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رسـالة مؤرخـة ١١ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـــن مــن 
  القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى األمم املتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـيت، أود أن أنقـل إليكـــم طيــا رســالة الدكتــور نــاجي 
صربي وزير خارجية مجهورية العراق املؤرخة ٧ شــباط/فـرباير ٢٠٠٢ بشـأن العـدوان السـافر 
املســتمر للطــائرات األمريكيــة والربيطانيــة علــى العــراق ضمــن منــاطق حظــر الطــريان غــــري 
املشروعة، حيث قامت هـذه الطـائرات خـالل الفـترة مـن ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ 
ولغايـة ١٥ كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢ بتنفيــذ ٣٣٦ طلعــة عدوانيــة بواقــع ٨٤ طلعــة مــن 

السعودية و ٢٠٢ طلعة من الكويت و ٥٠ طلعة من تركيا. 
ويؤكـد السـيد وزيـر اخلارجيـة إدانـة حكومــة العــراق هلــذه األعمــال العدوانيــة ضــد 
األراضـي العراقيـة وحيمـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة وبريطانيـــا والــدول الــيت تقــدم الدعــم 
السـوقي هلـــذا العــدوان وهــي اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت ومجهوريــة تركيــا 
ـــراق حبقــه الثــابت يف  املسـؤولية الدوليـة الكاملـة عـن هـذه األعمـال العدوانيـة مـع احتفـاظ الع
الدفـاع عـن النفـس مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل ضـد هـذا العمـل العــدواين 
ـــهوض بالواجبــات امللقــاة علــى عــاتقكم مبوجــب امليثــاق  واإلرهـايب املسـتمر، ويطـالبكم بالن
إليقاف هذا العدوان املتواصل وعدم تكراره. وحتميل مرتكبيـه واألطـراف اإلقليميـة املشـتركة 

فيه املسؤولية القانونية الكاملة عنه. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) د. عبد املنعم القاضي 
القائم باألعمال املؤقت 
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مرفق الرسالة املؤرخة ١١ شباط/فرباير ٢٠٠٢ املوجهة إىل رئيس جملس األمن 
  من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى األمم املتحدة 

أود إحــاطتكم علمــا بــأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــــدة واصلتـــا 
عدواما اجلوي على مجهورية العراق، فقـد واصلـت الطـائرات احلربيـة األمريكيـة والربيطانيـة 
خرق حرمة أجواء مجهورية العراق، منطلقة من قواعدهـا يف اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة 
ـــترة مــن ١٦  الكويـت ومجهوريـة تركيـا وقـامت بتنفيـذ ٣٣٦ طلعـة جويـة مسـلحة خـالل الف
ــاين/ينـاير ٢٠٠٢، بواقـع ٨٤ طلعـة جويـة  كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ ولغاية ١٥ كانون الث
مسلحة من اململكة العربيــة السـعودية و ٢٠٢ طلعـة جويـة مسـلحة مـن دولـة الكويـت و ٥٠ 

طلعة جوية مسلحة من اجلمهورية التركية، كما مبني يف مرفق هذه الرسالة. 
إن فـرض الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة منطقـيت حظـــر الطــريان مشــايل العــراق 
وجنوبه هو خرق فاضح مليثاق األمم املتحدة ولقواعد القانون الدويل الثابتـة ولقـرارات جملـس 
األمن اليت طلبت من الدول احترام سيادة العراق وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي. وهـو 
عدوان مسلح مسـتمر ضـد مجهوريـة العـراق، ولقـد أدان اتمـع الـدويل فـرض منطقـيت حظـر 
الطريان كونه اســتخداما غـري مشـروع للقـوة ضـد دولـة مسـتقلة، كمـا أكـدت األمـم املتحـدة 
ممثلة باألمني العام يف تصرحيه للصحافـة يـوم ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، حيـث قـال: 
�مل أر أي مؤشر يف قرارات جملـس األمـن يسـمح بإقامـة هـاتني املنطقتـني�. إن الغـارات الـيت 
ـــة  تشـنها الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة علـى املـدن والقـرى العراقيـة، وعلـى البـىن االرتكازي
للحياة يف مجهورية العراق بضمنها املؤسسات الصحيـة والتعليميـة ودور العبـادة، هـي إرهـاب 
دولة فاضح ومستمر وتدخل فظ يف شـؤون العـراق الداخليـة. فعندمـا فشـل العـدوان الثالثيـين 
عام ١٩٩١ يف قهر إرادة العراقيني والنيل من حريتهم واستقالهلم، عمـدت الواليـات املتحـدة 
وبريطانيـا وبقـرار فـردي إىل فـرض منطقـيت حظـر الطـريان يف مشـال العـراق (٧ نيســـان/أبريــل 
١٩٩١) مث يف جنـــوب العـــراق (٢٧ آب/أغســـطس ١٩٩٢) واســـتخدمتا القـــوة املســـــلحة 
للعدوان على املنشآت املدنية والعسكرية العراقية بقصد زعزعـة اسـتقرار العـراق وديـد حيـاة 
شعبه. ولذا فإن فرض هذه املناطق، واستخدام القوة خالهلا، ميثل انتهاكا ملبـدأ عـدم اسـتخدام 
القوة مبوجب ميثاق األمم املتحدة، وانتـهاكا لقـرارات جملـس األمـن ذات الصلـة بـالعراق الـيت 
أكـدت مجيعـا علـى وجـوب احـترام سـيادة العـراق واسـتقالله وحرمــة أراضيــه. ومنــذ فــرض 
منطقــيت حظــر الطــريان بلــغ جممــوع االنتــهاكات اجلويــة للطــائرات األمريكيــة والربيطانيــــة 
ــــقوط  ٢١١ ١٥٤ انتــهاكا اشــتملت علــى قصــف وتدمــري للمواقــع العســكرية واملدنيــة وس

١ ٤٧٦ شهيدا وأكثر من ٣٢٠ ١ جرحيا. 
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ورغم إدانة العامل كله هلذا العدوان، ورغم الرسائل الـيت نوجهـها لألمـني العـام ولكـم 
والـيت تتضمـن تفـاصيل أعمـال العـدوان اإلرهـايب هـذه، إال أن الواليـات املتحـــدة مســتمرة يف 
إعـالن اسـتهانتها مبيثـاق األمـم املتحـدة وبقـرارات جملـس األمـن، ومل يتخـذ جملـــس األمــن أي 
إجراء إزاء هذا العدوان اإلرهايب الذي تقوم به الواليات املتحدة وبريطانيـا ممـا يثـري تسـاؤالت 
جدية حول مصداقية األمم املتحـدة وجملـس األمـن وقدرمـا علـى تطبيـق معايـري امليثـاق علـى 
اجلميع بال متييز وبال معايري مزدوجة وعلـى صيانـة األمـن والسـلم الدوليـني ووقـف مـا يـهدده 

من أعمال العدوان والتهديد. 
إن حكومـة مجهوريـة العـراق حتمـل حكومـات الواليـات املتحـدة واململكـــة املتحــدة، 
والـدول الـيت تقـدم التسـهيالت هلـذا العـدوان اإلرهـايب وهـي دولـة الكويـت واململكـة العربيـــة 
السعودية ومجهورية تركيا، املسؤولية الكاملة عن أعمال العدوان هذه، وتؤكـد حـق مجهوريـة 
العراق الثابت مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل يف أن ميـارس حقـه املشـروع يف 
الدفـاع عـن النفـس ضـد هـذا العمـل العـدواين اإلرهـايب املســـتمر، كمــا تــأمل مــن ســعادتكم 
النهوض بالواجبات امللقـاة علـى عـاتقكم، واملتمثلـة يف احلفـاظ علـى السـلم واألمـن الدوليـني، 
ومطالبـة حكومـات تلـك الـدول باإليقـاف الفـوري لعدواـا املتواصـل ضـد مجهوريـــة العــراق 
وحتميل مرتكيب العدوان واألطراف اإلقليمية اليت تسهل اســتمراره املسـؤولية القانونيـة الكاملـة 

عنه. 
(توقيع) د. ناجي صربي 
وزير خارجية مجهورية العراق 
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املرفق 
تفاصيل خروقات الطائرات احلربية األمريكيـة والربيطانيـة حلرمـة أجـواء 
مجهوريـة العـراق للفـترة مـن ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ ولغايــة 

  ١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 
املنطقة الشمالية: ٥٠ طلعة جوية مسلحة بسـرعة ٧٢٠–٧٨٠ كـم/سـاعة وبارتفـاع  - ١

٦–١٢ كم، كما مبني تفاصيلها أدناه: 
ــــن يـــوم ٤ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢، اخـــترقت  يف الســاعة ١٢/٠٠ م (أ)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة الشـمالية قادمـة مـن قواعـد هلـا يف مجهوريـة تركيـا وعـــرب األجــواء 
التركية ونفذت ١٢ طلعة جوية مسلحة تسندها طـائرة أواكـس مـن داخـل األجـواء التركيـة، 
ـــا  وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق العماديـة وعقـرة وراونـدوز. وتصـدت هلـا دفاعاتن
اجلوية يف سياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطـن وأجربـا علـى الفـرار يف السـاعة 

 .١٢/٤٥
يف الساعة ١٢/١٥ من يوم ٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ اخترقت الطـائرات  (ب)
EA األجــواء  6B األمريكيــة والربيطانيــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو 
العراقيـة يف املنطقـة الشـمالية قادمـة مـن قواعـد هلـا يف مجهوريـة تركيـا وعـــرب األجــواء التركيــة 
ونفـذت ١٤ طلعـة جويـة مسـلحة تسـندها طـائرة أواكـس مـن داخـل األجـواء التركيـة، وقـــد 
حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق زاخـو والعماديـة وعقـرة ودهـــوك وعــني زالــة ودوكــان 
وراوندوز. وتصدت هلا دفاعاتنا اجلوية يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطـن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٤/٥٠. 
يف الســاعة ١٢/٥٠ مــن يــــوم ١٤ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ اخـــترقت  (ج)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة الشـمالية قادمـة مـن قواعـد هلـا يف مجهوريـة تركيـا وعـــرب األجــواء 
التركية ونفذت ١٢ طلعة جوية مسلحة تسندها طـائرة أواكـس مـن داخـل األجـواء التركيـة، 
وقد حلقت هذه الطائرات فـوق منـاطق زاخـو والعماديـة وعـني سـقي وبيبـو وأربيـل ودهـوك 
وعني زالة وراوندوز. وتصدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع 

عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٥/٤٠. 
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يف الســاعة ١١/٥٠ مــن يــــوم ١٥ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ اخـــترقت  (د)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة الشـمالية قادمـة مـن قواعـد هلـا يف مجهوريـة تركيـا وعـــرب األجــواء 
التركية ونفذت ١٢ طلعة جوية مسلحة تسندها طـائرة أواكـس مـن داخـل األجـواء التركيـة، 
وقد حلقت هذه الطائرات فوق مناطق العمادية وعقرة ودهوك وعني زالة وأربيل وراونـدوز. 
وتصدت هلا دفاعاتنا اجلوية يف سياق ممارستها حلق الدفاع املشروع عن الوطن وأجربـا علـى 

الفرار يف الساعة ١٤/٢٠. 
املنطقــة اجلنوبيــة: ٢٨٦ طلعــة جويــة مســــلحة وبســـرعة ٧٢٠–٧٨٠ كـــم/ســـاعة  - ٢

وبارتفاع ٩–١٣ كم، كما مبني تفاصيلها أدناه: 
ـــن يــوم ١٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ١٣/٢٠ م (أ)
الطائرات األمريكية والربيطانيـة مـن نـوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ األجـواء العراقيـة يف 
املنطقة اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء 
واملياه اإلقليمية الكويتية والسـعودية ونفـذت ٦ طلعـات جويـة مسـلحة منـها طلعتـان جويتـان 
مسلحتان من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع أواكـس مـن داخـل 
األجـواء السـعودية و ٤ طلعـات جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـــرب املنطقــة املرتوعــة 
 E 2-C السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع
مـن داخـل األجـواء الكويتيـة، وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـــاطق الســلمان وأرطــاوي 
والبصية واجلليبة. وتصدت هلــا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن 

الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٥/٠٠. 
ـــن يــوم ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ٢٠/٤٤ م (ب)
EA األجــــواء  6B الطــائرات األمريكيــة والربيطانيــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ وتورنــادو
العراقية من املنطقة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت 
وعرب األجواء وامليـــاه اإلقليمية السعوديـــة والكويتيــــة ونفذت ١٦ طلعــة جويـة مسـلحة منـها 
ـــوع  ٤ طلعـات جويـة مسـلحة مـن األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن ن
أواكس من داخل األجواء السـعودية و ١٢ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب 
املنطقة منـزوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـــت هــذه الطــائرات فــوق منــاطق أشــبجة 
والبصية واجلليبة والســلمان وأرطـاوي. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق 

الدفاع املشروع عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ٢٣/٠٠. 



602-25555

S/2002/171

ـــن يــوم ٢١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ٢٠/٠٠ م (ج)
EA األجــــواء  6B الطــائرات األمريكيــة والربيطانيــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ وتورنــادو
العراقية من املنطقة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت 
وعرب األجواء واملياه اإلقليمية السـعودية والكويتيـة ونفـذت ٦ طلعـات جويـة مسـلحة منـها ٤ 
طلعات جوية مسلحة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة من نوع أواكـس 
من داخل األجواء الســعودية وطلعتـان جويتـان مسـلحتان مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب املنطقـة 
املرتوعة السالح بني مجهوريــة العـراق ودولـة الكويـت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة نـوع 
E2-C من داخل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق البصيـة وأشـبجة 

وغرب الشنافية. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن 
الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ٢١/٢٥. 

ـــن يــوم ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ٢١/٠٠ م (د)
الطـائرات األمريكيـــة والربيطانيــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ األجــواء العراقيــة يف املنطقــة 
اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء وامليـاه 
ــــان جويتـــان  اإلقليميــة الكويتيــة والســعودية ونفــذت ٨ طلعــات جويــة مســلحة منــها طلعت
مسلحتان من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع أواكـس مـن داخـل 
األجـواء السـعودية و ٦ طلعـات جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـــرب املنطقــة املرتوعــة 
E مـن  2-C السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسندها طائرة القيادة والســيطرة نـوع
داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق الناصريـة والبصيـة واجلليبــة 
وأشـبجة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطــن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ٢٢/١٠. 
ـــن يــوم ٢٥ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ١١/٣٥ م (هـ)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ١٦ طلعـة جويـة مسـلحة 
منها ٤ طلعات جوية مسلحة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع 
أواكس من داخل األجواء السـعودية و ١٢ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب 
املنطقة منـزوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
ـــت هــذه الطــائرات فــوق منــاطق البصيــة  نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلق
والسلمان وأرطاوي واجلليبة وأشـبجة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق 

الدفاع املشروع عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/١٥. 



02-255557

S/2002/171

ـــن يــوم ٢٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ١٣/٤٥ م (و)
الطائرات األمريكية والربيطانيـة مـن نـوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ األجـواء العراقيـة يف 
املنطقة اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء 
واملياه اإلقليمية الكويتية والسعودية ونفـذت ٣٠ طلعـة جويـة مسـلحة منـها ٤ طلعـات جويـة 
مسلحة من األجواء السعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن نـوع أواكـس مـن داخـل 
ـــة وعــرب املنطقــة املرتوعــة  األجـواء السـعودية و ٢٦ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتي
E مـن  2-C السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسندها طائرة القيادة والســيطرة نـوع
داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق البصيـة والسـلمان واجلليبــة 
وأشـبجة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطــن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٥/٣٠. 
ـــن يــوم ٢٧ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ١١/٥٠ م (ز)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ٣٠ طلعـة جويـة مسـلحة 
منها ١٦ طلعة جوية مسلحة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسـيطرة مـن نـوع 
أواكس من داخل األجواء السـعودية و ١٤ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب 
املنطقة املرتوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
ـــائرات فــوق منــاطق صفــوان  نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الط
والبصية واجلليبة والســلمان وأرطـاوي. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق 

الدفاع املشروع عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/٣٠. 
ـــن يــوم ٢٨ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ١٠/١٠ م (ح)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ٢٠ طلعـة جويـة مسـلحة 
منها ٦ طلعات جوية مسلحة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع 
أواكس من داخل األجواء السـعودية و ١٤ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب 
املنطقة املرتوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
ـــائرات فــوق منــاطق صفــوان  نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الط
والناصريـة والبصيـة واجلليبـة والســـلمان وأرطــاوي. وتصــدت هلــا دفاعاتنــا اجلويــة يف ســياق 

ممارستها حلق الدفاع املشروع عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١١/٤٠. 



802-25555

S/2002/171

ـــن يــوم ٢٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ٠٨/٤٢ م (ط)
الطائرات األمريكية والربيطانيـة مـن نـوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ األجـواء العراقيـة يف 
املنطقة اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء 
واملياه اإلقليمية الكويتية والسعودية ونفذت ٣٤ طلعة جوية مسـلحة منـها ١٠ طلعـات جويـة 
مسلحة من األجواء السعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن نـوع أواكـس مـن داخـل 
ـــة وعــرب املنطقــة املرتوعــة  األجـواء السـعودية و ٢٤ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتي
E مـن  2-C السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسندها طائرة القيادة والســيطرة نـوع
داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق اجلليبـة والبصيـة والســلمان 
واملعانيـة. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطــن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٠/٢٠. 
ـــن يــوم ٣٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ اخــترقت  يف السـاعة ٠٨/٢٥ م (ي)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ٢٢ طلعـة جويـة مسـلحة 
منها ١٠ طلعات جوية مسـلحة مـن األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن 
نوع أواكس من داخـل األجـواء السـعودية و ١٢ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة 
وعـرب املنطقـة املرتوعـة السـالح بـني مجهوريـة العـراق ودولـة الكويـت تســـندها طــائرة القيــادة 
والسيطرة نوع E2-C من داخل األجواء الكويتية وقد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق منـاطق أم 
قصر وصفوان واجلليبة والبصية والسلمان واملعانية وأرطاوي. وتصدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف 

سياق ممارستها حلق الدفاع املشروع عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٠/٥٥. 
يف الساعة ٠٩/٠٥ من يوم ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ اخترقت الطـائرات  (ك)
EA األجــواء العراقيــة يف  6B األمريكيـة والربيطانيـــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ وتورنــادو
املنطقة اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء 
واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ٢٢ طلعـة جويـة مسـلحة منـها ١٢ طلعـة جويـة 
مسلحة من األجواء السعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن نـوع أواكـس مـن داخـل 
األجواء السعودية و ١٠ طلعـات جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب املنطقـة املرتوعـة 
 E 2-C السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع
من داخل األجواء الكويتية وقد حلقت هذه الطائرات فـوق منـاطق اجلليبـة والبصيـة واللصـف 
والسلمان وأرطاوي. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع 

عن الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٠/٢٥. 
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يف الساعة ٠٩/٥٥ من يوم ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ اخترقت الطـائرات  (ل)
األمريكية والربيطانية من نوع إف ١٤ و إف ١٥ األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة 
مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة الكويــت وعــرب األجــواء وامليــاه اإلقليميــة 
الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ١٦ طلعـة جويـة مسـلحة منـــها ٤ طلعــات جويــة مســلحة مــن 
ـــوع أواكــس مــن داخــل األجــواء  األجـواء السـعودية تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة مـن ن
السعودية و ١٢ طلعة جوية مسلحة من األجواء الكويتيـة وعـرب املنطقـة املرتوعـة السـالح بـني 
E مــن داخــل  2-C ـــادة والســيطرة نــوع مجهوريـة العـراق ودولـة الكويـت تسـندها طـائرة القي
األجواء الكويتية وقد حلقت هذه الطائرات فوق مناطق اجلليبـة والبصيـة وأشـبجة والسـلمان. 
وتصدت هلا دفاعاتنا اجلوية يف سياق ممارستها حلق الدفاع املشروع عن الوطن وأجربـا علـى 

الفرار يف الساعة ١١/٥٠. 
يف الساعة ١٢/٠٥ من يوم ٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ اخترقت الطـائرات  (م)
األمريكية والربيطانية من نوع إف ١٦ األجواء العراقية يف املنطقة اجلنوبية قادمة مـن قواعدهـا 
يف اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية 
ونفذت ١٠ طلعات جوية مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب املنطقـة املرتوعـة السـالح بـني 
E مــن داخــل  2-C ـــادة والســيطرة نــوع مجهوريـة العـراق ودولـة الكويـت تسـندها طـائرة القي
ــــة وأشـــبجة  األجــواء الكويتيــة وقــد حلقــت هــذه الطــائرات فــوق منــاطق أرطــاوي واجلليب
والسلمان. وتصدت هلا دفاعاتنا اجلوية يف سـياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطـن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١٣/١٥. 
يف الســاعة ١٢/٣٥ مــن يــــوم ١١ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ اخـــترقت  (ن)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ١٧ طلعـة جويـة مسـلحة 
منها ٦ طلعات جوية مسلحة من األجواء السعودية تسندها طائرة القيادة والسيطرة مـن نـوع 
أواكس من داخل األجواء السـعودية و ١١ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب 
املنطقة املرتوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
ـــاطق الناصريــة  نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هـذه الطـائرات فـوق من
واجلليبــة والبصيــة وأرطــاوي وأشــبجة والســلمان. وتصــدت هلــا دفاعاتنــا اجلويــة يف ســـياق 

ممارستها حلق الدفاع املشروع عن  الوطن وأجربا على الفرار يف الساعة ١٤/٠٠. 
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يف الســاعة ٠٩/٤٠ مــن يــــوم ١٣ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ اخـــترقت  (س)
الطـائرات األمريكيـــة والربيطانيــة مــن نــوع إف ١٤ و إف ١٥ األجــواء العراقيــة يف املنطقــة 
اجلنوبية قادمة من قواعدها يف اململكة العربية السـعودية ودولـة الكويـت وعـرب األجـواء وامليـاه 
ـــرب  اإلقليميـة الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ١٣ طلعـة جويـة مسـلحة مـن األجـواء الكويتيـة وع
املنطقة املرتوعة السالح بني مجهورية العراق ودولة الكويت تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة 
نوع E2-C من داخل األجواء الكويتية وقد حلقت هـذه الطـائرات فـوق منطقـيت صفـوان وأم 
قصـر. وتصـدت هلـا دفاعاتنـا اجلويـة يف سـياق ممارســـتها حلــق الدفــاع املشــروع عــن الوطــن 

وأجربا على الفرار يف الساعة ١١/١٠. 
يف الســاعة ١١/٥٠ مــن يــــوم ١٥ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ اخـــترقت  (ع)
 EA 6B ـــوع إف ١٤ و إف ١٥ و إف ١٦ وتورنــادو  الطـائرات األمريكيـة والربيطانيـة مـن ن
األجـواء العراقيـة يف املنطقـة اجلنوبيـة قادمـة مـن قواعدهـا يف اململكـة العربيـة الســـعودية ودولــة 
الكويت وعرب األجواء واملياه اإلقليمية الكويتيـة والسـعودية ونفـذت ٢٠ طلعـة جويـة مسـلحة 
ـــة العــراق ودولــة الكويــت  مـن األجـواء الكويتيـة وعـرب املنطقـة املرتوعـة السـالح بـني مجهوري
تسـندها طـائرة القيـادة والسـيطرة نـوع E2-C مـن داخـل األجـواء الكويتيـة وقـد حلقـت هــذه 
الطـائرات فـوق منـاطق اجلليبـة والبصيـة وأرطـاوي وأشـبجة والسـلمان. وتصـدت هلـا دفاعاتنــا 
اجلوية يف سياق ممارسـتها حلـق الدفـاع املشـروع عـن الوطـن وأجربـا علـى الفـرار يف السـاعة 

 .١٣/٤٥
 


