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رسالة مؤرخة ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ موجهـة إىل األمـني العـام مـن 
  املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة 

بناء على تعليمات من حكوميت أود أن أنقل إليكـم طيـا التقريـر اليومـي عـن فعاليـات 
فـرق التفتيـش لألمنوفيـك والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف العـراق ليـوم ١١ كـــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٢. 
وسـأغدو ممتنـا لــو عملتــم علــى تعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها كوثيقــة مــن وثــائق 

جملس األمن. 
(توقيع) د. حممد الدوري 
املمثل الدائم 
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مرفـق للرسـالة املؤرخـة ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ املوجهـة إىل األمـــني 
  العام من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة 

التقريـر اليومـي عـن فعاليـات فـرق تفتيـش األمنوفيـك والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
  الذرية يف العراق 

 تقرير الفعاليات ليوم ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 
كانت فعاليات فرق تفتيش جلنة األمم املتحدة للرصـد والتفتيـش (أمنوفيـك) والوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية يوم األربعاء ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ كما يأيت: 
انطلـق فريـق تفتيـش األمنوفيـــــك مـن مقـره فـــــي فنــدق القنـــــاة ببغـــــداد يف  أوال:
الساعة ٨/٢٧ صباحا. تكون الفريق من عشرة مفتشني برئاسـة السـيدة (كـي مـريش). وصـل 
الفريق يف الساعة ٩/١٠ صباحا إىل مركز الرازي للبحـوث وإنتـاج العـدد التشـخيصية الطبيـة 
التابع إىل وزارة الصناعة واملعادن. يقـع املركـز يف منطقـة أبـو غريـب مشـايل بغـداد قـرب كليـة 
الطب البيطري. املركز املذكور متخصص بإجراء البحوث املتعلقـة بـالعدد التشـخيصية الطبيـة 
إضافـة إىل إنتـاج أقـراص فحـص احلساسـية للمضـادات احلياتيـة واحملـاليل والصبغـات وهـو مــن 

املواقع الطبية اليت كانت خاضعة للرقابة املستمرة. 
حال وصول فريق التفتيش للموقع انقسم إىل جمموعتني: 

اموعــة األوىل: أجــرت لقــاًء مــع مديــر املركــز واستفســرت عــــن عمـــل املركـــز 
واإلعالنات نصف السنوية اخلاصة باملركز وهل هناك متغريات جديدة فيها. واستفسـروا عـن 

طبيعة البحث والتطوير الذي يقوم به املركز وعن منتجات املركز واجلهات املستفيدة. 
ـــة يف املركــز مشلــت مرافقــه كافــة كاملختــربات وقســم  اموعـة الثانيـة: قـامت جبول

التخطيط واملتابعة وبيت احليوانات واملخازن واستفسرت عن نشاطات هذه املرافق. 
انتهت الزيارة بالساعة ١٤/٤٥ وعاد الفريق إىل فندق القناة يف الساعة ١٥/٢٠. 

فريق تفتيش األمنوفيك الثاين:  ثانيا:
حترك فريق تفتيش األمنوفيك الثاين واملكون من مخسة عشر مفتشا من فندق القنـاة يف 
الساعة ٨/٣٥ برئاسة (وليم جـويل). وتوجـه الفريـق إىل مصنـع الفتـح التـابع لشـركة الكرامـة 
العامة والواقع يف منطقة التاجيات ١٠ كم مشال بغداد ووصـل إىل املصنـع يف السـاعة ٩/١٥، 

وانقسم الفريق إىل جمموعتني: 
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اموعـة األوىل: عقـدت اجتماعـا مـع مديـر املصنـــع واستفســرت منــه عــن  (أ)
أقسام املصنع وعائديته ومنتجاته ومن هي اجلهات اليت تسـند املصنـع واجلـهات املسـتفيدة مـن 
إنتاجـه. طلـب رئيـس اموعـة خمططـات املوقـع وأقســـامه وزود ــا. تعرفــت اموعــة علــى 
املكــائن الــيت تقــوم بعمليــة اإلنتــاج واألجــزاء املنتجــة يف ورش اإلنتــاج وقــارنت ذلــك مـــع 
اإلعالنـات نصـف السـنوية الـيت سـبق وأن قدمـت هلـم. بعدهـا قـامت اموعـة بزيـــارة ورشــة 

التشغيل امليكانيكي. 
اموعـة الثانيـة: زارت اموعـة ورشـــة اخلراطــة وقــامت بتصويــر املكــائن  (ب)
وتسـجيل مواصفاـا، واطلعـت علـى احلاسـبة اخلاصـة بـتزويد براجميـات املكـائن باإلحداثيـــات 

أثناء التشغيل. 
أـى الفريـق زيـارة املوقـع فــــــي الساعــــــة ١٢/٤٥ وعــــــاد إلـــــى فنـــــدق القنــاة يف 

الساعة ١٣/١٠. 
فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية األول  ثالثا:

انطلقت من فندق القناة ثالثة جماميع تفتيشية وكما يأيت: 
اموعة األوىل: تألفت هذه اموعة من أربعة مفتشني برئاسة (نيكوالي الزاريـف) 
وحتركـت مـن فنـدق القنـاة يف السـاعة ٨/٢٥ صباحـا ووصلـت إىل منظمـــة الطاقــة الذريــة يف 
التويثة يف الساعة ٨/٥٠ صباحا وكانت مهمة الفريق تبديل أختام خمزين املواد النوويـة اللذيـن 
فتشـا يف اليومـني السـابقني وأبدلـت أختـام األبـواب الرئيسـية واجلانبيـة إضافـة إىل تبديـل ختـــم 
إحدى احلاويات املعبـأة بثـاين أوكسـيد اليورانيـوم وبلـغ عـدد األختـام املسـتبدلة (٢١) ختمـا. 

وانتهت الزيارة يف الساعة ١٢/٢٠ وعادت اموعة إىل فندق القناة يف الساعة ١٢/٤٥. 
اموعة الثانية: تألفت من ثالثة مفتشني برئاسة (كريك الفندر). حتركـت اموعـة 
مـن فنـدق القنـاة يف الســـاعة ٨/٢٥ صباحــا ووصلــت يف الســاعة ٩/٥٥ صباحــا إىل شــركة 
صدام العامة يف عامريـة الفلوجـة مشـايل بغـداد. وشـركة صـدام العامـة هـي إحـدى تشـكيالت 
هيئـة التصنيـع العسـكري وكـانت مشـمولة بنظـام الرقابـة املسـتمرة، وسـبق وأن أجـــرت فــرق 
تفتيـش اللجنـــة اخلاصــة تفتيشــات مفاجئــة عديــدة هلــا. والشــركة متخصصــة يف الصناعــات 

امليكانيكية ألجزاء من املعدات العسكرية التقليدية. 
قامت جمموعة التفتيش باالطالع علـى أبنيـة ومصـانع الشـركة ودققـت مجيـع املكـائن 
اخلاضعة للرقابة وكذلك دققت املكائن اجلديدة للتأكد من أـا غـري مشـمولة بالرقابـة. بعدهـا 
دققـت اموعـة أختـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة املثبتـة علـــى املكــائن املشــمولة بالرقابــة 
C الـيت تعمـل بواسـطة برامـج الكومبيوتـر وكذلـك  NC وأخذت مسحات من أحد مكــائن الــ



402-74153

S/2002/1362

أخـذت منـاذج مـن خملفـات احلديـد، واستفسـرت اموعـة عـن طبيعـة عمـل الشـركة احلـــايل. 
وانتهت الزيارة يف الساعة ١١/٥٠ صباحا وتوجهت اموعة إىل مصنع (العامر) القريب مـن 
الشركة وهو أحد املصانع التابعــة لشـركة صـدام العامـة ووصلتـه يف السـاعة ١١/٥٥ صباحـا. 
مصنـع العـامر هـو مـن املواقـع اخلاضعـة للرقابـة وكـانت فـرق تفتيـش اللجنـة اخلاصـــة الســابقة 
تزوره باستمرار واملصنع متخصص بالتشغيل امليكانيكي الثقيل لألغراض العامة وال يقوم بـأي 
نشـاط لصـاحل الصواريـخ ذات املديـات املسـموح ـا واملشـمولة بالرقابـة، ولكنـه مشـل بالرقابــة 

لقدرته على تصنيع أجزاء من الصواريخ من وجهة نظر اللجنة اخلاصة يف حينه. 
ـــورش الفنيــة واالطــالع علــى املكــائن واملعــدات  قـامت اموعـــــة بزيـــــارة مجيـع ال
وتدقيق األختام املوجودة عليها واالستفسـار عـن طبيعـة األعمـال املنجـزة يف املصنـع منـذ عـام 
ــاة يف  ١٩٩٨ وحلـد اآلن. انتـهت الزيـارة يف السـاعة ١٢/٥٠ وعـادت اموعـة إىل فنـدق القن

الساعة ١٤/١٧. 
اموعة الثالثة: تألفت اموعة من أربعـة مفتشـني برئاسـة (بـوب كيلـي). انطلقـت 
اموعـــــة من فندق القنـاة يف السـاعة ٨/٢٥ صباحـا ووصلـت يف السـاعة ٩/١٨ إىل شـركة 
ابـن سـينا الواقعـة علـى بعـــد ٣٥ كــم مشــايل بغــداد. الشــركة متخصصــة ببحــوث الكيميــاء 
الصناعية وحتضري املواد األولية العضوية والالعضوية اليت حتتاجها الصناعـات املدنيـة يف العـراق 
ـــإجراء  وتقـدم الشـركة خدماـا إىل اجلامعـات واملراكـز العلميـة كافـة، وتقـوم الشـركة أيضـا ب
التحليـالت الكيمياويـة املختلفـة. عنـد وصـول اموعـة عقـدت لقـاء مطـوال مـع املديـــر العــام 
طلبت واستفسرت عن نشاطات الشركة وخططـها املسـتقبلية وأجيبـت علـى استفسـاراا. مث 
ـــة. كمــا  أجـرت جولـة يف خمـازن الشـركة لتدقيـق أختـام الوكالـة علـى املكـائن اخلاضعـة للرقاب
زارت مديرية أحباث الصناعات السليكونية وبناية املختربات التحليلية واالطالع على أجـهزا 
وتصويرهـا. أـت اموعـة جولتـها يف الســـاعة ١٣/٠٠ وتوجــهت إىل مصنــع األمــل التــابع 
لنفـس الشـركة وهـذا املعمـل متخصـص بإنتـاج النـتروجني الســـائل. وأطلعــت اموعــة علــى 
املعمـل واستفسـرت عـن طاقتـــــه اإلنتاجيــــــة وأخـــذت عـــــدة صــور لــه. انتــهت الزيــارة يف 

الساعة ١٣/٢٥ ووصلت فندق القناة يف الساعة ١٤/١٧. 
فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثاين  رابعا:

كـان فريـق تفتيـش الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قـد أمضـــى ليلــة ١٠-١١ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٢ يف امع السكين التابع للشركة العامة للفوسـفات يف عكاشـات غـريب 
العــراق. حتــرك الفريــق يف الســاعة ٨/٤٠ صبــاح يــــوم ١١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢ 

وانقسم إىل ثالث جمموعات وكما يأيت: 
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اموعة األوىل: تألفت من ثالثة مفتشـني برئاسـة فيـل كوفيلـد وصلـت اموعـة إىل 
موقـع الشـركة العامـة للفوسـفات يف الســاعة ٨/٤٥ وعقــدت لقــاء مــع مديــر عــام الشــركة 
واستفسـرت عـن معـدالت اإلنتـاج حلـامض الفســـفوريك املركــز واملخفــف وإنتــاج األمســدة 
بأنواعها وكميتها. كما استفسـرت اموعـة عـن مشـروع غـاز الفريـون املتوقـف عـن العمـل 
منذ عــام ١٩٩٠. واطلعـت اموعـة علـى خمططـات التصـاميم للمشـروع واحتفظـت بنسـخة 
مـن املخططـات. قـامت اموعـة بزيـارة وحـدة صيانـة املبـادالت احلراريـة واملراجـــل. أجــرت 
اموعـة املسـح اإلشـعاعي باألجـهزة احملمولـة وأخـذت منـاذج مـن فوسـفات الكالسـيوم اخلــام 

 .(T SP) ومنوذج من وحدة تركيز فوسفات الكالسيوم املركز ومنوذج من مساد
اموعـة الثانيـة: تـألفت مـــن ٣ مفتشــني برئاســة ديفيــد هيــس. وصلــت إىل موقــع 
ـــاذج مــن امليــاه والتربــة واحلشــائش  الشـركة العامـة للفوسـفات يف السـاعة ٨/٤٥. أخـذت من
واملـواد الصلبـة مـن أمـــاكن خمتلفــة مــن موقــع الشــركة. أجــرت اموعــة املســح اإلشــعاعي 
باألجهزة احملمولة ملرافق املوقع كافة دف الكشف عـن أي نشـاط نـووي مزعـوم أو مصـادر 

مشعة مزعومة غري معلنة. 
اموعــة الثالثــة: اجتــهت اموعــة إىل الســياج اخلــارجي للموقــع وأجــرت املســـح 
اإلشعاعي ملخازن تعود إىل شركات صناعية أخـرى واطلعـت علـى حمتويـات املخـازن. زارت 

اموعة حمطة املاء الرئيسية املغذية للموقع وامع السكين ومضخات مياه ااري. 
أى فريق التفتيش أعماله يف الساعة ١٢/٥٥ وعاد إىل بغداد ووصل إىل فندق القنـاة 

يف الساعة ١٧/٤٠. 
جمموعة االتصاالت: ذهب أحد أفراد جمموعة االتصـاالت يف السـاعة ٩/٠٠  خامسا:
إىل مطار الرشيد ترافقـه عجلتـان تنقـالن أجـزاء مـن بـرج االتصـاالت. قـام خمتصـون عراقيـون 
بنصـــب الـــربج فـــوق بنايـــة صالـــة الطـــريان يف املطـــار. انتـــهى العمـــل بنصـــب الـــــربج يف 

الساعة ١٤/٥٠ وعاد خمتص جلنة أمنوفيك إىل فندق القناة. 
سادسا: املالحظات: شـركة ابـن سـينا املتخصصـة ببحـوث الكيميـاء الصناعيـة والـيت 
زارا فرق التفتيش ألول مرة هذا اليوم سبق وأن امها تقريـر رئيـس الـوزراء الربيطـاين تـوين 

بلري بالقيام بأنشطة حمظورة تتعلق بإنتاج األسلحة الكيمياوية. 
 


