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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

  

بين الوكالة والھند  ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧نص االتفاق المعقود في 
 بتوريد الماء الثقيل من االتحاد السوفياتي لتطبيق الضمانات فيما يتعّلق

 تعليق

 

  

 

ة  ين الوكال ود ب اق المعق ق الضمانات بموجب االتف ق تطبي يرد نص الرسائل المتبادلة، التي تشكِّل اتفاقاً على تعلي
االشتراكية الدولية للطاقة الذرية وحكومة الھند لتطبيق الضمانات بشأن توريد الماء الثقيل من اتحاد الجمھوريات 

وفياتية، ن  ١الس اراً م ه  ٣٠اعتب دول ٢٠١٦حزيران/يوني ع ال ه جمي ع علي ل ي تطَّ ة لك ذه الوثيق ي ھ خاً ف ، مستنس
  األعضاء.

 

 

 
  .INFCIRC/260يرد مستنسخاً في الوثيقة   ١
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INFCIRC/260/Mod.1 
  الملحق

 

 وزارة الشؤون الخارجية
  الھند

  
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢٢

  
  صاحب السعادة،

ق الضمانات بشأن  د لتطبي ة الھن ة وحكوم ة الذري ة للطاق ة الدولي ين الوكال فني أن أشير إلى االتفاق المعقود ب يشرِّ
ي  اذ ف ز النف ل حي ذي دخ وفياتية، ال تراكية الس ات االش اد الجمھوري ن اتح ل م اء الثقي د الم رين  ١٧توري تش

اني/نوفمبر  ة  ١٩٧٧الث ه فيمINFCIRC/260(الوثيق ار إلي ام ) (المش ـ"اتفاق الضمانات لع ي ب ى ١٩٧٧ا يل ") وإل
ة،  ة المدني ى المرافق النووي االتفاق المعقود بين حكومة الھند والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات عل

) (المشار إليه فيما يلي Corr.1وتصويبھا  INFCIRC/754(الوثيقة  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١الذي دخل حيز النفاذ في 
  ").٢٠٠٩اق الضمانات لعام بـ"اتف

اراً من  ه، اعتب ة بأّن غ الوكال ه  ٣٠وأوّد أن أبل ردات الخاضعة للضمانات بموجب ٢٠١٦حزيران/يوني إّن المف ، ف
ام  ١٩٧٧اتفاق الضمانات لعام  اق الضمانات لع . وفي ضوء ٢٠٠٩ھي مفردات تخضع للضمانات بموجب اتف

رة  ا للفق ك ووفق ام ٢٢ذل اق الضمانات لع ن اتف ق الضمانات ٢٠٠٩ م ق تطبي رح تعلي د أن تقت ة الھن ودُّ حكوم ، ت
  نافذاً. ٢٠٠٩ما دام اتفاق الضمانات لعام  ١٩٧٧بموجب اتفاق الضمانات لعام 

ام  اق الضمانات لع د بموجب اتف د الھن د أنَّ تعھُّ فني أن أؤكِّ ردات ١٩٧٧وفي ھذا الصدد، يشرِّ اً من المف أنَّ أي ، ب
ُتستخدم لتصنيع أي سالح نووي أو لتعزيز أي غرض عسكري آخر وبأنَّ ھذه المفردات  الخاضعة لھذا االتفاق ال

  ُتستخدم حصراً ألغراض سلمية وال ُتستخَدم لتصنيع أي جھاز متفجر نووي، يظّل تعھُّداً سارياً.

ذه وأرجو أن أتلقى تأكيداً كتابياً يفيد بأنَّ االقتراح الوارد أعاله مقبول لدى الوكالة الدولية ل لطاقة الذرية. وتشكِّل ھ
ام  اق الضمانات لع ق الضمانات بموجب اتف ق تطبي ا  ١٩٧٧الرسالة والرد اإليجابي من جانبكم اتفاقاً على تعلي م

  نافذاً. ٢٠٠٩دام اتفاق الضمانات لعام 

  وتفّضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.

  
  [التوقـيع]

  سوشما سواراج
  
  
  
  

  أمانوسعادة السيد يوكيا 
  المدير العام

  للوكالة



 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

  المدير العام
  

  ٢٠١٧شباط/فبراير  ٦
  

  معالي الوزيرة،
  

خة  التكم المؤرَّ فني أن أشير إلى رس انون األول/ديسمبر  ٢٢يشرِّ د  ٢٠١٦ك ة الھن ا حكوم رح فيھ ي تقت الت
ق  د لتطبي ة الھن ة وحكوم ة الذري ة للطاق ة الدولي ين الوكال ود ب اق المعق ب االتف مانات بموج ق الض ق تطبي تعلي

اذ في الضمانات فيما يتعلّق بتوريد الماء الثقيل من اتحاد الجمھوريات االش ز النف تراكية السوفياتية، الذي دخل حي
اني/نوفبمر ١٧ رين الث ة  ١٩٧٧ تش ام INFCIRC/260(الوثيق مانات لع ـ"اتفاق الض ي ب ا يل ه فيم ار إلي ) (المش

ق الضمانات  ٢٢")، وفقاً للفقرة ١٩٧٧ ة لتطبي من االتفاق المعقود بين حكومة الھند والوكالة الدولية للطاقة الذري
ة  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١لنووية المدنية، الذي دخل حيز النفاذ في على المرافق ا وتصويبھا  INFCIRC/754(الوثيق

Corr.1 ٢٠٠٩) (المشار إليه فيما يلي بـ"اتفاق الضمانات لعام.("  

ق  ى تعلي ة عل ة. وتوافق الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال ول ل راحكم مقب فني أن أبلغكم بأنَّ اقت وُيشرِّ
ق  ام تطبي اق الضمانات لع ام ١٩٧٧الضمانات بموجب اتف اق الضمانات لع ا دام اتف رة  ٢٠٠٩ م اً للفق ذاً، وفق ناف

  .٢٠١٦ حزيران/يونيه ٣٠، اعتباراً من ٢٠٠٩من اتفاق الضمانات لعام  ٢٢

 
  

  وتفّضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام والتقدير،

  [التوقـيع]

  يوكيا أمانو
  
  
  

HE Ms Sushma Swaraj  
Minister for External Affairs of the  

  Republic of India  
Ministry of External Affairs  

9, Bhagvan Das Road  
NEW DELHI 110 011  

INDIA  
  

 نسخة إلى: البعثة الدائمة للھند لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية




