم روع ارى،   اداء ادي، وھذا ن 

ل رد طوره ن أن ل زءاً ن ظم دام  د ن أن ا رت طورر 
.ط  

م وازن را  ل  إراءو اطور  ن  ھذا ال ‘ ام’ودم   
ت  إرو ا. وذك رض أن ف رق ام ن ر ارن وادرن 
راف  طور ال وارا دام ر  إرو واطت ا ن 

دم إر.  
ر ادام ط ط ر. وراض    وطن ا بط دام ا ن هظ أو و

طب او  اط  اوق اد، و أن  اط ار  وناطور،  أن 
ر. و ذك أن اط  أن ل  ن أن ھم  اوى اوو إذا ت ً أھداف اطو

ر  ن  ل اط ار ادة. ون ارات ا  ك اط اطب  
 ا إ ادام دورات طورة وود و ك اوارد. واو  وارد اوراوم 

 وموراوارد ا  شو] را  زم ١د  ٤-٥] (ان اأن  ١ رو) ول إن د
   د وموراوارد ا و ن أنُا  تا وو وريط ن ورط ذ أي

 .ً ًراب ات اوا  
 داً  ذك إورة  ادام دورات اوود اطد ر اطور  ون ا ارى أن  

ك ادورات وات ارط   اوت اب. ون طور  ھذه  اطب اراض 
  دا ووا طم اظ  ث روط دافد أھد روإ  ر داما ا

 طرت اك اذورة، وط وددورة و ًدا ،رهوط لرد ا س دم كذو .
. و ار اد   ان اروط ادأھداف اطور ا ون راض اف 

  ن؛ ول اداا  ا  درة ووا طم اظ ن دةوا طا  ون أن 
  إ ذك. ان  ر ارف  ات، و

د  دل إرو [ لوذك    د وھ  ب روطور اظ ن روإ  تط١ [
  اھ ار   اطور. ورك ار د ذك طور دد   ك اطت. 
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ن ض ] ٥ت م ُظم اط اوو ا أُرت  ان [ راف ر أن  ا  
  واذه اش ھو .وووري اط د ن أن  وا  ت اا

  طق دود أده.

  ز وُ اطور  -٣-٦
   راھنت اوا  ًرو أإ  تو.داس اأ  ووا طظم اُ م  كذو

ن ادام م ظم اط اوو ز ن رات ُظم اط اوو اداً إ أُس أرى د 
طت  إرو،  وظ أه، دد  دمطوي  ض اوت. و إ ذك 

ور ظم ن أو ن  ال إذا ت أھداف اطور   ً طت إرو ار أھداف ط
ل ك اُظم  . أن ار ف ن أن دد ادف ف ن . وادي ا أم 

  ووطور ان ن ر ر اطود أھداف اد   ل ، قرو وإ  تط
  ن   ل طت  إرو  آن واد.

   ن. و دفق ھ ول إ رن ا ر در رطون ا وا را  ودو
 ،رازدادت ادُا ل. و ت روطداف اق أھ تا واا   لذه اش ھ

  ].١ن دل إرو [ ١ن اد  ٥-٤و -٤-٤ان 
  ظر إن او أ رھ رطوت ا َب   دا  دافھد ا دو .رن ا د

 داف واھذه اون ھ أن ر. ووطنا   روط   ود ل ن  وا
  وم ات أو اون ا كذر. وطوا ط  د درضا  ت داف. وإذاھق ا إ

اھداف،  ء أه، ق  طت  إرو  ل ات ن ظم اط اوو ون، 
.ط ًدا ًظ ،رهطو رد  

   و ت اوم واراض ام ان ا رص او ًدُ روطا  
   ًدُ ء اأ  دو ن وإذا .ر راھا ا داً إر اطوق أھداف ا

 ن ھدافض ا ر أنطوادود ا ن رج  ن أ مرا  ق ر ذاتا  ددةول ا
اددة  أء اُ د ً اطور ا ن ذك ل دد ارات. و ازدادت ارات 

ادا. ون ا  زاو ازدادت وت ا ا ن او أن ر  اطور ن 
م ات ارى، إذا ظا  ء اأ  إ ت اوا داً إھداف اق ا

ا   داظور ا ن رطوا ر ح تد اازد  كن ذ رطو ًُدف.ط  
   رانك ان ھ روإذان ا رأ ًوط دھأ طر وطوث أھداف ا ن ن  

ر اطور ن ار ار ً ھو اذي ل  ار أوً إ أھداف اطور. و ذك 
 و ًو ر ًُ را وورات اأن ا .روطداف اأھ  د لطر أ

ا ر  ةرا رطورات ا ر د بر ووطك اح ذ دم ترح وار اطو
 ًً. و ازدادت و ًطر اطور ارح و ازدادت ف اطور،  ازدادت 
ادة او ن ار. ذك إذا ن ن او أن  ران ن رات اطور إ واد 

 د ون أ رن ا رأ  روطب اط ر و/أووطن ا رة ر  نرن اھذ
 را.ل ر ادة اا  ھو  لوا ً  
 أ ب اراف أ ًن ض ر اطور د ون ررة دام  ارات   

ت أرى، ن ل  ھو وارد أه. ل ذك أن إراء أط اطور ارا د ن  ارا
د ون دف اظ  ادرات اوط أو اء  أد ارات  ًل ن أل ان. 

  وھذه ارات رو و  دل رة ن طت  إرو.
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٤-٦-    ووا طظم اُ رات ر ووا طظم اُ م ت  
ل  ا ون ض ار،  وظ  ام  وم      نا ذا  ٧-٥ن ھ

] را  رد ،ررم ١اد  ٤-٤-٤] (ان ا ء قرن  ١وا ولق ارا رو) ول إن د
ر د ذ،  أن و طور اوو ا٣-٦ا ارر. واداً إ ا اواردة  ام ھذ

و  ا دد ًوول إ دد  ن أرم ادارة ا ن ادا  ن 
 ن ل إراء م  ت م ُظم اط اووارات. وأھم دة راء   ن رؤو ھ

 إراء ووق ام س ادر ن ار ا    ت  إرو. ود ھم 
 . ا  

  

٧  -   تظ  
  

  ًدد وات. ودم ھذه ا  رو  اداد رة ارت توت  إ  
]. ور ردود ال ن ك ات إ أن  إرو ٥ن ت م ُظم اط اوو] دود 

أداة دة وأن ا ا ل  رق ام رر اوت ار ن ارق  إراء ت 
ا إ ًت أرت ام. وأا  و إم اظُ م من. ددة ا ووا ط

  ول ھذا اور زءاً واداً ن و ادم.
راء ت م ُظم اط اوو ، ظل ازدد ارة ا ن ادام  إرو   

ت إ ت  ا وو ا ل ن او أن  اوت ادة ن ك ادرا
] د د راة ١ھذا ادل. ون او  اوت اراھن إدار  ددة ن دل إرو [

أو  ٢٠١١اوت ادة ن او او ن ادرات،  اوت اب ور  ط م 
] وھذا اور ن اطت ا ١ود  اُ ا ن دل إرو [وف را و. ٢٠١٢م 

 ودرات ات أو درات ا ار ا درج أ  ًو دم ت م 
 .ووا طظم اُ ًرح أن ان  ووقر ر اطوا و روإ . لوا  
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  ارق اول

ووا طظم اُ رات ر طر  
  

  م رات طور ُظم اط اوو (طورو اوو)  -١-أف
  

   (و أو) ووا طظم اُ رات م رطوات اا  ريا رھطو  
 ،ل ام ا ا ت رات ُظم اط اوو، ودد  ام ذات ا

:رات اا  

ور ام  ل ر اث ن ل ر ن رات ُظم اط اوو  ل ر؛   —
  ر ل ل. رو ات إ  رو أوت إ 

—  ا  د د ،ولدود ا لل ا ، قر ا  طم اظ ر ن إذا 
ا  رىرات اوق ا ووا ً  أن ووطور ا ولول. ودود ا ء

 ل ،ووا طظم اُ رات  لن ا  تو رك اذ ھ إ 
‘ أل  ’ ًن ل دراتاوو إ وق رات ُظم اط  وُف‘. ر م’أو ‘ ر’

 ‘.أل راً ’أو 
—   ً ون ن  ر ر ر اا  ’تإ  طو ر ‘ داً إا

ب دم ور ت ( ك ار)، ‘ تطو  إر ’اوت ا، أو 
ل ن ‘ ل دھ’ف ل ر  دة ره رة. ون درات أن ل رة 

د اف إن أن) و اد دح) أو (وت ار ا د) حن ا ن در’دھ ر ذ ‘
  ر ن  ؤدة.ث ف راً ن اد و

—    ر اا  زررات وان ا رق ن أي ف  ر ال ا لإ
.ووا طظم اُ رات ن  ًأ 

و  ل ار ا وق  أد رات ُظم اط اوو  ارات ارى   —
ن ا ً وقوا ھت او ق  ً كن، وذإن أ  ث ن 

 ارات ا  ، ذك ف اد اطوب د ارات وات اح.
ص  رت رات ُظم اط اوو وذك  ًدد اد ا ازم د ل   —

 ل ر. وق اب اوا  قن طرر و ل  راتا 

  
 اوو): وم رات ُظم اط اوو ا ر) ً  -٢-أف

  
  اطوات ار م ف رات ُظم اط اوو (أو و) ا ف ن   

 ذات ا ،ل ام ا ا ت   م م اا و  را ووا
  رات ُظم اط و دد ار ال.

  إرو وار ات اھم أو ا  .ھ ا م  تدد رب   —
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—   ن ر ل ن ثم ا رو (تأھم ا ) ر ل  ووا طظم اُ رات
.رو ات إ  ر ل  ر ل 

د ار ال ن ث اء  ق   — د ،ولدود ا لل ا ، قر ا
 ھ ف رى ورة أ ندود. وك ا  قم اث ا ن و دىر وا

.(وور اطو   هرح أو اا ) 
—   ت اول ا ،ت اا ر إب ا لن أي ا رور إ ف م إذا

  لم ا ،وويق ارم ا روع  ول روإ ن ات. وك ا
  ووا طم اظ تن إ م دارم إ   ن تل ا إ
اء طت  إرو.  أ   دم ور ك ات  أء إراء م ظم 

ا د أھد و ن د  ،ووا طر؛ ا د ،را أھ ر دم  و
 طم اظ ر لدم ا تد ا د ،م ن أ ؛ وإذارا  ن رك اذ

 ات   اولاوو ذك ار. و  ل ات دد إراءات 
.وطا 

—    لدم ا   ما داً إرة ا ودت’وأي إ  ويط ر‘ ،د و د
 ذه اھ  روط  هرح أو اا ) رةك ا د توا وطود اا

.ًرط ود ان ا ر إذاد او .(ووا 
—  ل ا لإ ن ف  ر ا م د ر اا  زررات، وان ا رق أي

.ووا طظم اُ رات ن  ًأ 
إداد  ل ار ا وق  أد رات ُظم اط اوو  ارات ارى،   —

 ود  رات اداً إ ف دى وق ار وأھ، وار او   ذك 
ام دم اطوا  أي إت،   ذك ف اود اطو د ارات وات 

 . ت ح  ر اراً اح، وأا 
—   وق اب اوا  قن طر ووا طظم اُ رات تر  ص ل  

ر ودد اد ا ازم د ارات  ل ر، وث ار ا  ح ت 
 .  
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  اطت رد
ود ‘) ؤر’(اظر رف ‘ ؤر’ن ‘) ر’ف ر  إرو (اظر رف )    )acceptance limitد اول

د  أ  اؤر اذي ر م إرو و إ م ول. ود اول  د  أو و ھو ھدف

  و (/راب، د/رديء، أل/أوأ).

 
ھو  دم  أدوات و أو  ن ل اذج او ول أ  ً ‘ ال’)    )Analysisل

‘ ال’ون ا اوذ ت ‘). م’إرو (اظر رف ‘ م’ ن ادا دت  دد

ل ان اط و/أو ا راق اوو اذي زم اول    دا دت  م 

  ن دل إرو). ٩و ٨] (ادان ١ر [إرو ن ب  ھو ن  اروع 

 
دوروع اا  ل ا ودور ووت اود  اتوارا (روإ) )area of INPRO 

methodology   ( روإ  دام راؤھم إ م ات ا ول’تت، ‘ ادا :ا

ار اؤ (ا ا)، وارف  ات، وو ار، وا اد، وا (أر وال واد

  اد ودى ور اوارد)، وأن ات اوو، وراق دورة اوود اووي.

 
ف )    )Assessmentم ر’م ‘ر ظرا) ووا طم اظ ف’ووا طم اظ (‘ ر  روع  و

ام، واق ن  وتإرو  اوت از ن رر ال واوق ارى ذات ا ل 

  ‘). ر’اء ر إرو (اظر رف 

 
 راووي اود اودورة ا )back end of the nuclear fuel cycle   ( وويود اوا  دةوإ  ل

دورة ’ال (اك) د ر ن ال. و ذك  دورة اوود اووي ا (اظر رف 

ووي اود اوواع دورات‘ ال أ  ا رل اد. ود ودو  دةإ رف  إود اوا

 .وا ت اا  ا  

 
دأ أ )basic principle   ( د د’دأ اف ‘ ار ظرل (ا ل ًأو ھد  روإ  ’ل (‘ ن

، و ذك إ  لاطو  ال‘) ادا   ’ظم اط اوو داً (اظر رف 

    ارن ادي وارن. ال 

 
اوود ن طرق اطر ادة اطر  طھو ل ووي ُطق  ‘ ال اود’)    )breeder reactorل ود

  س اوت واد اطر (أر ن   ُ، واوووم) ٢٣٣ -، واوراوم ٢٣٥ -(أي اوراوم 

). وطق   ٢٣٢ -واوروم  ٢٣٨ا (ن طرق أر اروت  ادة ا (أي اوراوم 

  دن وا رون أ ب أند، وواا  ا رطدة اا دة إوا رطدة ال’اا ‘

ل إذا ت ا أر ن  و  قط)١.(  

 



٤٢  
 

 درا )case study   ( دة وا ر  روروع إ ءرى أأ’ تدرا ‘   ن ت

وى ظم ط وو وذ وأُري م ، وم  اق ن د‘درا ا’ وار و ًإرو. 

  ادئ ا واطت ا ن ور  إرو.

 
ا ووود اودورة ا )closed nuclear fuel cycle   ( لود اوا   د ود اودورة ا ھ

د ذك و إ وود دد د  (اك) ص اواد ار ا طر (وا) ا د

  ‘).دورة اوود اووي او’إد إ ال (اظر أ ًرف 

 
ت ا ا و  طت ان ذات ا (اظر  إذان ام ن اق  ّ ‘ ار’)    )criterionر

  ار ن ؤر ود ول.  وون) د او اطوب. ‘طب ص ل’رف 

 
اوو   اتور ادع  اق ارا ن دار ان وت )   defence in depth( دع  اق

ز ادع  و .ول ا    فوا ا وا ن دوادث وات او  قا 

طرة  ال اذ وف  ٢ل   اوات اذة واوادث؛ واوى  ١: اوى 

طرة  اظروف ا  ٤طرة  اوادث ن اس ا؛ واوى  ٣اطل؛ واوى 

ف   ٥وا اوادث واف ن واب اوادث ا؛ واوى ا رض  اط  ، ذك 

.واد ان ا ت ا ب اوان ا  

 
ن ن ات ا ‘ ارام ’)   evolutionary design( ارم   م د م ووي ھوق ار

 )’مام ا ‘ م    ط م روإ  رة أو ٢٠٠٤ تد ل ن (

 وا  وة زرا  ،طو’تا ‘ ًظر أا) ووطر ان ا د أد ل إ من ا

  ‘).م اري’رف 

 
ل ار ا  دورة )    )front end of the nuclear fuel cycleود اوويار ا دورة او

  اوراوم (أو اوروم) وو وإرا و ر اوود. زاوود اووي راق دن/

 
ت وزارة اط  اوت أ)   Generation IV International Forum( ال ادو ل ارا ن ات

راك  ارن وارازل ودا ور وان وور ور  ٢٠٠١ادة ھذا ال  م 

وا ادة، وات إم د ذك وب أر وورا واد اورو واد ارو وان. وم 

 راء دو قر ووو (رال ات ا  قط) دا ووت ان ا واعأ  ر

 :وھ ،ن ارس وارة أو ا سوات ال ا رھطو  راك  ود اودورات ا

وا ،روم اودت از، و دة را رت ات اص، ور دة را رت ا

دة ء، وت درت ارارة ار .، وات اورةاح  را را  
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 )holistic   (  ط’ ‘ ل كذ   ، ووا طم اظ مول ا رو أنإ  رإط 

 اودت ا ت اوو واظر أ ً ادة ار ا  وازاراق اوو ن ادن 

  ل ھذه اراق وم ل ت  إرو.

 
  ‘ راتاؤ’ودم ون ن ‘). ر’ل اؤر زءاً ن ار (اظر رف )    )Indicatorؤر

اط دة  ل ؤال طب رداً ب ‘ اؤر’إرو: اؤرات ادد واؤرات اط. وُرض 

اددي إ  س أو ُب ر ن   ‘ اؤر’(م) أو ب  () ام. ود  ادة 

 ن ،ووا طم اظ.دث وعد و دد ف لب ا ت إل ا  

 
 ن ال م ارق اووي  ان ال ل اطر ال إذا ن)   inherent safety( أن ل

اق ر آ ط ووع اطر د ًم ام. ل ذك أن ار ا  وي  أي واد  ر

  د ارق.

 
م ل رات ھ ذر ‘ ام اري’)    )innovative designم اري د م ووي ھوق ار

 ) ت اا  ر مظت او ق م أوا ُ ’مم اا ‘  رإط  روإ

  ).٢٠٠٤م اط ا   م 

 
 روإ )INPRO methodology   ( رود اوودورات ا ووت ا ا دوروع اا 

ل ھر   تط ن ف ارو. وروع إ ن وا را  رھطو م (روإ) 

 را  ب اف أ إ  و وھ ،(رن وا ت اطوا دئ اا)

اوى اوو :و/طورو اوو اوو، وو اراق اوو، واوت ا د را وى 

  .اوو، وات اوط ا ك ارا

 
ووا طم اظ )nuclear energy system   ( ف’ووا طم اظ ‘  ووق ارال ا ننرا 

واول واراء و اوود، وات، وراق  وازا وا دورة اوود، ل ادن 

دة ات، وإا  رفا ووا طم اظ وي ن أنو .ووت ا ت اودوا ،

 وو قرا ار .روا   

 
ووا طم اظ م )nuclear energy system assessment   ( ق روإ  دام ووا طم اظ م

ا طم اظ دان ا ق  راءاتذ إا إ دى ا ،رات ودو   ،ددو وو
.داا  

 
وووي اود اودورة ا )open nuclear fuel cycle   (’وود اوأو دورة‘ دورة ا) وددة ووارة ادورة ا ھ (

ا  داد ا ودور ادو  د  ودن وز نأ  (كا) ل أوود او ظل. و
. ودع إ  ل ؤ  
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 مظ )passive system   (’م اظا ‘ (ذل ا ُ ل)  تو ن ون ل (نأ) مظ ھو
  ات أو ات ا ل رت). و طب  أي دت ر أو ) ل

 
. ود ذا  ١٩٨٦م ‘  ان’أدل ارق ادو ن ادو اووي ط )safety culture   (  أن

  اط و اص واواف ا دى اظت واراد ا ن أن  او وان 
 .ب أھ  ن   

 
داا )Sustainability   (رو) وا  ا ا ت ا ر م  (د١٩٨٧   داا ا

”ا   دل ادرة ا راردون ا ل ات اا  .“  طدادات اوإ
د   دا. ول اط اوو أد رات ظم إدادات اط   قادا رط أ م 

   ھ ووا طا إ   دةرو ھو اروع إ ردف اوا .دات اا
دي وارن طر دا. ووت  إرو ق ن اداُ ظم اط اط  ارن ا ن

إذا ن  ،اوو. وظم اط اوو ون داً، أي أ ل  ً ال   ارن ادي وارن
   ل ر إرو  ل ت  إرو. 

 
 ص بطل )user requirement   ( دد’نت اط ‘ بأ  ن  روإ  رإط 

 طا را  وطت ات أو اون أو ان أو ال ا (م ن أو) م 
ق او .راا داق ا  ما وون ا ونت اطء اا  م قن طر ن

.ر ذات اا 
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   ادو ط اذرورات  اط اوو ادرة ن او
 ووا ط ا وا  لھ  

   ن ادب او  ذرا ط دوا وف –اأ،  ن  -وا ا ظ ن م
.ذرا ط ت ادا ا وا ت اودل ا   درةورات ار اوو

وت  ت اوى اوو، ودورة اوود اووي،   او ا ط اوون 
وارف  ات ا، واراج ن اد، ووت ن ال ا ا ل ات 

وا  لف ھه. وورة أذت: او  ن ووا ط ا ١ -  دئ اا
  ارر ا. -٣اد؛  - ٢واھداف؛ 

  وت ورؤ ادام اط اوو  اراض ا.ادئ ا ط اوو ون ور 

ت ا ن  ل رال اذ ا اوأھداف  اط اوو ورح ورات   
    ات.

وور أد  اط اوو وت ر اوى ن  ق اھداف ارط ف   
.راض اا  ووا طدام اا  طوي ت اوا واا  

وت إ ن ل أر ن اط  ن  اط اوو ارر اوور   
.ووا ط ا وا   ت اف ا طرا  

  )   نا :و اا  ووا ط ا وا  ورات ز إرُوNG ؛(
). NW)؛ وارف  ات ا واراج ن ادNF) ( واوود اووي؛ )NPاوو ( واوى

 :و صت ارا  و  زا  وراتح ا كذ إ و  

http://www.iaea.org/Publications/index.html  

   تون ا دزا  ولو :دي ارا وا  و لا ر  
IAEA at PO Box 100, Vienna International Centre, 1400 Vienna, Austria 

 إ   ورات  او ا ط اوو غ او رة    و وةدوا
 درة   ات ان. ون دم اوت ن طرق ا ن ادا  ل أن 

  رود ارا طوا ه، أون أوان اا  ديد ار ت أورا   وا و
 :وان ااOfficial.Mail@iaea.org. 
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