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وا دوا ط ذرا  
 ت ا ال رات

 ن اوو ا ار ردع ن ؤو اوض 
 اوو أو اواد ادام إءة ن اّر اف طرق
ووم اددات و ون و لدول اا زا ا 

 ا ا واّت اوو اواد ّت ل وّل .ت
ذھ و ورا ا ن أ ر ذهھ ا. 
 داوا ر  او و  ا اّت ل وري
وور ات وّا ن اا ،و و ھ  

 او ار وھو ث، ر و .ا  زاردورف
 ط ودة رو ا  ،نو اق وھر رك 

 وري ا، ادو ن وون او ن وظون  ل
 ط ن ا اوو داوا ّت ت أ ار ھذا

 .ا إدة

  ت ا اّت ول أذ

 ااس ا ق ن ادام اواد اوو  اراض 

 ادي اش ت ات ظم ا ار ن ن
ا ر و وق ارا وون .ادول ول ا  

 دار ن ون . ا اوو اواد وت أواع ن ب
 اوو اواد ّت او و ذ أن وز ارى، اق

 ن ا اّت ووا اووي اوود دورة رال  ن
 .اق ط إراء أء اوا ف  اط  طرق

أو ّ ت ون أن ن ا، اّت ھذه  مّ  ون
 أو ز ،ل ّد ر ونون اا و .زّرو

 اوودة واوووم اوراوم ظر ر  اون
ودم .تا  ّك  ُ  ل اذي اد ون وھم، اّت
ا ا و و مد تا  ص دى  

  ود اوو اواد ن ادول د ا ات وال
ال دى  ري  و از اوت ور
دوا زا ت ا. 

  واون ق، ال ھذا، او رات وز
ن أو رات لا، م اّ را ١٨ رآ    

ا اّت ر و .او  اء ادول ف ن
 ا اء م و ا ات  وص
ر ن  رات لا. 

 ،طوا  رات لص ات ا لو 
و  رب ٦٠٠ ّ ن وادا وور ان وأ ٤٠٠ 
ّ . 

 
 ك، إذ  را وا  تور اا 

 د أو أت،  وإذا اّ  ، ٨٠ و ول
، ط ورو  ،لا  نّ ن و 

٣٥٠ ّ و. 

 
 توا 
 مم اا 
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 اوو اواد ر
 اواد ر  ادول، إت ن اق ت نزء 
ووذي  اا)واُلــ ـــ ذـــ مـــ ١٩٧٦ّ (ت ـــفـــــ 

 

 اوراوم، ن
 وّت واوووم،

 ن لواا ذا 
 وات اك، وود
دة ادط ان ا 
 لرا ود دورةوا 

  وم م اووي،
 .و ات ك
ـودمـــ ـطراقــ 

 تــــو ا اء

 رب ودد ف  ا اطف س وت ا اس
 را ور .اّت  اوودة ا اودات وظر ر
 وم .ا  ا  ظ أ  ر را اودة

  وطراق دة ر واد ادام طرق ن دا ذك وغ
 ،ا رن و ل ھ وا  ددن ا را 

را رن ا راتري .او ظا  رل ا 
 رة ذات او و وت  اّت ار  ث رم؛

،ود و و ن تل طا. ُو ا  ورا 
 .و ا ات إدارة ل ن  رض

 ا ات ر
 .ات ف  ا اّت ذ ر او ات
" ظ ر "ن ف رق ن رة ھو ا اّت ور
ن وا ص وظ تّا ـــا ـــو ـــــا  

ك وذر و
 اّت  از اُدد

ا ا. لو
ا اطف س أزة

 دد ر رظ
اوووم أو اوراوم

 اّت  اوودة
ن راوح طق

.واورام اورام
ذه ون أن ون
   اّت

ـــ رـــ طوــــ ،

 و .ا ك  وويا اض  رة  ون أن أو
 ادا اُدل اذي او ،وت ار اد ا اطف

 م أداة ،٢٠١١  و ددـ ـــا ظريـــا تـــ 

دد  ال  ق أن ون اردة اوراوم
ري اظت ا وماوو أ. 

  او ارا طق  وام وال اش
 ل  ان او   در ارات وظو دم

ا اّت  إراءات  ادرب  ذك ون، ات
ص ال ووث اأو، ا  ود أھ  ذت أّ وادا

وون ا لل أوا ق إ تّ . بوارات و
ادام طرق ن اوو اطورات ت ا ال
 ،دانــا ذاـھ  ارن اراء  اوار واور، ازة أدث

 ا ذات ارا ودم
 ووم .اء ادول دى

 ا اورت
رووا ا 

 وازة رات
 ف اطورة ن
 أل ن ار ادات
 تطا ّا 
 .ت اص ل

 

 ادرات زز
 دد دا ت ا ال دت درات زز روع ل

 ن اوّ ن أن  ن ددة ر راق وء م اوات
 ال ود .ا اود ل ت اص ال طت اوء

 تر وّ ن م ء ٢٠١١ق إ ري فظ ر تّا 
ري. ان وء ا ر دد واد ووا  دورفرزا 

و أن  ل لا   م ل ٢٠١٤ل و ا 
 .ات ذ ل واذي ت اص ر ام

  اذر طاو ادو:   ن اور
 www.iaea.org  :ا او  اطع ر ،اوت ن زد
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