
S/2003/234األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalجملس األمن 
28 February 2003

Original: Arabic

070303    070303    03-26313 (A)
*0326313*

ـــرباير ٢٠٠٣ موجــهتان إىل األمــني  رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٢٧ شـباط/ف
  العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة  

بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أنقل إليكم طيا التقريـر اليومـي عـن فعاليـات 
ـــراق ليــوم ٢٦ شــباط/فــرباير  فـرق التفتيـش لألمنوفيـك والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف الع

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

األمن. 
(توقيع) حممد الدوري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالتني املتطـابقتني املؤرختـني ٢٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ املوجـــهتني إىل 
  األمني العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة  

  تقرير فعاليات فرق تفتيش األمنوفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف العراق 
  تقرير الفعاليات ليوم األربعاء، ٢٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣ 

أوال - فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 
اموعـة األوىل: حتركـت اموعـة املكونـة مـن ثالثـة مفتشـــني مــن فنــدق القنــاة يف  - ١
الساعة ٨/٤٠؛ وأجرت اموعة عملية املسـح اإلشـعاعي بواسـطة األجـهزة احملمولـة بالعجلـة 
ـــن أي نشــاط إشــعاعي  ملنطقـة الزعفرانيـة، إحـدى ضواحـي مدينـة بغـداد، لغـرض الكشـف ع

مزعوم. وأت اموعة مهمتها اليت استغرقت أربع ساعات عادت بعدها إىل الفندق. 
اموعـة الثانيـة: حتركـت اموعـة املكونـة مـن ثالثـة مفتشـــني مــن فنــدق القنــاة يف  - ٢
الســاعة ٨/٤٠؛ ووصلــت إىل مشــروع (٤٠٤) التــابع هليئــة التصنيــع العســــكري. وقـــابلت 
اموعة مدير املشروع، واستفسرت عن نشاط املشروع وعـدد العـاملني والفنيـني. مث فتشـت 
اموعة ورش وأبنية املشروع كافـة. وانتقلـت اموعـة بعدهـا إىل موقـع آخـر، ووصلـت إىل 
موقـع ابـن البيطـار التـابع لـوزارة الصناعـــة واملعــادن. وفتشــت اموعــة ورش وأبنيــة املوقــع، 
واطلعت على نشاطات املوقع. وأت اموعة مهمتها اليت اسـتغرقت ثـالث سـاعات عـادت 

بعدها إىل الفندق. 
 

ثانيا - فريق تفتيش األمنوفيك (صواريخ): 
اموعـة األوىل: حتركـت اموعـة املكونـة مـن مفتشـني اثنـــني مــن فنــدق القنــاة يف  - ١
الساعة ٨/٠٠؛ ووصلت إىل مصنع األمني التـابع لشـركة الرشـيد العامـة التابعـة هليئـة التصنيـع 
العسـكري. ووضعـت اموعـة اللواصـق علـــى بعــض املكــائن الــيت مت إصالحــها. مث انتقلــت 
اموعة إىل موقع آخر، ووصلت إىل موقع النهروان التابع لشــركة الباسـل العامـة التابعـة هليئـة 
التصنيع العسكري، ووضعـت اللواصـق علـى ماكنـة التجفيـف. وأـت اموعـة مهمتـها الـيت 

استغرقت ثالث ساعات عادت بعدها إىل الفندق. 
اموعـة الثانيـة: حتركـت اموعـة املكونـة مـن أربعـة مفتشـني مـــن فنــدق القنــاة يف  - ٢
الســاعة ٩/٥٠؛ ووصلــت إىل شــركة الشــيحة التجاريــة التابعــة للقطــاع اخلــاص. وقــــابلت 
اموعة مدير الشركة، واستفسرت منه عن املواد الــيت مت جتـهيزها إىل شـركات هيئـة التصنيـع 
العسـكري، واطلعـــت علــى العقــود املربمــة بــني الشــركة وهيئــة التصنيــع العســكري وعلــى 
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السجالت والوثائق اخلاصة بالشركة. وأت اموعة مهمتـها الـيت اسـتغرقت سـاعتني عـادت 
بعدها إىل الفندق. 

 
فريق تفتيش األمنوفيك (كيمياوي):  ثالثا -

اموعة األوىل: حتركت اموعة املكونـة مـن إثنـا عشـر مفتشـا مـن فنـدق القنـاة يف  - ١
السـاعة ٨/٠٠؛ ووصلـت إىل موقـــع املثــىن امللغــى التــابع هليئــة التصنيــع العســكري. وقــامت 
اموعـة بإكمـال عمليـة إتـالف األعتـدة املوجـودة يف املوقـع. وأـــت اموعــة مهمتــها الــيت 

استغرقت مخس ساعات وربع الساعة عادت بعدها إىل الفندق. 
ـــن فنــدق القنــاة يف  اموعـة الثانيـة: حتركـت اموعـة املكونـة مـن سـبعة مفتشـني م - ٢
الساعة ٨/٥٠؛ ووصلت إىل معمل األسيل إلنتاج حامض السلفوتيك التابع للقطـاع اخلـاص. 
وفتشـت اموعـة مرافـق املعمـل كافـة واطلعـت علـى حمتوياتـه، علمـا أن املعمـل متوقـف عـــن 
العمل حاليا. وأت اموعة مهمتها اليت استغرقت ساعتني وأربعـني دقيقـة عـادت بعدهـا إىل 

الفندق. 
 

رابعا -فريق تفتيش األمنوفيك (بايولوجي): 
اموعـة األوىل: حتركـت اموعـة املكونـة مـــن ســتة مفتشــني مــن فنــدق القنــاة يف  - ١
الساعة ٧/٣٠؛ ووصلت إىل موقع تدمري القنابر يف منطقـة العزيزيـة. وأحصـت اموعـة عـدد 
القنابر املستخرجة، ووضعت لواصق عليها ورقمتها. كما طلب رئيس اموعة جتميـع شـظايا 
القنابر لغرض وزا. وأت اموعة مهمتها الـيت اسـتغرقت سـت سـاعات عـادت بعدهـا إىل 

الفندق. 
اموعة الثانية/يف املوصل: حتركـت اموعـة املكونـة مـن أربعـة مفتشـني مـن فنـدق  - ٢
قصــر نينــوى يف الســاعة ١٢/٣٠؛ ووصلــــت إىل العيـــادة االستشـــارية لألمـــراض الصدريـــة 
والتنفسية التابعة لوزارة الصحـة. وقـابلت اموعـة مديـر العيـادة واستفسـرت منـه عـن تـاريخ 
عمل العيادة وأهم الفحوصات اجلارية فيها وعدد حـاالت اإلصابـة، وعـن عالقتـها بالعيـادات 
األخرى. مث فتشت اموعة مرافق العيادة كافة. وأت اموعة مهمتها اليت استغرقت سـاعة 

واحدة عادت بعدها إىل الفندق. 
 

خامسا - فريق تفتيش األمنوفيك املشترك/املوصل: 
ـــوى يف الســاعة ٩/٠٠؛  حتـرك الفريـق املكـون مـن مثانيـة مفتشـني مـن فنـدق قصـر نين
ووصل إىل الشركة العامة لألمسنـت الشـمالية/معمـل بـادوش التـابع لـوزارة الصناعـة واملعـادن. 
وقابلت اموعة مدير املعمل، واستفسرت عن أهم نشاطات املعمل وعدد العـاملني وخطـوط 
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اإلنتاج وجبهة التمويل. وفتش الفريق مرافق املعمـل واطلـع علـى السـجالت اخلاصـة باسـترياد 
املعدات. وأى الفريق مهمته اليت استغرقت ساعتني ونصف عاد بعدها إىل الفندق. 

 
سادسا - طائرة االستطالع اجلوي متوسطة االرتفاع نوع مرياج: 

دخلت طائرة االسـتطالع اجلـوي يف السـاعة ١٠/٣٠ األجـواء العراقيـة، وغادرـا يف 
ــــت جمـــددا يف الســـاعة ١٢/٢٠، وغـــادرت يف الســـاعة ١٣/١٠.  الســاعة ١٢/٠٠؛ مث دخل
وقـامت الطـــائرة بعمليــة االســتطالع اجلــوي لعــدد مــن منــاطق العــراق، واســتغرقت عمليــة 

االستطالع ساعتني وعشرين دقيقة. 
 

سابعا - املقابالت: 
طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلة فردية مع اثنني مـن املختصـني العراقيـني يف 
أحد فنادق بغداد. وقامت دائرة الرقابة الوطنية بإبالغهما باملكـان واملوعـد احملـدد لكـل واحـد 
منــهما، وشــجعتهما علــى إجــراء املقابلــة. وأجريــت املقابلتــان واســــتغرقت األوىل ســـاعتني 

وعشرين دقيقة بينما استغرقت الثانية ساعة وربع الساعة. 
 


