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القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٦٤٤ 
  املعقودة يف ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

إن جملس األمن، 
إذ يشـري إىل مجيـع قراراتـه الســـابقة ذات الصلــة، وال ســيما قــراراته ٦٦١ (١٩٩٠) 
املؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠، و ٦٧٨ (١٩٩٠) املؤرخ ٢٩ تشرين الثــاين/نوفمـرب ١٩٩٠ 
و ٦٨٦ (١٩٩١) املؤرخ ٢ آذار/مارس ١٩٩١، و ٦٨٧ (١٩٩١) املـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل 
١٩٩١، و ٦٨٨ (١٩٩١) املـــؤرخ ٥ نيســـــان/أبريــــل ١٩٩١، و ٧٠٧ (١٩٩١) املــــؤرخ 
ــــر ١٩٩١،  ١٥ آب/أغســطس ١٩٩١، و ٧١٥ (١٩٩١) املــؤرخ ١١ تشــرين األول/أكتوب
و ٩٨٦ (١٩٩٥) املؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) املؤرخ ١٧ كـانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٩، وإىل مجيع بيانات رئيسه ذات الصلة، 
وإذ يشري أيضا إىل قراره ١٣٨٢ (٢٠٠١) املؤرخ ٢٩ تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١ 

وعزمه على تنفيذه تنفيذا كامال، 
وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السـالم واألمـن الدوليـان مـن جـراء عـدم امتـثال 

العراق لقرارات الس ونشره ألسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة املدى، 
ـــد أذن للــدول األعضــاء باســتخدام مجيــع  وإذ يشـري إىل أن قـراره ٦٧٨ (١٩٩٠) ق
الوســائل الالزمــة للتقيــد بقــراره ٦٦٠ (١٩٩٠) املــــؤرخ ٢ آب/أغســـطس ١٩٩٠ ومجيـــع 
ـــرار ٦٦٠ (١٩٩٠) وتنفيذهــا، وإلعــادة إرســاء الســالم  القـرارات ذات الصلـة الـيت تلـت الق

واألمن الدوليني يف املنطقة، 
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ـــراره ٦٨٧ (١٩٩١) قــد فــرض التزامــات علــى العــراق  وإذ يشـري كذلـك إىل أن ق
ـــادة إرســاء الســالم واألمــن الدوليــني يف  كخطـوة ضروريـة لبلـوغ هدفـه املعلـن املتمثـل يف إع

املنطقة، 
وإذ يسـوؤه أن العـراق مل يقـدم، حسـب املطلـوب مبوجـــب القــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، 
كشـفا دقيقـا ووافيـا وائيـا وكـامال جبميـع جوانـب براجمـه الراميـة إىل تطويــر أســلحة الدمــار 
الشامل والقذائف التسيارية اليت يزيد مداها عن مائة ومخسـني كيلومـترا وجبميـع خمزوناتـه مـن 
هذه األسلحة ومكوناا ومرافق وأماكن إنتاجها، فضال عـن الـربامج النوويـة األخـرى، مبـا يف 
ذلك أي برامج يدعي أا منشأة ألغراض ال تتصل باملواد الـيت ميكـن اسـتخدامها يف األسـلحة 

النووية، 
وإذ يسـوؤه كذلـك أن العـراق أعـاق مـرارا الوصـول الفـوري وغـري املشـــروط وغــري 
املقيد إىل املواقع الـيت حددـا اللجنـة اخلاصـة لألمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
كمـا مل يتعـاون تعاونـا كـامال وغـري مشـروط مـــع مفتشــي األســلحة التــابعني للجنــة اخلاصــة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب املطلـوب مبوجـب القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، وأوقـف يف 
اية املطاف مجيع أشكال التعاون مع اللجنـة اخلاصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف عـام 

  ،١٩٩٨
وإذ يسـوؤه عـدم وجـود رصـد وتفتيـــش وحتقــق دويل فيمــا يتعلــق بأســلحة الدمــار 
الشــامل والقذائــف التســيارية يف العــراق منــذ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، حســبما هـــو 
مطلوب مبوجب القرارات ذات الصلة، بالرغم مـن الطلبـات املتكـررة الـيت وجهـها الـس إىل 
العراق بأن يوفر سبل الوصول الفوري وغري املشروط وغري املقيد للجنة األمم املتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش املنشأة مبوجب القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، باعتبارهـا املنظمـة اخللـف للجنـة 
اخلاصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يأسـف ملـا جنـم عـن ذلـك مـن إطالـة أمـد األزمـة 

اليت تشهدها املنطقة ومعاناة الشعب العراقي، 
وإذ يسوؤه أيضا عدم امتثال حكومة العراق لاللتزامات املترتبـة عليـها عمـال بـالقرار 
٦٨٧ (١٩٩١) فيمـا يتعلـق باإلرهـــاب، وعمــال بــالقرار ٦٨٨ (١٩٩١) فيمــا يتعلــق بإــاء 
القمع الذي يتعرض له سكان العراق املدنيون وتوفري سبل وصول املنظمات اإلنسـانية الدوليـة 
إلــى مجيع أولئك الذين حيتاجون إىل املســاعدة يف العـراق، وعمـال بـالقرارات ٦٨٦ (١٩٩١) 
و ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩) فيما يتعلق بإعادة، أو التعاون يف معرفة مصـري، رعايـا 
الكويت ورعايا البلـدان الثالثـة الذيـن حيتجزهـم العـراق دون وجـه حـق، أو إعـادة املمتلكـات 

الكويتية اليت استوىل عليها العراق دون وجه حق، 
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وإذ يشـري إىل أن الـس قـد أعلـن يف قـراره ٦٨٧ (١٩٩١) أن وقـــف إطــالق النــار 
ـــات العــراق  سـوف يقـوم علـى أسـاس قبـول العـراق ألحكـام ذلـك القـرار، مبـا يف ذلـك التزام

الواردة فيه، 
وقد عقد العزم على كفالة االمتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شـروط 
أو قيود اللتزاماته املنصوص عليها يف القرار ٦٨٧ (١٩٩١) وغريه من القرارات ذات الصلـة، 

وإذ يشري إىل أن قرارات الس تشكل املعيار الذي حيكم امتثال العراق، 
وإذ يشري إىل أن قيام جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، بوصفـها املنظمـة 
اخللف للجنة اخلاصة، وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبباشرة أعماهلما على حنو فعـال أمـر 

أساسي لتنفيذ القرار ٦٨٧ (١٩٩١) وغريه من القرارات ذات الصلة، 
وإذ يالحظ أن الرسالة املؤرخة ١٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ املوجهـة إىل األمـني العـام 
مـن وزيـر خارجيـة العـراق متثـل خطـوة أوىل ضروريـة حنـو تصحيـح اسـتمرار العـراق يف عـــدم 

االمتثال لقرارات الس ذات الصلة، 
وإذ يالحظ كذلك أن الرسالة املؤرخة ٨ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ املوجهـة إىل 
الفريـق السـعدي يف حكومـة العـراق مـن الرئيـس التنفيـذي للجنـة الرصـد والتحقـــق والتفتيــش 
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت حتدد الترتيبـات العمليـة، كمتابعـة الجتماعـهم 
يف فيينا، واليت تشكِّل شروطا أساسية الستئناف جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش 
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة لعمليـات التفتيـش يف العـراق، وإذ يعـرب عـن أبلـغ القلـق إزاء 

استمرار امتناع حكومة العراق عن تقدمي تأكيد للترتيبات احملددة يف تلك الرسالة، 
وإذ يعيد تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة العراق والكويت والــدول اـاورة 

وسالمتها اإلقليمية، 
وإذ يشـيد باجلـهود الـيت بذهلـا يف هـذا املضمـار األمـني العـام وأعضـاء جامعـــة الــدول 

العربية وأمينها العام، 
وقد عقد العزم على كفالة االمتثال الكامل لقراراته، 

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
يقرر أن العراق كان وال يـزال يف حالـة خـرق جوهـري اللتزاماتـه املنصـوص  - ١
عليـها يف القـرارات ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، وال سـيما بامتناعـه عــن 
التعاون مع مفتشي األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعن إمتـام األعمـال املطلوبـة 

مبوجب الفقرات ٨ إىل ١٣ من القرار ٦٨٧ (١٩٩١)؛ 



402-68224

  S/RES/1441 (2002)

يقرر، مع التسليم مبا جـاء يف الفقـرة ١ أعـاله، أن مينـح العـراق مبوجـب هـذا  - ٢
ـــرارات الــس ذات  القـرار فرصـة أخـرية لالمتثـال اللتزاماتـه املتعلقـة بـرتع السـالح مبوجـب ق
الصلـة؛ ويقـرر اسـتنادا إىل ذلـك أن يضـع نظامـا حمسـنا للتفتيـش يسـتهدف إمتـام عمليـــة نــزع 
ـــس إمتامــا كــامال  السـالح احملـددة مبوجـب القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) والقـرارات الالحقـة للمجل

وقابال للتحقق؛ 
يقـرر أن حكومـة العـــراق يتعــني عليــها، كــي تبــدأ يف االمتثــال لاللتزامــات  - ٣
املتعلقـة بـرتع السـالح، إضافـة إىل تقـدمي اإلعالنـات املطلوبـة كـل ســـنتني، أن تقــدم إىل جلنــة 
الرصد والتحقق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وإىل الـس، يف موعـد ال يتجـاوز 
٣٠ يوما من تاريخ هذا القرار، بيانا دقيقـا ووافيـا وكـامال عـن احلالـة الراهنـة جلميـع جوانـب 
براجمـها الراميـة إىل تطويـر أسـلحة كيميائيـة وبيولوجيـة ونوويـة وقذائـف تسـيارية وغريهـا مــن 
نظم اإليصال، من قبيل الطائرات الـيت تعمـل بـدون طيـار ونظـم نشـر املـواد اإلشـعاعية املعـدة 
لالستخدام على الطائرات، مبا يف ذلك أي خمزونات مـن هـذه األسـلحة ومكوناـا ومكوناـا 
الفرعية وخمزونات العوامل واملـواد واملعـدات ذات الصلـة وأماكنـها احملـددة، وأمـاكن وأعمـال 
مرافق البحوث والتطوير واإلنتـاج، فضـال عـن مجيـع الـربامج الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة 
األخـرى، مبـا يف ذلـك أي برامـج تدعـي أـا منشـــأة ألغــراض ال تتصــل بإنتــاج األســلحة أو 

موادها؛ 
ـــات زائفــة أو إغفالــه بعــض األمــور يف البيانــات  يقـرر أن تقـدمي العـراق بيان - ٤
املقدمة عمال ذا القـرار وامتناعـه يف أي وقـت عـن االمتثـال هلـذا القـرار والتعـاون الكـامل يف 
تنفيذه سوف يشكِّل خرقا جوهريا إضافيا اللتزامات العراق وسـوف يبلَّـغ إىل الـس لتقييمـه 

وفقا للفقرتني ١١ و ١٢ أدناه؛ 
يقــرر أن يوفــر العــراق للجنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــــق والتفتيـــش  - ٥
وللوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائـق أو شـروط أو قيـود إىل 
أي من وكل املناطق واملرافق واملباين واملعدات والسجالت ووسائل النقل اليت تــودان تفتيشـها 
ــــود إىل مجيـــع  وأن يوفــر كذلــك إمكانيــة الوصــول فــورا ودون أي عوائــق أو شــروط أو قي
املسؤولني وغريهم من األشخاص الذين تود جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش أو 
تـود الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مقابلتـهم بـأي طريقـة أو يف أي مكـان ختتـاره جلنـة األمـــم 
املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عمـال بـأي جـانب مـــن 
جوانـب واليتـهما؛ ويقـرر كذلـك أنـه جيـوز للجنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيــش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرمهـا، إجـراء مقـابالت داخـل العـراق أو خارجـه، 
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وتيسري سفر األشخاص الذين جتري مقـابالت معـهم وأفـراد أسـرهم إىل خـارج العـراق، وأنـه 
جيوز للجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حسـب 
تقديرمها فقط، إجراء تلك املقـابالت دون حضـور مراقبـني مـن احلكومـة العراقيـة؛ ويوعـز إىل 
جلنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش ويطلـب إىل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن 
تستأنفا يف موعد أقصاه ٤٥ يوما من اختاذ هذا القرار عمليات التفتيش الـيت تقومـان ـا، وأن 

تقدما تقريرا مستكمال يف غضون ٦٠ يوما بعد ذلك؛ 
ـــة مــن  يوافـق علـى الرسـالة املؤرخـة ٨ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ املوجه - ٦
الرئيس التنفيذي للجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش واملديـر العـام للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة إىل الفريـق السـعدي يف حكومـة العـراق، املرفقـة ـذا القـرار؛ ويقـرر أن يكــون 

مضمون الرسالة ملزما للعراق؛ 
يقـرر كذلـك، بـالنظر لتعطيـل العـراق املطـول لوجـــود جلنــة األمــم املتحــدة  - ٧
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديه وبغية متكينهما مـن إجنـاز املـهام 
ـــع القــرارات الســابقة ذات الصلــة، ودون املســاس  املنوطـة مـا املبينـة يف هـذا القـرار ويف مجي
بالتفامهـات السـابقة، أن ينشـئ الـس مبوجـب هـذا القـرار الصالحيـات املنقحـــة أو اإلضافيــة 

التالية اليت تكون ملزمة للعراق، وذلك من أجل تيسري عملهما يف العراق: 
حتدد جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
تكويـن أفرقـة التفتيـش التابعـة هلمـا علـى حنـو يكفـل تشـكيل تلـك األفرقـة مـن أفضــل 

اخلرباء املؤهلني واملتمرسني املتاحني؛ 
ــة  يتمتـع أفـراد جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاق -
الذرية مبا يتمتع به خرباء البعثات من امتيازات وحصانات منصـوص عليـها يف اتفاقيـة 
امتيـازات وحصانـات األمـم املتحـدة واتفـاق امتيـــازات وحصانــات الوكالــة الدوليــة 

للطاقة الذرية؛ 
تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
باحلق غري املقيد يف دخول العراق واخلروج منه، وباحلق  يف حرية التنقل حبريـة ودون 
قيـد وفـورا إىل مواقـع التفتيـش ومنـها، وبـاحلق يف تفتيـش أي مواقـع أو مبـاين، مبـــا يف 
ذلـك إمكانيـة وصوهلمـا فـورا ودون عوائـق أو شـــروط أو قيــود إىل املواقــع الرئاســية 
ـــى الرغــم مــن أحكــام القــرار ١١٥٤ (١٩٩٨) املــؤرخ  أسـوة بـاملواقع األخـرى، عل

٢ آذار/مارس ١٩٩٨؛ 
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تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
باحلق يف أن يزودمها العراق بأمسـاء مجيـع األشـخاص الذيـن هلـم عالقـة حاليـا وسـابقا 
بربامج العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية واملتعلقـة بـالقذائف التسـيارية وكذلـك 

بأمساء مرافق البحوث والتطوير واإلنتاج اليت هلا صلة بذلك؛ 
يتكفل عدد كاف من حـراس األمـن التـابعني لألمـم املتحـدة بـأمن مرافـق جلنـة األمـم  -

املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
باحلق يف أن تعلنا، ألغراض جتميد موقع ما من أجل التفتيـش، منـاطق معزولـة تشـمل 
املناطق احمليطة به وممرات العبور، وعلـى العـراق أن يعلـق فيـها احلركـة الربيـة واجلويـة 

حبيث ال يتغري أي شيء يف املوقع الذي جيري تفتيشه وال يؤخذ منه أي شيء؛ 
تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
بـاحلق يف أن تسـتخدما حبريـة ودون قيـود طـائرات ثابتـة اجلنـاحني أو مروحيـــة مبــا يف 

ذلك طائرات استطالع بطيار أو بدون طيار، وباحلق يف هبوط تلك الطائرات؛ 
تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
ـــابل للتحقــق، بإزالــة أو تدمــري  بـاحلق يف القيـام، حسـب تقديرمهـا فقـط وعلـى حنـو ق
أو تعطيل مجيع األسلحة احملظورة، والنظم الفرعية، واملكونـات، والسـجالت، واملـواد 
والبنـود األخـــرى ذات الصلــة، وتتمتعــان كذلــك بــاحلق يف إغــالق أي منشــآت أو 

تعطيل أي معدات إلنتاج تلك البنود؛ 
تتمتع جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  -
باحلق يف استرياد واستخدام معدات أو مواد، معفـاة مـن الرسـوم، ألغـراض التفتيـش، 
ويف مصـادرة وتصديـر أي معـدات أو مـواد أو وثـائق أخـذت أثنـاء عمليـات التفتيــش 
دون أن خيضع للتفتيش أفراد جلنة األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية واملسؤولون العاملون فيهما وأمتعتهم الشخصية؛ 
يقـرر كذلـك أن علـى العـراق أال يقـوم بأعمـال عدائيـــة أو يــهدد بارتكــاب  - ٨
أعمال من هذا القبيـل ضـد أي ممثـل أو فـرد تـابع لألمـم املتحـدة أو ألي مـن الـدول األعضـاء 

فيها يتخذ إجراء من أجل التقيد بأي قرار من قرارات الس؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يقوم على الفور بإخطار العراق ـذا القـرار، وهـو  - ٩
قرار ملزم للعراق؛ ويطالب بأن يؤكد العراق يف غضــون سـبعة أيـام مـن ذلـك اإلخطـار عزمـه 
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على االمتثال هلذا القرار امتثاال كامال؛ ويطالب كذلك بأن يتعــاون العـراق علـى الفـور ودون 
شروط وعلى حنو فعال مع جلنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

يطلـب إىل مجيـــع الــدول األعضــاء أن تقــدم الدعــم الكامــل للجنــة الرصــد  - ١٠
والتحقق والتفتيش والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف أداء واليتيـهما جبملـة طـرق منـها توفـري 
أي معلومـات هلـا صلـة بالـربامج احملظـورة أو بـاجلوانب األخـرى مـن واليتيـهما، مبـــا يف ذلــك 
معلومات عن أي حماوالت بذهلا العراق منذ عام ١٩٩٨ للحصول علـى مـواد حمظـورة، وعـن 
طريق التوصية باملواقع اليت يتعني تفتيشها، واألشخاص الذيـن تتعـني مقابلتـهم، وشـروط هـذه 
املقـابالت، والبيانـات الـيت يتعـني مجعـها، وتقــدم جلنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش والوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية إىل الس تقريرا عن نتائج هذه العملية؛ 
يوعز إىل الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيـش وإىل املديـر العـام  - ١١
للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبلغا الـس فـورا بـأي تدخـل مـن جـانب العـراق يف أنشـطة 
التفتيش، وكذلك بأي تقاعس من العراق عن االمتثال اللتزاماته املتعلقة برتع السـالح، مبـا يف 

ذلك االلتزامات املترتبة عليه مبوجب هذا القرار فيما يتعلق بعمليات التفتيش؛ 
ـــر يقــدم وفقــا للفقــرة ٤ أو ١١  يقـرر أن يعقـد اجتماعـا فـور تلقيـه أي تقري - ١٢
أعاله، من أجل النظر يف احلالة وضرورة االمتثـال الكـامل جلميـع قـرارات الـس ذات الصلـة 

بغية ضمان السالم واألمن الدوليني؛ 
يذكِّـر يف هـذا السـياق بـأن الـس حـذَّر العـراق مـرارا أنـه سـيواجه عواقـــب   ١٣

خطرية نتيجة النتهاكاته املستمرة اللتزاماته؛ 
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  - ١٤
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 املرفق 
 نص رسالة بليكس/الربادعي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
املدير العام  الرئيس التنفيذي

 
٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ 

سيادة الفريق السعدي، 
ناقشنا يف اجتماعنا يف فيينا مؤخرا الترتيبات العمليـة الـيت تـُــعد شـروطا مسبقــة لقيـام 
ـــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة باســتئناف  جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
عمليات التفتيش يف العراق. وكما تذكرون، فإننا قـد اتفقنـا يف ختـام اجتماعنـا يف فيينـا علـى 
صيغة بيان تـُدرج فيه بعض النتائج الرئيسية اليت مت التوصل إليها، ال سيما قبول العـراق جبميـع 
حقوق التفتيش املنصوص عليها يف مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلـة. وقـد ُذكـر أن هـذا 

القبول ليس رهنا بأي شروط. 
ويف اإلحاطــة الــيت قدمناهــا إىل جملــس األمــن يف ٣ تشــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠٢، 
اقترح علينا أعضاء الس أن نعـد وثيقة كتابية تتضمن مجيـع االسـتنتاجات الـيت توصلنـا إليـها 
يف فيينا. وترد تلك االستنتاجات يف هذه الرسالة، ونـود التماس تأكيدكم هلا. وسنقدم تقريـرا 

إىل جملس األمن يف ضوء ذلك. 
ـــام االجتمــاع أوضحنــا أن جلنــة األمــم املتحــدة  ويف البيـان الـذي توصلنـا إليـه يف خت
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة ســتتاح هلمــا إمكانيــة الوصــول 
الفوري وغري املشروط وغري املقيـد إىل املواقع، مبا يف ذلـك املواقـع الـيت مسيـت سـابقا �مواقـع 
حساسة�. بيد أن هناك، كما الحظنا، مثانية مواقع رئاسية ختضـع إلجـراءات خاصـة مبوجـب 
مذكرة تفاهم ترجع إىل عام ١٩٩٨. ويف حالة إخضاع هذه املواقع، شأا شأن مجيـع املواقـع 
األخـرى، للوصـول الفـوري وغـري املشـروط وغـــري املقيــد، فــإن جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد 
والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجريان عمليـات التفتيـش يف تلـك املواقـع 

بنفس الروح املهنية. 
 

سيادة الفريق عامر السعدي 
املستشار 

مكتب الرئيس 
بغداد 
العراق 
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ونؤكد فهمنا أن جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدوليـة للطاقـة 
الذرية هلما احلق يف حتديد عدد ما يلزم من املفتشني للوصول إىل أي موقع معين. وسيتم حتديـد 
ذلـك اسـتنادا إىل حجـم املوقـع الـذي جيـري تفتيشـه ومسـتوى تعقيـده. كمـا نؤكـــد أن العــراق 
ـــيت مل يعلــن عنــها  سـيحاط علمـا بتحديـد أي مواقـع أخـرى للتفتيـش، ويقصـد بذلـك املواقـع ال
العراق، أو اليت مل يسبق تفتيشها من جانب اللجنة اخلاصة (أونسكوم) أو الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، وذلك من خالل إخطار بالتفتيش يقدم عند وصول املفتشني إىل املواقع املعنية. 
ويكفـل العـراق عـدم إتـالف أي مـواد أو معـدات أو ســـجالت حمظــورة، أو أي مــواد 
أخـرى ذات صلـة، إال يف حضـور مفتشـي جلنـة األمـم املتحـدة و/أو مفتشـــي الوكالــة الدوليــة، 

حبسب االقتضاء، وبناء على طلبهم. 
وجيوز للجنة األمم املتحدة وللوكالة الدولية إجراء مقابالت مع أي شـخص يف العـراق 
قـد تعتقـدان أن لديـه معلومـات ذات صلـة بالواليـة املنوطـة مـا. ويسهـِّــل العـراق إجـراء هـــذه 
املقابالت. ويـُـترك اختيار طريقة إجراء املقابالت ومكان إجرائها للجنة األمم املتحدة وللوكالـة 

الدولية. 
وتكـون هيئـة الرقابـة الوطنيـة هـــي، كمــا كــانت يف الســابق، اجلهــة العراقيــة املنــاظرة 
للمفتشني. ويظل مركز بغداد للرصد والتحقق املستمريـن يشغل نفس املكان، وبنفس الشـروط 
اليت كان يعمل ا مركز بغداد السابق للرصد والتحقق. وتتيح هيئـة الرقابـة الوطنيـة اخلدمـات، 

كما كانت تفعل يف السابق، دون مقابل، لتجهيز املكان. 
ـــني لتســهيل  وتقـدم هيئـة الرقابـة الوطنيـة اخلدمـات التاليـة دون مقـابل: (أ) توفـري مرافق
الدخول إىل املواقع اليت سيجري تفتيشها، واالتصـال بـاألفراد الذيـن سـتجرى مقـابالت معـهم؛ 
(ب) توفري خط اتصاالت ساخن مبركز بغداد للرصد والتحقق املستمرين ملدة ٢٤ سـاعة يوميـا 
طيلة أيام األسبوع السبعة يعمـل فيـه شـخص يتحـدث اللغـة االنكليزيـة؛ (ج) تقـدمي الدعـم مـن 
حيث األفراد والنقل الربي داخل البلـد، حبسـب الطلـب؛ (د) تقـدمي املسـاعدة فيمـا يتعلـق بنقـل 
املواد واملعدات بناء على طلب املفتشني (معدات التشييد والتنقيب، ومـا شابــه ذلـك). وتكفـل 
هيئة الرقابة الوطنية أيضا توافر املرافقني يف حالة إجراء عمليات التفتيـش خـارج نطـاق سـاعات 

العمل الرمسية، مبا يف ذلك ليال أو يف أيام العطالت. 
وجيوز إنشاء مكاتب يف احملافظات تابعة للجنـة األمـم املتحـدة/الوكالـة الدوليـة، وذلـك 
على سبيل املثال، يف البصرة واملوصل، ليستخدمها مفتشو اللجنة والوكالة. ويوفـر العراق، هلـذا 

الغرض، دون مقابل، مباٍن مكتبية مالئمة، وأماكن إلقامة املوظفني، ومرافقني مناسبني. 
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وجيـوز للجنـة األمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة اسـتخدام أي شـكل مـن أشـكال البــــث 
الصويت أو بث البيانات، مبا يف ذلك استخدام السواتل و/أو الشبكات األرضية، سـواء توافـرت 
هلا أم مل تتوافر نظم تشفري. وجيوز أيضا للجنـة األمم املتحدة والوكالة الدوليـة تركيـب معـدات 
ميدانية لديها القدرة على بــث البيانات مباشرة إىل مركز بغداد للرصد والتحقق املستمرين وإىل 
ـــال أجــهزة االستشــعار، وآالت التصويــر ألغــراض املراقبــة).  نيويـورك وفييــنا (علـى سـبيل املث
ويسهـِّـل العراق هذه املهمة، وال يتدخل فيما تقوم به جلنة األمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة مـن 

اتصاالت. 
ويوفر العراق، دون مقابل، احلماية املادية جلميع أجهزة املراقبة، ويقوم بتشييد اهلوائيات 
لبــث البيانات عن بعد، بناء على طلب جلنة األمم املتحدة والوكالة الدولية. ويقوم العراق، بنـاء 

على طلب اللجنة، من خالل هيئة الرقابة الوطنية، بتخصيص الذبذبات ألجهزة االتصاالت. 
ويوفـِّــر العـراق األمـن جلميـع أفـراد جلنـة األمـــم املتحــدة والوكالــة الدوليــة. وخيصــص 
العراق، بأسعار عادية، أماكن مأمونة ومناسبة إلقامـة هـؤالء األفـراد. وتتعهــد اللجنـة والوكالـة 
مـن جانبـهما بـأن يشـترطا علـى موظفيـهما عـدم اإلقامـة يف أيــة أمـاكن باسـتثناء تلـك الـيت يتــم 

حتديدها بالتشاور مع العراق. 
وخبصـوص اسـتخدام الطـائرات ذات األجنحـة الثابتـة لنقـل األفـراد واملعـدات ألغـــراض 
ــة  التفتيـش، أوضحنـا أن الطـائرات الـيت يسـتخدمها موظفـو جلنـة األمـم املتحـدة والوكالـة الدولي
القادمون إىل بغداد جيوز هلـــا اهلبـوط يف مطـار صـدام الـدويل. وحتـدد جلنـة األمـم املتحـدة نقـاط 
املغادرة للطائرات القادمة. ويستمر استعمال قاعدة الرشيـد اجلوية لعمليـات طـائرات اهلليكوبـتر 
التابعة للجنة وللوكالة. وتقيم اللجنـة والعـراق مكـاتب اتصـال جـوي يف تلـك القـاعدة. ويوفـر 
العراق يف كل من مطار صدام الدويل وقاعدة الرشيد أمـاكن ومرافـق الدعـم الضروريـة. ويوفـر 

العراق، مثلما فعل يف السابق، وقود الطائرات دون مقابل. 
وفيما خيص املسألة األعم املتعلقة بالعمليات اجلوية يف العراق، وذلك بالنسبة للطائرات 
ذات اجلناحني الثابتني واهلليكوبتر على حــد سـواء، يضمـن العـراق سـالمة العمليـات اجلويـة يف 
جمالـه اجلوي خارج املناطق اليت يـحظر فيـها الطـريان. وفيمـا خيـص العمليـات اجلويـة يف املنـاطق 
اليت يـُـحظر فيها الطريان، يتخذ العراق مجيع اخلطوات اليت تندرج ضمن نطاق سيطرته لضمـان 

سالمة هذه العمليات. 
ـــات التفتيــش، ويف  وجيـوز اسـتخدام طـائرات اهلليكوبـتر، حبسـب احلاجـة، خـالل عملي
األنشطة التقنية، مثل الكشف عن أشعة غاما، دون قيود يف مجيع مناطق العـراق، ودون اسـتثناء 

أي منطقة. وجيوز أيضا استخدام هذه الطائرات ألغراض اإلجالء الطيب. 
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وفيما خيص التصوير اجلوي، قد ترغب اللجنة يف مواصلــة اسـتخدام طـائرات مـن نـوع 
يو ٢ أو طائرات املرياج يف عمليات التحليــق. أمـا الترتيبـات العمليـة ذات الصلـة بذلـك فتكـون 

شبيهة بتلك اليت نفذت يف السابق. 
وعلى غرار ما كان حيدث سابقا، تمنح تأشريات جلميع املوظفـني القـادمني عنـد نقـاط 
الدخـول، اسـتنادا إىل وجـود جـوازات مـرور األمـم املتحـدة أو شـهادات مـن األمـم املتحــدة يف 
حوزـم؛ وال تشـترط أي إجـراءات رمسيـة أخـرى للدخـول أو اخلـروج. ويقـدم كشـف بأمســـاء 
ركاب الطائرة قبل ساعة من وصوهلا إىل بغداد. وال جيوز تعريض أفـراد جلنـة األمـم املتحـدة أو 
ــة  الوكالـة الدوليـة للتفتيـش، كمـا ال جيـوز تفتيـش أمتعتـهم الرمسيـة أو الشـخصية. وتكفـل اللجن
والوكالة احترام أفرادمها لقوانني العـراق الـيت حتظـر تصديـر أصنـاف معينـة، ومنـها، علـى سـبيل 
املثال، تلك املتعلقة بالتراث الثقايف القومي للعراق. وجيوز للجنــة والوكالـة أن جتلبـا إىل العـراق، 
أو تنقال منه، مجيع ما يلزمهما من األصناف واملواد، مبا يف ذلك هواتـف السـواتل، وغريهـا مـن 
املعدات. وفيما خيـص العينـات، تقـوم اللجنـة والوكالـة، حيثمـا تسـىن هلمـا ذلـك، بقسـمة هـذه 
العينـات لتمكـني العـراق مـن احلصـول علـى جـزء منـها، يف حـني يحتفـظ جبـزء آخـر لألغـــراض 
املرجعية. وعند االقتضاء، تقوم املنظمتـان بإرسـال العينـات إىل أكـثر مـن معمـل اختبـار إلجـراء 

التحليالت. 
ونود تفضلكم بتأكيد املعلومات الواردة أعاله باعتبارها انعكاسا صحيحـا حملادثاتنـا يف 

فيينا. 
ومن الطبيعي أننا قد حنتاج إىل ترتيبات عملية أخرى عند شروعنا يف عمليات التفتيش. 
ونتوقع أن يبدي العراق تعاونه من مجيع النواحي يف هذه األمور، وكذلك يف األمور املشار إليها 

أعاله. 
ـــربادعي  (توقيــع) حممــد ال (توقيع) هانز بليكس
املديــــــر العــــــــام  الرئيس التنفيذي
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــــة  جلنة األمم املتحدة للرصد 

والتحقق والتفتيش 
 

 


