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ـــان مؤرختــان ٢٩ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣ موجــهتان إىل  رسـالتان متطابقت
األمني العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة 

  
بناء على تعليمات من حكوميت أود أن أنقل إليكـم طيـا التقريـر اليومـي عـن فعاليـات 
فرق التفتيش لألمنوفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف العراق ليوم ٢٩ كـانون الثـاين/ينـاير 

 .٢٠٠٣
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) د. حممد الدوري 
املمثل الدائم 
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مرفق الرسالتني املتطابقتني املؤرختني ٢٩ كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ املوجـهتني 
ــــام ورئيـــس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الدائـــم للعـــراق لـــدى  إىل األمــني الع

األمم املتحدة 
 

نشاط فرق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمنوفيك يف العراق 
 

نشاط فرق التفتيش ليوم األربعاء ٢٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ 
  

فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية  أوال -
اموعة األوىل: حتركت اموعة املكونة من ثالثة مفتشـني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد  - ١
يف الساعة ٠٩/١٥. ووصلت إىل الشركة العامـة للمسـح اجليولوجـي إحـدى شـركات وزارة 
الصناعة واملعادن والواقعة يف ساحة األندلس ببغداد. وقـابلت اموعـة عضـو ارتبـاط الشـركة 
مع دائرة الرقابة الوطنية وناقشته حول اإلجابات اليت قدمتـها الشـركة للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريــة يف ٢٢ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣. كمــا قــابلت اموعــة مديــر القســم التجـــاري 
واطلعـت علـى أضابـري املشـتريات والعقـود. وبعدهـا فتشـت اموعـة مكتـب الشـــركة العامــة 
للفوسـفات املوجـود يف الشـركة واطلعـت علـى بعـض العقـود الـيت ختـص جتـهيز مـواد لشــركة 

الفوسفات. واستغرقت املهمة ست ساعات عادت بعدها اموعة إىل فندق القناة. 
اموعة الثانية: حتركت اموعة املكونة من ثالثـة مفتشـني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد  - ٢
يف السـاعة ٠٩/٠٠. وأجـرت اموعـة مسـحا إشـــعاعيا بواســطة العجــالت احملمولــة ملنــاطق 
أبو غريب وصدامية الفلوجة واملوقــع السـياحي التـابع إىل شـركة أرض األحـالم لالسـتثمارات 
السياحية ومعسكر طارق الواقـع علـى الطريـق بـني بغـداد والفلوجـة. واسـتغرقت املهمـة أربـع 

ساعات عادت بعدها اموعة إىل فندق القناة. 
اموعة الثالثة: حتركت اموعة املكونة من أربعة مفتشـني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد  - ٣
يف الساعة ٠٨/٣٠. ووصلت إىل جامعـة الكوفـة واستفسـرت مـن رئيـس اجلامعـة عـن تـاريخ 
اسـتالمه للمنصـب واسـم رئيـس اجلامعـة السـابق وعـدد الطلبـة وعـدد طلبـة الدراســـات العليــا 
وعـدد محلـة درجـــة األســتاذية وميزانيــة اجلامعــة وجهــة التمويــل وعــدد الكليــات ومواقعــها 
اجلغرافية. مث قابلت اموعة عمــداء كليـات التربيـة والعلـوم واهلندسـة واستفسـرت منـهم عـن 
عدد الطلبة وعدد طلبــة الدراسـات العليـا وعـدد األقسـام وأمسـاء رؤسـاء األقسـام وهـل توجـد 
حبوث للتدريسيني وعن أنشطة األقسام. كما فتشـت اموعـة أقسـام الفيزيـاء يف كليـة القـائد 
للتربية بنات وكلية العلوم وحتققت من املصادر املشعة املوجودة فيهما وكلية الطب وخمتـربات 
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قسم هندسة امليكانيك يف كلية اهلندسة. وأجـرت اموعـة مسـحا إشـعاعيا يف خمتـربات كليـة 
التربية والعلوم واهلندسة. واستغرقت الزيارة أربع ساعات ونصف عـادت بعدهـا اموعـة إىل 

فندق القناة. 
 

فريق تفتيش األمنوفيك (املشترك)  ثانيا -
حتـرك الفريـق املكـون مـن ١٠ مفتشـني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد يف الســاعة ٠٨/٤٥. 
ووصل إىل خمازن عتاد الفلوجة التابعة لوزارة الدفاع. واستفسر الفريـق مـن آمـر املخـازن عـن 
تاريخ إنشاء املخازن ووجود بعض من أنواع األعتدة، مث قامت اموعة بتفتيـش جمموعـة مـن 
املخازن واستخدمت أجهزة قياس التلوث الكيميـاوي أثنـاء الزيـارة. واسـتغرقت الزيـارة أربـع 

ساعات عاد بعدها الفريق إىل فندق القناة. 
 

فريق تفتيش األمنوفيك (بيولوجي)  ثالثا -
اموعة األوىل: حتركت اموعة املكونة من ستة مفتشني من فندق القناة ببغـداد يف  - ١
الســـاعة ٠٨/١٥. ووصلـــت إىل مركـــز إبـــاء لألحبــــاث الزراعيــــة يف منطقــــة أيب غريــــب. 
واستفسرت اموعة من أحـد املختصـني يف جمـال أمـراض النبـات عـن طبيعـة عملـه يف املركـز 
وما هي طـرق تعقيـم البطاطـا وهـل يعمـل علـى أمـراض احلنطـة، وبعدهـا فتشـت خمتـرب إكثـار 
البطاطـا وخمتـرب الوقايـة. مث توجـهت اموعـة إىل حمطـة تربيـة الدواجـــن الواقعــة يف منطقــة أيب 
غريب والتابعة لنفس املركز واستفسـرت مـن مديـر احملطـة عـن طبيعـة عملـها ومـا هـي أنـواع 
الدجاج اليت يربوا وسعة احلاضنـات وسـعة احلقـول. وفتشـت بعدهـا اموعـة خمتـرب فسـلجة 
للحيـوان التـابع لنفـس املركـز والواقـع يف منطقـة الشـعلة. واسـتغرقت املهمـة سـاعتني ونصـــف 

عادت بعدها اموعة إىل فندق القناة. 
اموعة الثانية: حتركت اموعة املكونة من مثانيـة مفتشـني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد  - ٢
ووصلـت إىل قســـم اهلندســة الكيمياويــة يف اجلامعــة التكنولوجيــة. استفســرت اموعــة مــن 
املختصـني عـن متويـل القسـم وهـــل يوجــد يف القســم متخصصــني يف علــم األحيــاء اهريــة. 
مث فتشـت اموعـة املختـربات واملخـازن وأخـذت منـــاذج مــن جــهاز التجفيــف. واســتغرقت 

الزيارة ساعتني ونصف عادت بعدها اموعة إىل فندق القناة. 
اموعـة الثالثـة: حتركـت اموعـة املكونـة مـن مثانيـة مفتشـــني مــن فنــدق القنــاة يف  - ٣
ــــة للشـــركة العامـــة لتســـويق األدويـــة  الســاعة ٠٨/٥٠. ووصلــت إىل خمــازن الدبــاش التابع
واملستلزمات الطبية/وزارة الصحة. واستفسرت اموعـة مـن مديـر املخـازن عـن طبيعـة عمـل 
املخازن وهل توجد أوساط زرعية، كما استفسرت من مديـر قسـم الصيانـة عـن طبيعـة عمـل 
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الورشة املوجودة فيـه، واستفسـرت مـن مديـر قسـم اجلمـارك املوجـود يف املخـازن عـن طبيعـة 
عمـل القسـم وآليـة وصـول الشـاحنات مـن طريبيـــل. وبعدهــا فتشــت اموعــة قســم اإلدارة 
واحلسـابات ودققـت احلاسـبات املوجـودة وسـحبت معلومـات ختـص عمـل املخـازن وكذلـــك 
فتشت قسم اإلدخال اجلمركي وورش الصيانـة يف املخـازن. اسـتغرقت املهمـة ثـالث سـاعات 

عادت اموعة بعدها إىل فندق القناة. 
 

فريق تفتيش األمنوفيك (صواريخ)  رابعا -
حترك الفريق املكون من مخسة مفتشــني مـن فنـدق القنـاة ببغـداد يف السـاعة ٠٨/٣٠. 
ووصــل إىل مصنــع املــأمون التــابع لشــركة الرشــيد العامــة إحــدى شــركات هيئــة التصنيــــع 
العسكري والواقع على مسافة ٥٠ كم جنويب بغـداد. واسـتلم الفريـق النمـاذج الـيت سـيحللها 
الفريق خارج العراق للتحقق من تركيبتها وهذه النماذج ختص حشوة الوقود الصلب اخلاصـة 
بصاروخ الفتح، كمــا فتـش الفريـق أحـد األبنيـة. واسـتغرقت الزيـارة سـاعة وربـع عـاد بعدهـا 

الفريق إىل فندق القناة. 
 

فريق تفتيش األمنوفيك (كيمياوي)  خامسا -
أقلعت طائرتان تابعتان لألمنوفيك من مطار الرشيد يف الساعة ٠٧/٠٠. وعلـى متنـها 
ـــأميم  الفريـق املكـون مـن ١٥ مفتشـا. وبعـد طـريان أكـثر مـن سـاعة ونصـف باجتـاه حمافظـة الت
مل تتمكـن الطـائرات مـن اهلبـوط يف منطقـة قريبـة مـن مدينـة كركـوك بســـبب رداءة األحــوال 

اجلوية لذا ألغيت املهمة وعادت الطائرتان إىل مطار الرشيد. 
 


