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وفرنسي األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

 

 نص اتفاق ضمانات بين الوكالة وكندا والھند

 تعليق

  

 

ود في  -١ ع األعضاء نص الترتيب المعق م جمي ة لعل ذه الوثيق ًخا في ھ  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠يرد مستنس
  .فيما يتعلق باتفاق ثنائي بين كندا والھند ١الذي يعلِّق تطبيق الضمانات بمقتضى اتفاق الضمانات الثالثي

 .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠ودخل الترتيب حيز النفاذ في   -٢

  

 
 .INFCIRC/211يرد مستنسًخا في الوثيقة  ١



INFCIRC/211/Mod.1 
 المرفق

 

  لمعقود بين الوكالة الدولية للطاقة الذريةالترتيب ا

  وحكومة كندا وحكومة جمھورية الھند

  فيما يتعلق بتعليق تطبيق الضمانات في الھند

  

ي  د")، الت د ("الھن ة الھن ة جمھوري دا") وحكوم دا ("كن ة كن ة") وحكوم ة ("الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي إنَّ الوكال
  ،"اركةسيشار إليھا فيما يلي "األطراف المش

أنَّ  رُّ ب ام إذ ُتق ق بأحك ا يتعل د فيم ة الھن دا وحكوم ة كن ة وحكوم ة الذري ة للطاق ة الدولي ين الوكال ود ب اق المعق االتف
ر في فيينا في الضمانات ق  ١٩٧١أيلول/سبتمبر  ٣٠، والذي ُحرِّ ("اتفاق الضمانات الثالثي")، ينصُّ على أن ُتطبِّ

اق ال ار االتف ي إط ة الضمانات ف ي الوكال ود ف مبر  ١٦معق انون األول/ديس ق  ١٩٦٣ك ا يتعل د فيم دا والھن ين كن ب
ي  اق التكميل لة باالتف بمحطة راجاستان للقوى الذرية ومحطة دوغالس بوينت لتوليد الطاقة النووية، بصيغته المعدَّ

ي  ود ف مبر  ١٦المعق انون األول/ديس ي  ١٩٦٦ك ائل ف ادل الرس ل بتب مبر  ١٦والمكمَّ انون األول/ديس  ١٩٦٦ك
  ("اتفاق التعاون")؛ ١٩٦٨تموز/يوليه  ٢٦و

وى  ا محطة راجاستان للق تعملھا أو تنتجھ ي تس ة الت واد النووي َتخدم الم أال ُتس وإذ ُتقرُّ بأنَّ اتفاق التعاون يقتضي ب
  الذرية إال في األغراض السلمية؛

ة االتفاق المعقود بين حكومة الھند والوكالة الدولية للطاقوإذ ُتقرُّ بأنَّ  ة الذرية لتطبيق الضمانات على مرافق نووي
ة وم مدني ا ي ي فيين ر ف رِّ ذي ُح باط/فبراير  ٢، ال ي  ٢٠٠٩ش اذ ف ز النف ل حي د دخ ائي") ق اق الضمانات الثن ("اتف
  ؛٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

ر الن ١١وإذ ُتقرُّ بأنَّ الفقرة  واد غي ة والم واد النووي ى الم ق عل ائي تنطب اق الضمانات الثن ي (ب) من اتف ة الت ووي
د إلى الھند ويلزم إخضاعھا للضمانات بمقتضى ترتيب ثنائي تكون الھند طرًفا فيه؛   ُتورَّ

رة  ه، ألغراض الفق رُّ بأنَّ ق  ١١وإذ ُتق ي تطبي اق الضمانات الثالث ائي، يقتضي اتف اق الضمانات الثن (ب) من اتف
دھا كندا إلى الھند بمقتضى اتفاق التعاون؛ضمانات الوكالة على المواد النووية والمواد غير النووية التي ُتو   رِّ

ات  ٢٢وإذ ُتقرُّ بأنَّ الفقرة  ة بمقتضى اتفاق ق ضمانات الوكال ق تطبي ى تعلي نصُّ عل ائي ت من اتفاق الضمانات الثن
ا  ك رھًن ائي، وذل اق الضمانات الثن الضمانات األخرى التي عقدتھا الھند مع الوكالة وكانت نافذة وقت بدء نفاذ اتف

الفقرة بم اًل ب المرافق ذات الصلة عم وافقة أطراف اتفاقات الضمانات األخرى تلك وبعد أن تـُرسل الھند إخطاًرا ب
  (أ)؛ ١٤

ھا اتخذت الترتيب التالي:   فإنَّ

    



 

٢ 

  : المواد النووية والمواد غير النووية الالزم إخضاعھا للضمانات١الفقرة 

اق  ل المشاركون إلى تفاھم حول المواد النووية والمواد غير النووية الالزم إخضاعھا للضمانات بموجب اتف َتوصَّ
  .الضمانات الثالثي

  : تعليق الضمانات٢الفقرة 

ر المشاركون بأنَّ تطبيق ضمانات الوكالة في الھند عماًل باتفاق الضمانات الثالثي سوف ُيعلَّق -١   :قرَّ

، لثنائيامن اتفاق الضمانات  ٢٢رسل الھند إخطاًرا إلى الوكالة، عماًل بالفقرة فور ما تُ  (أ)    
الزم إخضاعھا للضمانات بموجب  ة ال د فيه أنَّ المواد النووية والمواد غير النووي تؤكِّ

  ؛لثنائيااتفاق الضمانات الثالثي ستكون خاضعة للضمانات بمقتضى اتفاق الضمانات 

لة ما زالت ُتطبَّق بمقتضى اتفاق الضمانات الثنائي على المواد ما دامت ضمانات الوكا (ب)    
اق الضمانات  الزم إخضاعھا للضمانات بموجب اتف ة ال ر النووي واد غي ة والم النووي

  .الثالثي

د المشاركون بأنَّ أي مواد نووية أو مواد غير نووية من المواد الالزم إخضاعھا للضمانات بموجب  -٢ يؤكِّ
ُيعاد إدراج اتفاق الضمانات ا ائي، فس اق الضمانات الثن لثالثي إذا لم تُعد خاضعة للضمانات بمقتضى اتف

واد  ة من الم ة مكافئ واد، أو بكمي ك الم ل تل ق بمث ا يتعل ي فيم اق الضمانات الثالث الضمانات بمقتضى اتف
مانات الث اق الض ام اتف ا ألحك ي، وفًق ا أنھ تثناء إذا م ة، باس ر النووي واد غي ة أو الم ق النووي ائي، تطبي ن

اق الضمانات  الزم إخضاعھا للضمانات بموجب اتف ة ال ر النووي ة أو غي واد النووي ى الم الضمانات عل
  .الثالثي

  : بدء النفاذ واإلنھاء٣الفقرة 

ة  -١ ارًيا طيل رة ويظل س ه آخر م ه المشاركون علي ع في ذي وقَّ اريخ ال يدخل ھذا الترتيب حيز النفاذ في الت
  .يھا اتفاق الضمانات الثنائي نافًذاالفترة التي يظل ف

ى المشاركين اآلخرين ويصبح  -٢ يجوز ألي مشارك كذلك أن ُينھي ھذا الترتيب بإرسال إخطار خطي إل
  .اإلنھاء سارًيا في تاريخ اإلخطار

  يجوز للمشاركين تعديل ھذا الترتيب بتراضي األطراف خطًيا.  -٣



 

٣ 
 

  .الفرنسية، علًما بأنَّ كل نسخة متساوية في الحجيةُوقِّع على ثالث نسخ باللغتين اإلنكليزية و

  

  :الوكالة الدولية للطاقة الذريةعن 

  )توقيع(

  يوكيا أمانو

  المدير العام

  المكان: فيينا

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠التاريخ: 

  

  

  :حكومة كندا عن

  )توقيع(

  مارك بايلي

  السفير، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فييناالمكان: 

  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦التاريخ: 

  

  

  :حكومة الھندعن 

  )توقيع(

  راجيفا ميسرا

  السفير، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  المكان: فيينا

  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦التاريخ: 




