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 ٢٠١١ يناير/آانون الثاني ٧
 

عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: األصل

 نشـرة إعالميــة

  

 

  
  والوآالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق بين حكومة الهند

  من أجل تطبيق الضمانات على مرافق
  نووية مدنية

 

  للضمانات إضافة إلى قائمة المرافق الخاضعة
 بموجب االتفاق

 
  
  
ق                   ) أ(١٤وفقا للفقرة     -١ ة من أجل تطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي د والوآال من االتفاق المعقود بين حكومة الهن

ي بلفظة     (الضمانات على مرافق نووية مدنية  ا يل ه فيم اق "المشار إلي ةَ   ")االتف د الوآال ةً  ، ُتخطر الهن ا   آتاب بقراره
ه ضمانات الو   اق    عرض أي مرفق تحّدده الهند لُتطبَّق علي ذا االتف ة بموجب ه د      .آال وم الهن صبح أي مرفق تق ويـُ

ذا اإلخطار                             ل ه ة مث ـِّي الوآال اريخ تلق ارًا من ت اق اعتب ذا االتف بإخطار الوآالة به على النحو المذآور خاضعًا له
 .الكتابي من الهند، وُيدرج في الوثيقة الُمرفقة باالتفاق

رة             ، تلّقت الوآ  ٢٠١٠ديسمبر  / آانون األول  ٣وفي    -٢ ًا، بمقتضى الفق د إخطارًا آتابي من  ) أ(١٤الة من الهن
 .االتفاق، بشأن قرارها إخضاع مرفقين إضافيين للضمانات وفقا ألحكام االتفاق

ذه          ) أ(١٤وبمقتضى الفقرة     -٣ سخة في ه د أوردت ُمستن اق، وق ة باالتف من االتفاق، تم تحديث الوثيقة المرفق
 .ء في الوآالةالوثيقة لكي يطلع عليها جميع األعضا
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 المرفق
 

  

  قائمة المرافق التي تخضع للضمانات
بموجب االتفاق بين حكومة الهند والوآالة الدولية للطاقة الذرية 

 من أجل تطبيق الضمانات على مرافق نووية مدنية
  

 
  المرفق المعروض

 من جانب الهند لتطبيق الضمانات عليه 
  تاريخ تسلـّم
 اإلخطار

١- 
، )ألف المبنى وحدة(اليورانيوم  آسيدأ محطة
 أباد حيدر في الكائن النووي الوقود مـُجمـّع

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

٢- 
تصنيع أقراص (محطة تصنيع الوقود الخزفي 

، مـُجمـّع الوقود )وحدة المبنى ألف( )الوقود
 النووي الكائن في حيدر أباد

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

٣- 
 وحدة) (التجميع(الخزفي  الوقود تصنيع محطة

، مـُجمـّع الوقود النووي الكائن في )ألف المبنى
 حيدر أباد

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

٤- 
 الوقود المـُثرى، مـُجمـّع اليورانيوم أآسيد محطة

 أباد حيدر في الكائن النووي
 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

٥- 
 الوقود  مـُجمـّعالمـُثرى، الوقود تصنيع محطة

 أباد حيدر في الكائن النووي
 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

٦- 
 في الكائن النووي الوقود غادولينيا، مـُجمـّع مرفق

 أباد حيدر
 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ١ الوحدة -الذرية للقوى تارابور محطة -٧

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ٢ الوحدة -ةالذري للقوى تارابور محطة -٨

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ١ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -٩

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ٢ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -١٠

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ١الوحدة  -محطة آوندانكوالم للقوى النووية -١١

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦ ٢الوحدة  -ة آوندانكوالم للقوى النوويةمحط -١٢

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٩ ٥ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -١٣

 ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٩ ٦ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -١٤

 ٢٠١٠مارس / آذار٩ ٣ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -١٥

 ٢٠١٠مارس / آذار٩ ٤ الوحدة -الذرية راجستان للقوى محطة -١٦

 ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣ ١ –محطة آاآرابار للقوى الذرية  -١٧

 ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول٣ ٢ –محطة آاآرابار للقوى الذرية  -١٨
 




