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عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

بين حكومة الھند والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق  اتفاق
 الضمانات على مرافق نووية مدنية

 إضافة إلى قائمة المرافق الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق

  

 

ق ١٤وفقا للفقرة   -١ ة من أجل تطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي د والوكال ة الھن ين حكوم ود ب اق المعق (أ) من االتف
ا  ًة بقرارھ ة كتاب د الوكال اق")، ُتخطر الھن ي بلفظة "االتف ا يل الضمانات على مرافق نووية مدنية (المشار إليه فيم

ه ضمانات الوكال ده الھند لُتطبَّق علي د عرض أي مرفق تحدِّ وم الھن ـُصبح أي مرفق تق اق. وي ذا االتف ة بموجب ھ
ذا اإلخطار  ل ھ ة مث ـِّي الوكال اريخ تلق اراً من ت اق اعتب ذا االتف بإخطار الوكالة به على النحو المذكور خاضعاً لھ

 الكتابي من الھند، وُيدرج في الوثيقة الُمرفقة باالتفاق.

رة ، تلّقت الوكال٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٢وفي   -٢ اً، بمقتضى الفق د إخطاراً كتابي (أ) من ١٤ة من الھن
  االتفاق، بشأن قرارھا إخضاع مرفقين إضافيين للضمانات وفقا ألحكام االتفاق.

ذه ١٤وبمقتضى الفقرة   -٣ د أوردت ُمستنسخة في ھ اق، وق ة باالتف ة المرفق م تحديث الوثيق اق، ت (أ) من االتف
 في الوكالة.الوثيقة لكي يطلع عليھا جميع األعضاء 
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  المرفق 

  ١الصفحة 

قائمة المرافق التي تخضع للضمانات بموجب االتفاق بين حكومة الھند والوكالة 
  الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات على مرافق نووية مدنية

 تاريخ تسلـّم اإلخطار الھند إخضاعھا للضمانات المرافق التي عرضت 

ووي   -١ ود الن ـّع الوق ف)، مـُجم ى أل دة المبن وم (وح يد اليوراني ة أكس محط
 الكائن في حيدر أباد

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦

ى   -٢ دة المبن ود) (وح راص الوق ي (تصنيع أق ود الخزف ة تصنيع الوق محط
 في حيدر أبادألف)، مـُجمـّع الوقود النووي الكائن

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦

ـّع   -٣ ى ألف)، مـُجم دة المبن ع) (وح ي (التجمي ود الخزف محطة تصنيع الوق
 الوقود النووي الكائن في حيدر أباد

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦

ي   -٤ ائن ف ووي الك ود الن ـّع الوق ـُثرى، مـُجم وم الم يد اليوراني ة أكس محط
 حيدر أباد

 ٢٠٠٩األول/أكتوبر تشرين  ١٦

در   -٥ ائن في حي ووي الك ود الن ـّع الوق محطة تصنيع الوقود المـُثرى، مـُجم
 أباد

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ مرفق غادولينيا، مـُجمـّع الوقود النووي الكائن في حيدر أباد  -٦

 ٢٠٠٩األول/أكتوبر تشرين  ١٦ ١الوحدة  - محطة تارابور للقوى الذرية  -٧

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٢الوحدة  - محطة تارابور للقوى الذرية  -٨

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ١الوحدة  -محطة راجاستان للقوى الذرية   -٩

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٢الوحدة  - محطة راجستان للقوى الذرية  -١٠

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ١الوحدة  - محطة كوندانكوالم للقوى النووية  -١١

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٢الوحدة   - محطة كوندانكوالم للقوى النووية  -١٢

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ٥الوحدة  - محطة راجستان للقوى الذرية  -١٣

 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ٦الوحدة  - محطة راجستان للقوى الذرية  -١٤

 ٢٠١٠آذار/مارس  ٩ ٣الوحدة  - للقوى الذريةمحطة راجستان   -١٥

 ٢٠١٠آذار/مارس  ٩ ٤الوحدة  - محطة راجستان للقوى الذرية  -١٦

 ٢٠١٠كانون األول/ديسمبر  ٣ ١ -محطة كاكرابار للقوى الذرية   -١٧

 ٢٠١٠كانون األول/ديسمبر  ٣ ٢ -محطة كاكرابار للقوى الذرية   -١٨

 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ١١ تارابورمرفق لخزن الوقود بعيًدا عن المفاعل،   -١٩

 ٢٠١٤آذار/مارس  ١١ مخزن للمواد النووية في تارابور  -٢٠

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٢  ١الوحدة  -محطة نارورا للقوى الذرية   -٢١

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٢  ٢الوحدة  -محطة نارورا للقوى الذرية   -٢٢

  

 




