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  جملس األمن    اجلمعية العامة
 السنة الثامنة والستون  الدورة السابعة والستون

    من جدول األعمال٣٣البند 
        منع نشوب الرتاعات املسلحة

تقريــــر بعثــــة األمــــم املتحــــدة املعنيــــة بــــالتحقيق يف مــــزاعم اســــتخدام       
ــشأن االســت    األســلحة ــسورية ب ــة ال ــة العربي ــة يف اجلمهوري خدام الكيميائي

ــلحة الكيميائ  ــوم لألســـ ــوم   املزعـــ ــشق يـــ ــة بدمـــ ــة الغوطـــ ــة يف منطقـــ يـــ
 ٢٠١٣أغسطس /آب ٢١

    
  مذكرة من األمني العام     

ــَر      - ١ ــة العامــة يف آن واحــد التقري إن األمــني العــام إذ حييــل إىل جملــس األمــن وإىل اجلمعي
 يف منطقــة الغوطـــة  ٢٠١٣أغــسطس  / آب٢١املرفــق طيــه بــشأن احلــادث الــذي وقــع يــوم        

مشق، يعرب عن صدمته الشديدة وعن أسفه البالغ من االستنتاج الـذي مفـاده أن األسـلحة                 بد
ــسبيا و     ــى نطــاق واســع ن ــد اســتخدمت عل ــة ق ــن اإلصــابات    الكيميائي ــد م أســفرت عــن العدي

ــال      وال ــد مــن األطف ــيهم العدي ــدنيني مبــن ف ــام بأشــد   . ســيما يف صــفوف امل ــدين األمــني الع وي
ميائية ويعتقد أن هذا الفعل هو جرميـة حـرب وانتـهاك خطـري              العبارات استخدام األسلحة الكي   

 حلظــر االســتعمال احلــريب للغــازات اخلانقــة أو الــسامة أو مــا شــاهبها   ١٩٢٥لربوتوكــول عــام 
. وللوسائل البكتريولوجية وغري ذلك من قواعد القـانون العـريف الـدويل ذات الـصلة باملوضـوع             

ة أخالقيـة عـن حماسـبة املـسؤولني وعـن كفالـة عـدم        وَيْحِمل اجملتمع الدويل على عاتقه مـسؤولي      
  . ظهور األسلحة الكيميائية جمددا كوسيلة من وسائل احلرب أبدا
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ويود األمـني العـام أن يعـرب عـن تقـديره العميـق لـرئيس البعثـة وأعـضائها، مبـن فـيهم               - ٢
ويعـرب  . يـة األفرقة املتفانية من خرباء منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة ومنظمـة الـصحة العامل          

األمني العام عن امتنانه للدول األعضاء على ما قدمته مـن دعـم، ويعـّول علـى اسـتمرار الـدعم                 
املقدم من مجيع اجلهات املعنية حىت تنتهي البعثة مـن حتقيقهـا يف مجيـع املـزاعم األخـرى وتقـدم                     

  . تقريرها النهائي عنها
ــوم      - ٣ ــسورية ي ــة ال ــة العربي ــضمام اجلمهوري ــو١٤إن ان ــة ٢٠١٣ســبتمرب /ل أيل  إىل اتفاقي

حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة هــو   
ولطاملــا دعــا األمــني العــام بــصفته وديعــا لالتفاقيــة إىل حتقيــق عامليــة . تطــور يــستدعي الترحيــب

 / أيلـــول١٤ويرحـــب األمـــني العـــام باالتفـــاق الـــذي مت التوصـــل إليـــه يـــوم . االنـــضمام إليهـــا
 بــني االحتــاد الروســي والواليــات املتحــدة األمريكيــة بــشأن وضــع إطــار عمــل   ٢٠١٣ ســبتمرب

ويعــرب عــن أملــه يف أن يتحــرك  . إلزالــة األســلحة الكيميائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  
اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وجملس األمـن بـسرعة للنظـر يف هـذا املقتـرح                  

ويـدعو  . فيذه هبـدف تـسريع وفـاء اجلمهوريـة العربيـة الـسورية بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة                  وتن
األمني العام اجلمهورية العربية السورية إىل أن تنفذ مجيع التزاماهتا يف جمال نزع السالح حبـسن                

 تقـــدمي املـــساعدة الالزمـــة يف نيـــة وهـــو علـــى اســـتعداد لتـــسهيل اجلهـــود الدوليـــة الراميـــة إىل 
  . الصدد هذا
ويكرر األمني العام التأكيد على أن أي استخدام لألسـلحة الكيميائيـة مـن جانـب أي              - ٤

  . أحد أياًّ كانت الظروف هو انتهاك خطري للقانون الدويل
على أنه حيثما قامت مزاعُم باستخدام األسلحة الكيميائية، فإن اجملتمع الـدويل يتطلـع                - ٥

نزيهــة وموضــوعية يف إمكانيــة إثبــات تلــك املــزاعم وإىل أي  إىل األمــم املتحــدة للبــت بطريقــة  
ولــذلك فمــن الــالزم أن يــستمر احتــرام الــسلطة الــيت منحتــها . مــدى ميكــن الربهنــة علــى ذلــك

ــام   ــة لألمــــني العــ ــة العامــ ــرار (اجلمعيــ ــدها جملــــس األمــــن  )  جــــيم٤٢/٣٧القــ ــرار(وأيــ  القــ
ويعتقـد األمـني العـام أن فعاليـة آليـة           . ، وأن يتواصل تعزيـز اآلليـة املرتبطـة هبـا          ))١٩٨٨( ٦٢٠

كـــن أن تكـــون رادعـــا مهمـــا ضـــد     التحقيـــق يف مـــزاعم اســـتخدام األســـلحة الكيميائيـــة مي    
  . إليها اللجوء

http://undocs.org/ar/A/RES/42/37�
http://undocs.org/ar/S/RES/620(1988)�
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  كتاب اإلحالة    
  ٢٠١٣بتمرب س/ أيلول١٣الهاي، 

  حضرة األمني العام،
يشرفنا أن نقدم تقريرنا عن التحقيـق يف االسـتخدام املزعـوم لألسـلحة الكيميائيـة يـوم                    

ونؤكـد  . الـسورية  يف منطقة الغوطـة بدمـشق يف اجلمهوريـة العربيـة             ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢١
حبـوادث أخـرى    أيضا أننا، وفقا لالختصاصات املوكولة إلينا، نواصل حتقيقنـا يف مـزاعم تتعلـق               

 وسـنقدم تقريـرا عنــها يف   الــسوريةاسـتخدمت فيهـا األسـلحة الكيميائيــة يف اجلمهوريـة العربيـة      
ــن  ــرب وقـــت ممكـ ــضع   . أقـ ــبكم وإذ نـ ــى طلـ ــاء علـ ــداث   وبنـ ــاق أحـ ــساع نطـ ــار اتـ يف االعتبـ

أغسطس اليت وقعت يف منطقة الغوطـة بدمـشق واسـتمرار وقـوع خـسائر يف األرواح       /آب ٢١
ر تقرير الغوطة دون إخالل بتحقيقنـا املتواصـل يف املـزاعم األخـرى املتعلقـة                البشرية، فإننا نصد  

  . باستخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية وتقريرنا النهائي بشأهنا
 وكنـا يف    ٢٠١٣أغـسطس   / آب ١٨وقد وصـلنا إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يـوم               

جـراء عمليـات تفتـيش موقعيـة تتـصل بتحقيقنـا يف             أغسطس نعـد العـدة إل     / آب ٢١دمشق يوم   
واسـتنادا  . مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية يف خان العسل وحي الشيخ املقـصود وسـراقب            

ــلحة ال      ــارير عديـــدة عـــن مـــزاعم باســـتخدام األسـ كيميائيـــة يف منطقـــة الغوطـــة يـــوم    إىل تقـ
. ملـزاعم املتعلقـة بالغوطـة     أغسطس، أصدرمت تعليماتكم إلينا أن نركـز حتقيقاتنـا علـى ا           /آب ٢١

ولذلك فقد شرعنا يف إجراء عمليات تفتيش موقعيـة يف املعـضمية بالغوطـة الغربيـة وعـني ترمـا                    
  . وزملكا بالغوطة الشرقية

واستنادا إىل األدلة اليت حصلنا عليها يف حتقيقنا يف حادث الغوطـة فـإن االسـتنتاَج هـو                    
ع اجلـاري بـني األطـراف يف اجلمهوريـة العربيـة            أن األسلحة الكيميائية قـد اسـتخدمت يف الـرتا         

السورية على نطاق واسع نـسبيا، وكـان اسـتخدامها موجهـا ضـد املـدنيني أيـضا، ومـن بينـهم                      
وعلى وجـه اخلـصوص، فـإن العينـات البيئيـة والكيميائيـة والطبيـة الـيت مجعناهـا تقـدم                . األطفال

ــى اســتخدام صــواريخ ســطح     ــة عل ــة واضــحة ودامغ ــثري   ســطح حممَّ - أدل ــسارين امل ــاز ال ــة بغ ل
وهذا االستنتاج يثري فينـا     . لألعصاب يف عني ترما واملعضمية وزملكا يف منطقة الغوطة بدمشق         

  . مشاعر القلق العميق
وإننــا ملمتنــون للــدعم األساســي الــذي قدمــه لنــا كــل مــن الــسيدة أجنــيال كــني، املمثلــة   

 لألمـم املتحـدة الـذين يعـز عـددهم عـن             السامية املعنية برتع السالح، ومـسؤويل األمانـة العامـة         
  .احلصر ممن قدموا لنا املساعدة يف نيقوسيا وبريوت ودمشق والهاي ونيويورك
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ــوال املــسامهات األساســية ملنظمــة حظــر األســلحة          ــا غــري ممكــن ل إن اضــطالعنا بعملن
ــة   ــصحة العاملي ــة ال ــة ومنظم ــة     . الكيميائي ــق للمــساعدة الفعال ــديرنا العمي ــضا عــن تق ونعــرب أي

والكفؤة املقدمة مـن املختـربات املعينـة مـن جانـب منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف أملانيـا                       
  . لندانوالسويد وسويسرا وف

  . ونود أيضا أن نتقدم إىل جنابكم بالشكر على الثقة اليت أودعتموها فينا  
عم وإننا نعتمد علـيكم وعلـى اآلخـرين يف اسـتمرار الـدعم يف مواصـلة حتقيقنـا يف املـزا            

  . األخرى اليت نتمىن أن نفرغ منها قريبا
  مع عبارات التقدير واالحترام  

  
    )رئيس البعثة (سيلسترومالربوفيسور أكي 
  كرينسالسيد سكوت 

 رئـــيس عنـــصر منظمـــة حظـــر األســـلحة(
  )الكيميائية واملخول بالتوقيع عنه

  باربيشيالدكتور موريزيو 
ــة  ( رئــيس عنــصر منظمــة الــصحة العاملي

  )التوقيع عنهواملخول ب
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ــلحة         ــتخدام األسـ ــزاعم اسـ ــالتحقيق يف مـ ــة بـ ــة األمـــم املتحـــدة املعنيـ بعثـ
  الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية

تقرير عن مـزاعم اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة يف منطقـة الغوطـة بدمـشق يـوم                      
  ٢٠١٣أغسطس / آب٢١

  اختصاصات البعثة  - أوال  
نــشئ بعثــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــالتحقيق يف مــزاعم اســتخدام قــرر األمــني العــام أن ي  - ١

األســلحة الكيميائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية اســتنادا إىل ســلطته مبوجــب قــرار اجلمعيــة  
والغاية مـن هـذه البعثـة هـي التحقـق          . )١٩٨٨ (٦٢٠ جيم وقرار جملس األمن      ٤٢/٣٧العامة  

من الوقـائع املتـصلة مبـزاعم اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة ومجـع مـا يتـصل بـذلك مـن بيانـات                         
  .وإجراء التحليالت الضرورية هلذا الغرض مث تقدمي تقرير عن ذلك إىل األمني العام

ــائع امل    - ٢ ــن الوق ــق م ــزاعم اســت  ولغــرض التحق ــصلة مب ــة ومجــع   ت خدام األســلحة الكيميائي
يتصل بذلك من بيانات وإجراء التحليالت الضرورية، طلب األمني العام مـن منظمـة حظـر                 ما

األسلحة الكيميائية أن تضع مواردها حتت تصرفه، ويشمل ذلك تزويده بفريـق خـرباء إلجـراء           
حة العاملية أيضا تقدمي الـدعم الـتقين        وطلب األمني العام من منظمة الص     . أنشطة تقصي احلقائق  

يف تقييم ما يتعلق باملزاعم اليت ُوجِّه انتباهه إليها من جوانب الصحة العامة واجلوانـب الـصحية                 
  . السريرية وتلك اخلاصة باحلادث

وقــد أجــرت بعثــة األمــم املتحــدة حتقيقهــا ومجيــع مــا يتــصل بــذلك مــن أنــشطة وفقــا      - ٣
مـني العـام لبعثـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك األحكـام الـواردة                   لالختصاصات اليت أصـدرها األ    

ــالغ        ــه واإلب ــق العمــل ونطاق ــاون وطرائ ــة بالتع ــى األحكــام األخــرى املتعلق . أعــاله عــالوة عل
وانطبقـت هــذه االختــصاصات بـصفتها تلــك علــى التحقيـق يف مــزاعم الغوطــة الـيت يقــدَّم هــذا     

واصـل يف مجيـع املـزاعم املتعلقـة باسـتخدام األسـلحة             التقرير بشأهنا دون اإلخـالل بـالتحقيق املت       
  .الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية والتقرير النهائي الذي سيجري إعداده بشأهنا

وقد استرشدت البعثة يف أدائها لواليتها باملبادئ التوجيهية واإلجراءات الالزمة للقيـام              - ٤
لقــــة باحتمــــال اســــتعمال األســــلحة الكيميائيــــة     بــــالتحقيق اآلين الفعــــال يف التقــــارير املتع  

ــة  ــة(والبكتريولوجي ــلحة    )A/44/561(أو التكــسينية ) البيولوجي ــر األس ــة حظ ــام منظم ، وبأحك
) أ) (٥(الكيميائية، حسب االقتضاء وضمن حدود االنطباق، كما هي واردة يف املـادة األوىل              

يــب التكميلــي لالتفــاق املتعلــق بالعالقــة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة   مــن الترت
  . الكيميائية

http://undocs.org/ar/A/RES/42/37�
http://undocs.org/ar/S/RES/620(1988)�
http://undocs.org/ar/A/44/561�
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وترد يف التذييل األول صكوك قانونيـة أخـرى تـنظم التعـاون فيمـا بـني األمـم املتحـدة                       - ٥
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ومنظمـة الـصحة العامليـة، وتـسترشد هبـا بعثـة األمـم املتحـدة          

  .تقوم به من أعمالفيما 
    

  االعتبارات املتصلة باملنهجية  -ثانيا  
يف إطار حتقيقها يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائيـة يف منطقـة الغوطـة بدمـشق                 - ٦

 وعــني ٢٠١٣أغــسطس / آب٢٦، زارت البعثــة املعــضمية يف ٢٠١٣أغــسطس / آب٢١يــوم 
قامـت بعثـة    املعنيـة،    إىل املواقع ت  خالل الزيارا و. أغسطس/آب ٢٩  و ٢٨ يوميترما وزملكا   

  :األمم املتحدة باألنشطة التالية
  شهود؛غريهم من المقابالت مع الناجني و  •  
  ؛اجلزئيةاملكونات وتوثيق الذخائر   •  
  مجع عينات بيئية لتحليلها الحقا؛  •  
  الناجني؛البادية على عراض األتقييم   •  
  .ا الحقاشعر والبول والدم لتحليلهمن العينات مجع   •  
 الربوتوكــوالت املتــوفرة صــرامة ملثــل هــذا بأشــد  البعثــة تقيــدت القيــام بــذلك، ولــدى  - ٧

تحقيــق يف االســتخدام املزعــوم لألســلحة    الألســاليب ومــن أهــم املفــاهيم بالنــسبة    . التحقيــق
 ،والتوثيـق واسـتخدام إجـراءات موحـدة ومعتـرف هبـا           إمكانيـة التعقـب     الكيميائية مفاهيم مثـل     

  .ذوي التدريب املتخصص واملواكب آلخر املستجدات املفتشنيو
عــين أن يــتم تــسجيل كافــة العمليــات واإلجــراءات واحلفــاظ علــى  وإمكانيــة التعقــب ت  - ٨

  .التمحيص يف املستقبلعلى حمك  لكي تثبتالشفافية و من أجل االستمرارية
 مليـة عتـسجيل   :مـا يلـي  سلـسلة إجـراءات أخـذ العينـات     تضمنت على سبيل املثال،  و  - ٩

، ونقلـــها إىل املختـــرب وتوثيقهـــا بالتفـــصيلالعينـــات خـــتم ، والتـــصديق عليهـــاالعينـــات وأخـــذ 
  العينـات  وتقـسيم ،  فتحهااألختام مث   من  أكد  جيري الت التحضريي حتت إشراف أعضاء البعثة، و     

املختــربات الــيت  الــيت أُعيــد ختمهــا علــىعينــات ال ُتــوّزعمث . إىل جمموعــات فرعيــة حــسبما متثلــه
مــرة وذلــك ، تــضمن التوجيهــاتوثــائق تمــشفوعة بمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة  ا عينتــه
ــشطتها باســتخدام إجــراءات   وجتــري امل. األشــخاص، حتــت إشــراف نفــس  أخــرى ختــربات أن

 هاوختزينـ تلقي العينات   ل) لنوعيةمراقبة ا /ضمان اجلودة عمليات التأكد من    مبا يف ذلك    (موحدة  
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وتنطـوي  . من أجل استعراضـها   بعثة التحقيق   إىل  شراف  اإلنفس  ت   النتائج حت  ُتعادمث  . هاحتليلو
  .تسليم  إيصاالتعلىنقل املواد لكل عملية 

 لقطــات وأ اصــورشــهود أو  إفــادات تســواء كانــتم تلقيهــا يــيت مجيــع املعلومــات الــو  - ١٠
ُتـسجَّل لغـرض حفظهـا    غريها من الوثائق  وألمرضى  لتسجيالت صوتية أو سجالت      وأفيديو  
  .األمم املتحدةفات وإيداعها يف حمفوظات لدى يف مل
موحـدة راسـخة     يةإجـراءات تـشغيل   توثيـق   قابالت وأخذ العينـات وال    امل إجراء   يف وُتتبع  - ١١

ــذهاوضــعت ــة ها وتنف ــة    منظم ــلحة الكيميائي ــر األس ــة  حظ ــصحة العاملي ــة ال ــتم  و؛ومنظم ــك ت تل
  .وفقا للمبادئ التوجيهيةالعمليات 

ــا  - ١٢ ــضأمـ ــة  أعـ ــدرَّبون اء البعثـ ــم يـ ــام وفهـ ــم بانتظـ علـــى بـــشكل دوري جيـــري إطالعهـ
، مبـا يف ذلـك تقيـيم املخـاطر، وعلـم األوبئـة، وأخـذ            م جوانب ختصصات كـل منـه      مستجدات

ــيم   ــات، وتقي ــاكن احلــوادث العين ــة، و   ســتخالص ، واأم ــة احليوي ــات الطبي ــز العين ــراءوجتهي  إج
  .، وكذلك السالمة واألمننفجرةالذخائر والذخائر غري املميمات تصوقابالت، امل

 النـاجني الـذين    حتديـد  املقـام األول هو يف عملية االختيار املستخدمة   وكان اهلدف من    - ١٣
 كـبري   وا بقـدر  تعرضأيضا أن يكونوا    من املتوقع   ذلك أن هؤالء    ،   سريرية شديدة  أعراضلديهم  

 تقـدمي روايـة دقيقـة   لقـدرة علـى    ، أويل االعتبـار أيـضا ل       اختيار النـاجني   عندو. كيميائياللعامل  ل
  .األماكن املزعوم سقوط القذائف فيهاحدث وحتديد لل

 حتديـــد اهلـــدف منـــها هـــو ،جعيـــة موحـــدةبقائمـــة مرواسترشـــدت عمليـــة االختيـــار   - ١٤
شديدة أو كـانوا    والـ توسـطة   بـني امل    وعالمـات تتـراوح    أعراضعليهم   الذين ظهرت    األشخاص

إىل احلـضور   لـب مـن هـؤالء النـاجني         وطُ.  للحـدث  ةل ومفـص  ة واضـح  تقدمي رواية قادرين على   
لـب مـن األطبـاء يف زملكـا     وطُ. بعثـة التحقيـق  لاللتقـاء ب املستشفى احمللي يف يوم الزيارة امليدانية  

  .ةهامأيضا تقدمي عينة قصدية من مثانية سجالت طبية ملرضى يعانون من أعراض وعالمات 
    

   البعثةاستنتاجاتالسرد و  -ثالثا   
كنـا  ،  ٢٠١٣أغـسطس   /آب ١٨اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف        إىل   ناوصلث إننا   حي  - ١٥

يف عــني املكــان ضــمن  إلجــراء عمليــات التفتــيش أغــسطس اســتعدادا/آب ٢١ يــوميف دمــشق 
حتقيقنا يف مـزاعم بـشأن اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة يف خـان العـسل والـشيخ مقـصود                إطار  

ألسـلحة الكيميائيـة يف منطقـة       ل  املزعـوم  سـتخدام االأن  استنادا إىل عـدة تقـارير بـش       و. سراقبو
ــاأصــدرمت، ٢٠١٣ أغــسطس/آب ٢١ يــومدمــشق بالغوطــة  ركــز جهــود  تعليمــاتكم بــأن ن لن
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 يف إجــراء عمليـات التفتــيش املــوقعي يف  ناشـرع لــذلك، . ةالغوطـ املتــصلة بزاعم املـ حتقيقنـا علــى  
  . الشرقيةعني ترما وزملكا يف الغوطةو  الغربية يف الغوطةاملعضمية

اتُّفق ترتيبات منفصلة   لالذي مت التوصل إليه مع احلكومة السورية و       املشترك  وفقا للتفاهم   و  - ١٦
طـالق النـار    مؤقـت إل  ، كـان وقـف      رتاع مـع األطـراف األخـرى يف الـ         خمـصوص على أساس   عليها  

  .أغسطس/آب ٢٩ و ٢٦بني يف الفترة ما  يف املكان ملدة مخس ساعات يوميا ساريا بالفعل
 اإلطــار الــزمين وكــان .ا جــدا وحــساساكــان التخطــيط هلــذه املهمــة معقــد  بالتــايل، و  - ١٧
ظلــت طريــق دخــول و.  الوصــولالــيت ميكــن خالهلــا الــساعات الفعليــة متوقفــا علــىعمليــات لل

لعثـور  البعثـة ا  توقع  ت فهم ما ميكن أن      كانوأخريا،  .  حىت اللحظات األخرية   ةاملناطق غري مؤكد  
ظلت العناصر احلامسـة    و. نطقة اليت تسيطر عليها املعارضة غري مؤكد أيضا       امليه عندما تدخل    عل
 حـىت وصـول     ة غـري معروفـ    ، اهلجمـات  الـيت مشلتـها   ساحة  املـ أو  تضررين  تخطيط، مثل عدد من امل    لل
  ).٣ لتذييل انظر ا،بعثةالتحضري للزيد من املعلومات حول مل. ( املتضررةبالفعل إىل األماكنبعثة ال

يف و. ملــدة ســاعتنيالغربيــة  الغوطــة املعــضمية يف زارت البعثــة أغــسطس،/آب ٢٦يف و  - ١٨
مـن الوقـت    لفتـرة  يف الغوطة الشرقية زارت البعثة زملكا وعني ترما  أغسطس،/آب ٢٩ و ٢٨

ــ ــصف  اجمموعه ــن   .  مخــس ســاعات ون ــرغم م ــى ال ــيت فرضــها   وعل ــضغوط ال ــت  ال ضــيق الوق
 قنـاص جمهـول  جانـب  مـن  املوكـب  لـى   ع فعلـي  ، مبا يف ذلـك هجـوم      ة املتكرر  األذى وهتديدات

املقـدار  مجع كميـة كـبرية مـن املعلومـات ومجـع         من  لبعثة  ا متكنتأغسطس،  /آب ٢٦يف  اهلوية  
  .الالزم من العينات

الـذين  النـاجني  مـن  مخسني ملا يزيد على  األولية   اإلفادات مجع   أيضا من البعثة  ومتكنت    - ١٩
واسـتنادا إىل   . وأول املـستجيبني   الـصحة    يف جمـال  ن  و مرضـى وعـامل    تعرضوا للمـادة، مبـن فـيهم      

 سـطح  - سـطح صواريخ  الـ  فـإن  التقـارير،    عديـد  واملعلومات الـيت مت مجعهـا مـن          اإلفاداتهذه  
   .أغسطس/آب ٢١يف ساعات الصباح األوىل من يوم سقطت 

ــاد  - ٢٠ ــاجوأف ــاله  هجــوم  حبــدوث نو الن موعــة مــن  نفــس اجملظهــور يف شــكل قــصف، ت
، وهتــيج العــني، )رشــح (ســيالن األنــفو يف التــنفس، وارتبــاك، األعــراض، مبــا يف ذلــك ضــيق 

. لــوعي يف هنايــة املطــافا، والغثيــان، والتقيــؤ، والــضعف العــام، وفقــدان وغــشاوة علــى البــصر
ــاد  ــوا ملــساعدة غريهــم مــن   وأف ــذين ذهب ــة عــن  ال ــة عــدد كــبري مــن  ســكان األمــاكن املعني رؤي

ذكــر هــؤالء و.  الــوعيوا أو فقــدحليــاةفــارقوا اعلــى األرض، وكــثري منــهم شــخاص واقعــني األ
.  نسبة كبرية مـن النـاجني      لدىصعوبة يف التنفس وزيادة إفراز اللعاب       شخاص أهنم الحظوا    األ

بغـشاوة علـى    بدايـة   وأبلغ أحـدهم عـن شـعوره يف ال        ،  “أول املستجيبني ”العديد من   كما اعتل   
  . اإلغماءأعقبهاهلالك الوشيك، وإحساس ب، رجفة، وعام، وضعف بصره
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 معظمهـم كـانوا يف      ، أطبـاء معـاجلني    سـبعة مقابالت مع تسعة ممرضني و    البعثة  وأجرت    - ٢١
كـان  يف مصابني  املـ ألشـخاص  فـورا ملـساعدة ا   هم العديـد منـ    واسـتجاب م وقت احلادث،    منازهل

رؤيــة عــدد كــبري مــن ميــدانيا عــن  الــذين اســتجابوا وأفــاد أفــراد ذلــك الطــاقم الطــيب. احلــادث
أفيـد  و.  يف الشوارع من دون عالمـات خارجيـة لإلصـابة   واقعني على األرض املوتىأو ملعتلني  ا

ــأن  ــاجني  ب ــدكــانوا معظــم الن ــوعي، ينفاق ــهم جيــد صــعوبة يف    لل ــنفسوكــثري من حــاول و. الت
املـاء حيثمـا   اسـتخدام  توفري اإلسـعافات األوليـة، وإزالـة التلـوث ب    بن مساعدة الناجني   واملستجيب

  . عادة بواسطة سيارة خاصة- مستشفى بأية وسيلة ممكنة نقل إىل أقربالكان ذلك ممكنا، و
  

  أغسطس/ آب٢١األحوال اجلوية يف دمشق يف     
ــات الطقــس    - ٢٢ ــستقاة معلوم ــوم    امل ــشق صــباح ي ــن دم ــأغــسطس /آب ٢١م ــى ت دل عل

). Worldweatheronline.com(الـساعتني الثانيـة واخلامـسة صـباحا          درجـة احلـرارة بـني        اخنفاض
اسـتعمال األسـلحة    و. ، بـل العكـس     إىل فـوق    يتحـرك مـن األرض     مل يكـن  وهذا يعين أن اهلـواء      

إىل أقـصى درجـة، ذلــك أن    تأثريهـا احملتمـل   يزيـد مـن  اجلويـة  مثـل هـذه األحـول    الكيميائيـة يف  
الـيت  ت  آن املبـاين واملنـش    مـ ا   الـدني  لطوابـق تـرق ا  وخي من األرض    ابقى قريب يالغاز الثقيل ميكن أن     

  .كثري من الناسيلوذ هبا 
  

  معلومات حول الذخائر    
مت يف  فقـد   . تحقيـق ل ل ة املـستخدمة أساسـي    وسـائل اإليـصال    عن   ُجمعتاملعلومات اليت     - ٢٣
قـادرة علـى    ال سـطح  - سـطح  العديـد مـن صـواريخ         وتسجيل ديدحت التحقيق    اليت مشلها  واقعامل

 بعنايـة، وتـصويرها وأخـذ عينـات          الـصواريخ  مت قيـاس هـذه    و. مـة إيصال محـوالت كيميائيـة ها     
هـي عينـات مـأخوذة      سارين  أهنا حتتـوي علـى مـادة الـ        يف وقت الحق    والعينات اليت ثبت    . منها

ملزيــد مــن املعلومــات والتقييمــات التفــصيلية     و. مــن أغلبيــة الــصواريخ أو شــظايا الــصواريخ    
  .٥ لتذييلا انظر

  
  نات البيئيةالعيباملعلومات املتعلقة     

 أمـاكن سـقوط القـذائف      ؛ وذلك مـن    بيئية أثناء التحقيق   عينة ٣٠ أُخذتيف اجملموع،     - ٢٤
، وجرى بعد ذلـك جتهيـز تلـك     )٦ تذييلانظر ال ملزيد من البيانات احملددة،     (واملناطق احمليطة هبا    

ظمــة حظــر مناملختــربات الــيت عينتــها ووفقــا للتقــارير الــواردة مــن .  وإرســاهلا للتحليــلالعينــات
ونـواتج عرضـية لعمليـات      سارين،  مـادة الـ    يف معظم العينات وجـود       لوحظاألسلحة الكيميائية   
املــواد  ذكـر ومناقـشة   ٧رد يف التـذييل  وباإلضـافة إىل ذلــك، يـ  . أو إنتاجهـا /حتلـل تلـك املـادة و   

   .ثبتاتاملالكيميائية األخرى ذات الصلة، مثل 
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  األعراضباملعلومات املتعلقة     
ــة أن طلبــت  - ٢٥ ـــ   البعث ــذين  ٨٠تلتقــي ب ــاجني ال ــستوفون مــن الن .  املعــايري الــيت وضــعتها ي

ــة  ــواختــارت البعث ــذين ُعرضــوا عليهــا  ٨٠ـ مــن ال  مــن قبــل الكــشف عنــهم مت ٣٦ شخــصا ال
ــيني ال رباءاخلــ ــا طب ــابعني هل ــىوظهــر. الت ــل واضــحة املرضــى أعــراض ت عل ــوعي :  مث ــدان ال   فق

ــة٧٨( ــنفس  ) يف املائـ ــيق يف التـ ــة يف ٦١(، ضـ ــصر  ، )املائـ ــى البـ ــشاوة علـ ــة٤٢ (غـ ، ) يف املائـ
ــيج ــهاب /هت ــة٢٢(الت ــاب   ) يف املائ ــراز اللع ــادة إف ــة٢٢(، زي ــؤ ا، ) يف املائ ــة٢٢(لتقي ، ) يف املائ

الفوسـفات  بالتـسمم  تطابق أعـراض  هذه األعراض و).  يف املائة ١٩(نوبات عصبية   /توتشنجا
  .٤تذييل  ال انظر،ألعراضبشأن ا وىفلالطالع على مناقشة أو. العضوي

  
  : معلومات متعلقة بالعينات الطبية األحيائية    

 الـذين اختـارهتم البعثــة   ٣٦ مــن املرضـى الــ   ٣٤ُسـحبت عينـات دم وبـول وشـعر مـن        - ٢٦
وتـوفر عينـات الـدم والبـول اإلجيابيـة أدلـة قاطعـة              . والذين كانت تبدو علـيهم عالمـات تـسمُّم        
وتـدعم هـذه النتـائَج تقييمـاٌت     . نتهم البعثـة للـسارين  على تعرُّض مجيع الناجني تقريبا الذين عاي      

سريرية وثَّقت األعراض والعالمات اليت متيـز التعـرض لعامـل األعـصاب، ومنـها ضـيق التـنفس                   
وأتـت  . والتـشتت وتقـبُّض احلدقـة     /وهتيج العني واإلفراز املفرط للعـاب والتـشنجات واالرتبـاك         

لومـات املـستقاة مـن كـل املقـابالت مـع األطبـاء              نتائج التقييمات السريرية هذه متـسقةً مـع املع        
ومع استعراض السجالت الطبية، واليت أورد كل منها أعراضا وعالمـات متـسقة مـع التعـرض                 

 وهـي معروضـة يف      ٤وترد مناقشة لنتائج العينات الطبية األحيائية يف التذييل         . لعامل األعصاب 
  . ٧التذييل 

  
  االستنتاجات     

املتحــصل عليهــا خــالل التحقيــق الــذي أجرينــاه يف حادثــة الغوطــة،   بنــاًء علــى األدلــة   - ٢٧
ــة اســُتعملت يف    ــستنتج أن أســلحة كيميائي ــني  ٢٠١٣أغــسطس / آب٢١ن ــدائر ب ــرتاع ال  يف ال

الطــرفني يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وكــذلك ضــد املــدنيني، وبينــهم أطفــال، علــى نطــاق 
  . واسع نسبيا

أن العينـات البيئيـة والكيميائيـة والطبيـة الـيت مجعناهـا             ونشري على وجه اخلـصوص، إىل         - ٢٨
سـطح حتـوي عامـل األعـصاب         - تقدم أدلـة واضـحة ومقنِعـة علـى اسـتخدام صـواريخ سـطح              

  .السارين يف عني ترما واملعضمية وَزَملكا يف منطقة الغوطة بدمشق
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  : أما احلقائق الداعمة هلذا االستنتاج فهي التالية  - ٢٩
سـطح الـيت سـقطت وانفجـرت، والقـادرة علـى             - واريخ من نوع سـطح    تبيَّن أن الص    •  

  .محل مواد كيميائية، كانت حتوي عامل السارين
تبيَّن أن البيئة الواقعة على مقربة من أماكن سقوط الصواريخ، يف املنطقـة الـيت أصـيب                   •  

  .فيها املرضى، كانت ملوثة بالسارين
حية بـأكثر مـن مخـسني إفـادة يف مقـابالت            أدىل ناجون وعاملون يف جمال الرعايـة الـص          •  

  .أجريت معهم، قدمت دعما وافرا للنتائج الطبية والعلمية
النـاجني أهنـم تعرضـوا    /تبيَّن بوضوح بنتيجة التشخيص الذي أجرَي لعـدد مـن املرضـى         •  

  . للتسمم مبركَّب فسفوري عضوي
 مـن حيـث تعرضـهم       تبيَّن أن عينات الدم والبـول املـسحوبة مـن نفـس املرضـى إجيابيـة                 •  

  .للسارين وآثار السارين
  . إن التوصل إىل هذه النتيجة يثري عميق قلقنا  - ٣٠
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  التذييالت    
  الصكوك القانونية ذات الصلة : ١التذييل   
  املنهجية املستخدمة يف التحقيق ويف تأمني سالمة األدلة: ٢التذييل   
  جراء التحقيق فيها التخطيط واإلعداد لدخول املناطق املزمع إ: ٣التذييل   
  أنشطة تقصي احلقائق الطبية األحيائية : ٤التذييل   
  عني ترما /الذخائر املتحصل عليها من املعضمية وزملكا: ٥التذييل   
  عني ترما/العينات البيئية اليت ُجمعت من املعضمية وزملكا: ٦التذييل   
  نتائج التحليل املخربي : ٧التذييل   
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  ١التذييل     
  ت والصكوك القانونية ذات الصلةالتوجيها    

ــام     - ١ ــف لع ــة     ١٩٢٥بروتوكــول جني ــازات اخلانق ــق حبظــر االســتعمال احلــريب للغ  املتعل
  السامة أو غريها من الغازات، ووسائل احلرب البكتريولوجية أو
املبـــادئ التوجيهيـــة واإلجـــراءات املتعلقـــة بـــالتحقيق الفعـــال ويف الوقـــت املناســـب يف   - ٢

ــالغ عــ   ــة    حــاالت اإلب ــة والبكتريولوجي ــال اســتخدام األســلحة الكيميائي ــة(ن احتم ) البيولوجي
  ) A/44/561(السمية  أو
االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة والترتيبـات               - ٣

  منه ) جيم ()٢(التكميلية بشأن تطبيق املادة الثانية 
ــة الــصحة        - ٤ ــه مجعي ــة الــذي اعتمدت االتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الــصحة العاملي

العاملية، ومذكرة التفاهم بني األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقدمي منظمـة الـصحة             
بيولوجيـة  العاملية الدعم آللية األمني العـام للتحقيـق يف ادعـاءات اسـتعمال أسـلحة كيميائيـة أو                   

  مسية  أو
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  ٢التذييل     
  املنهجية املستخدمة يف التحقيق ويف تأمني سالمة األدلة    

ــة وإجراءاهتــا للتحقيــق الفعــال ويف        ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي ــة مبب استرشــدت البعث
الوقت املناسب يف حاالت اإلبالغ عن احتمال استخدام األسـلحة الكيميائيـة والبكتريولوجيـة              

وكذلك باملعايري العلمية احلديثة اليت تطبقها منظمة حظـر         ) A/44/561(أو السمية   ) يةالبيولوج(
  . األسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العاملية يف اختصاصات كل منهما

  
  :اإلجراءات التشغيلية املوحدة وتعليمات العمل اليت اتبعتها البعثة    

  
١ - QD0C/INS/SOP/IAU01  ــة وتوثيقهـــا ــع األدلـ ــشغيلية املوحـــدة جلمـ ــراءات التـ اإلجـ

وتسلـــسل حفظهـــا وصـــوهنا أثنـــاء التحقيـــق يف احتمـــال
  استخدام األسلحة الكيميائية

٢ - QDOC/INS/SOP/GGO  ــوب ــتعمال احلاســ ــدة الســ ــشغيلية املوحــ ــراءات التــ اإلجــ
مــةاحلجــري املخــصص للتفتــيش وغــريه مــن املعــدات الداع 

  لسرِّية التفتيش
٣ - QD0C/LAB/SOP/OSA2 اإلجــراءات التــشغيلية املوحــدة لتحليــل العينــات األصــلية

  خارج املوقع
٤ - QD0C/LAB/WI/CS01 كيفية التعامـل مـع العينـات األصـلية املستحـصل عليهـا مـن

ــرب ــع يف خمت ــات خــارج املوق ــيش وتغليــف العين ــع التفت مواق
  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

٥ - QD0C/LAB/WI/CS02 تعليمــات العمــل يف جمــال إعــداد وحتليــل عينــات املراقبــة
والفراغــات املقابلــة هلــا يف املــصفوفة يف خمتــرب منظمــة حظــر

  األسلحة الكيميائية
٦ - QD0C/LAB/WI/CS03 توثيــُق العينــات خــارج املوقــع وتسلــسلُ حفظهــا وســّرية

  الكيميائيةالتعامل معها يف خمترب منظمة حظر األسلحة 
٧ - QD0C/LAB/WI/OSA3 تعليمــات العمــل يف مــا يتعلــق بتسلــسل حفــظ العينــات يف

  املوقع وتوثيقها لصاحل منظمة حظر األسلحة الكيميائية
٨ - QDOC/LAB/WI/OSA4 تغليف العينات خارج املوقع  
  

 وباإلضافة إىل ذلك، خيضع املوظفون لتدريب منتظم وموثق يف مواضيع فرعية خمتلـف              
  .أساسية للقيام بعمليات تفتيش مأمونة وفعالة
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  : وخالل هذا التحقيق حتديدا، مجعت البعثة األنواع التالية من األدلة  
ُجمعـت  (إفادات الشهود،   /عينات طبية أحيائية، وعينات بيئية، ومقابالت مع الشهود         

  . ، ووثائق وصور ومقاطع فيديو)كتسجيالت صوتية ومقاطع فيديو
  : يف أثناء التحقيق اإلجراءات التاليةوطُبقت أيضا  

كل عمليات أخذ العينات واسـتقاء األدلـة قـام هبـا مفتـشون مؤهلـون مـدربون تـدريبا                      •  
  . كامال

  .جرى تسجيل كل إفادات الشهود واملقابالت، وقد ُوثقت التسجيالت كأدلة  •  
 إشـراف مفتـشي   كل العينات الطبية األحيائية مجعها مزاولون حمليون ملهنة الطب حتت    •  

  . وقد أجنز املفتشون جتهيز العينات الطبية األحيائية يف مكتب البعثة. األمم املتحدة
أعد كيميائيو البعثة مسبقا كـل مناديـل أخـذ العينـات، املـشرَّبة باملـذيبات مـستخدمني                   •  

ووضــعت األفرقــة امليدانيــة هــذه املناديــل  . يف ذلــك مــذيبات ومــواد خمصــصة للتحليــل 
موســومة بأختــام محــر قابلــة للكــسر ملنظمــة (بقا يف أنابيــب زجاجيــة نظيفــة املعــدة مــس

  . وُسجلت العملية برمَّتها بواسطة الفيديو). حظر األسلحة الكيميائية
ظلت العينات اليت ُجمعت يف حوزة مـا ال يقـل عـن مفـتش واحـد منـذ حلظـة أخـذها                         •  

  .وحىت نقلها إىل مكتب البعثة
ثيق العينات البيئية بالكامل وتغليفهـا وومسهـا وترتيبـها علـى     يف مكتب البعثة، جرى تو   •  

  . حنو مناسب متهيدا لنقلها بشكل مأمون
أو بقاؤها ماديا يف حـوزة أحـد    /ضمنت سالمةَ العينات أختاٌم غري قابلة للتالعب هبا و          •  

املفتشني حـىت حلظـة تـسليمها إىل مـوظفي خمتـرب منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة يف                    
وقد جـرى توثيـق التـسليم وتـصويره يف          . ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣١وتردام يف   مطار ر 

  . حضور ممثلني سوريني شهدوا عملية التسليم
  . جرى توثيق ومجع وتغليف ووسم وتسليم العينات بسجالت فيديو وصور  •  
سالمة كل األختام والوثـائق املـصاحبة قبـل إصـدار إيـصاالت             /جرى التثبت من صحة     •  

  . ماالستال/التسليم
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  ٣التذييل     
  التخطيط واإلعداد لدخول املناطق املزمع إجراء التحقيق فيها    

 مكتب األمم املتحـدة للمبعـوث اخلـاص املـشترك         جرى تبادل معلومات مفصَّل بني        
وسُتستعمل املعلومات اليت ُجمعت من خـالل عمليـات التبـادل           . وممثلني رئيسيني عن املعارضة   
  . ة املقبلة، وهو أمر بات حيويا جدا لنجاح البعثة يف عملهاهذه لبلورة خطة عمل للزيار

واختريت املواقع احملددة بعد إجراء تقييم للقدرة على الوصول إىل املوقـع ولقيمـة هـذا                  
وقــد جــرى تبــادل املعلومــات مــن خــالل ممثلــي األمــم املتحــدة    . املوقــع واملخــاطر املرتبطــة بــه 

ومشــل . سورية وممــثلني عــن املعارضــة، علــى التــوايلوأعــضاء البعثــة مــع ممــثلني عــن احلكومــة الــ
ذلك، يف مجلة أمور، إسداء النـصائح بطـرق الوصـول اآلمـن، وتقـدمي ضـمانات وقـف إطـالق                     

  . النار، واالتفاق على التوقيت
وُحدد قائد لقوى املعارضة احمللية كان ُيعتَبر زعيما بارزا يف املنطقة الـيت كانـت البعثـة                   

وقد اسُتعني جبهة االتـصال داخـل املعارضـة لـضمان          .  البعثة “تعهُّد”ب منه   تعتزم زيارهتا، وطُل  
الشهود األكثـر أمهيـة إلجـراء       /أمن وحركة البعثة، وتسهيل الوصول إىل احلاالت األكثر حرجا        

املقــابالت وأخــذ العينــات مــن قبــل البعثــة، وللــسيطرة علــى املرضــى واحلــشود مبــا يتــيح للبعثــة   
  . ئيسيةالتركيز على أنشطتها الر

وقـد اسـتعني بـه للمــساعدة يف    . وعـالوة علـى ذلـك، جـرى حتديـد طبيـب حملـي بـارز          
ــة  ــوفري الغــرف      . اإلعــداد لوصــول البعث ــة اللوجــستية، مشلــت تلــك التحــضريات ت ــن الناحي وم

ويف مـا يتعلـق باملرضـى، طُلـب عـرض عـدد       . واملوارد الالزمـة ألخـذ العينـات الطبيـة األحيائيـة       
. كي تتمكن مـن اختيـار عينـة منـهم إلجـراء املقـابالت وأخـذ العينـات                 كاف منهم على البعثة     

. وُعممــت بــشكل عــادي قائمــة تتــضمن أســئلة الفحــص علــى جهــات االتــصال يف املعارضــة   
  . ومشلت هذه األسئلة استفسارات من شأهنا املساعدة يف حتديد احلاالت األكثر أمهية

 احمللـيني بتقـدمي املـساعدة يف مجـع          كما انطوت الترتيبات على قيام األطبـاء واملمرضـني          
وقـد سـاعد ذلـك البعثـة يف تقلـيص الوقـت             . عينات الدم والبـول والـشعر حتـت إشـراف البعثـة           

ــى           ــاظ عل ــسه احلف ــت نف ــَمَن يف الوق ــا َض ــات كم ــن العين ــه مجــع وتوســيم كــلٍ م ــذي يتطلب ال
  .  العينات“التسلسل احليوي لعهدة”

ين كــانوا أول مــن شــاهد تلــك األحــداث  وطلبــت البعثــة أيــضا أن يكــون األفــراد الــذ   
متاحني إلجراء مقابالت معهم بغية تكوين نظرة معمقة علـى األحـداث مـن وجهـة نظـر علـم                    

  . األوبئة وحتديد مواقع سقوط الذخائر متهيدا ألخذ عينات بيئية منها
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ــة          ــع وإىل عــدم وضــوح كيفي ــارة املواق ــضيقة املتاحــة لزي ــة ال ــة الزمني ــالنظر إىل املهل وب
قبال البعثـة لـدى وصـوهلا إىل املوقـع، كانـت تلـك اجلهـود التحـضريية تتـسم بأمهيـة حيويـة                        است

  .لنجاح البعثة يف مهمتها
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  ٤التذييل     
   الطبية األحيائية لتقصي احلقائق األنشطة    

شــكّل التخطــيط للجــزء الطــيب األحيــائي مــن التحقيــق اســتثمارا أساســيا يف األعمــال      
  .٣ يف التذييل التحضريية على النحو املبني

  
  مراعاة خاصة لألساليب املستخدمة يف مجع البيانات الطبية األحيائية     

حتليـل عينـات طبيـة أحيائيـة        : مشلت العناصر الرئيسية للتحقيق الطيب األحيـائي مـا يلـي            
، وإجراء تقييمات سريرية، واستعراض السجالت الطبيـة، وإجـراء مقـابالت       )دم وبول وشعر  (

  .رة من الناجني والطاقم الطيب املشرف على عالجهممع جمموعة خمتا
ــاجني    ــار الن ــل       - اختي ــسحب وحتلي ــائي ل ــق الطــيب األحي ــة يف التحقي ــت األولوي أُعطي

ــة   ــة أحيائي ــار أساســا لتحديــد   ). دم وبــول وشــعر(عينــات طبي ولــذلك ُصــّممت عمليــة االختي
توقع أيضا أن يكون هـؤالء      الناجني الذين يعانون من أعراض سريرية شديدة احلدة، ألنه من امل          

وروعي أيـضا يف اختيـار النـاجني قـدرهتم علـى تقـدمي           . قد تعرضوا بدرجة كبرية ملواد كيميائية     
وبالتـايل، فقـد طُلـب    . سرد سليم لألحداث وحتديد املكـان الـذي يـدعى سـقوط القـذائف فيـه           

ن النــاجني،  مــ٥٠  و٣٠ أن خيتــاروا - أي املعـضمية وزملكــا  -مـن األطبــاء يف كــال املــوقعني  
  .على التوايل

واسُترشد يف عملية االختيار بقائمة مرجعية موحدة اهلدف منـها حتديـد األفـراد الـذين        
يعانون من أعراض وعالمات متوسطة إىل شديدة احلدة، أو القادرين على تقـدمي سـرد واضـح                 

زيـارة  وطُلـب مـن هـؤالء النـاجني احلـضور إىل املستـشفى احمللـي يف يـوم ال        . ومفصل ملـا حـدث   
وطُلــب أيــضا مــن األطبــاء يف زملكــا تقــدمي عينــة مدروســة مــن مثانيــة . امليدانيــة لاللتقــاء بالبعثــة

  .سجالت طبية ملرضى يعانون من أعراض وعالمات شديدة
الناجون، يف كل مستشفى، ليوزَّعوا علـى جمموعـات، مث خيـضعوا         فُرز   - فرز الناجني   

حيائية أو جتـرى معهـم مقـابالت مفـصلة، وذلـك            لتقييمات سريرية وتؤخذ منهم عينات طبية أ      
وبـصفة عامـة،   . استنادا إىل املعلومـات املتعلقـة حبالتـهم الـصحية وبـاألعراض الـيت يعـانون منـها            

  .فقد أُعطيت األولوية يف عملية الفرز ملن يعانون من أعراض وعالمات أشد حدة
ات التقيــيم تــضمنت عمليــ - إجــراء تقييمــات ســريرية وأخــذ عينــات طبيــة أحيائيــة  

السريري قيام فريقني يتكون كل منهما من عضوين باستخالص معلومات مـوجزة عـن احلالـة                
الصحية للناجني وإجراء فحص بدين حمدود هلم يف غرف خاصـة، وذلـك مبـساعدة أحـد أفـراد             

وتوىل استخالص املعلومات املوجزة عـضو      . طاقم التمريض احمللي الذي يتكلف بأخذ العينات      
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لبعثـة النـاطقني بالعربيـة، فقـام جبمـع معلومـات عـن األفـراد، مبـا يف ذلـك أمسـاؤهم                       من أعضاء ا  
ــائهم وأمهــاهتم، وأعمــارهم، وجنــسهم، ومكــان وجــودهم وقــت وقــوع احلــادث،       وأمســاء آب

  .وعناوينهم، واألعراض اليت يعانون منها، والعالج الطيب الذي قُّدم هلم
ة بـشأن األعـراض املتـصلة باجلهـاز         وطُرحت على الناجني جمموعة موحـدة مـن األسـئل           

ومشـل الفحـص البـدين تقييمـا     . التنفسي واهلضمي والعـصيب واجللـد والقلـب واألوعيـة الدمويـة        
  .عاما ملستوى اإلدراك احلسي وفحص سريع للعينني واجلهاز التنفسي

وباإلضافة إىل عينة الدم، أُخذت عينة بـول مـن األفـراد الـذين مـا زال يالَحـظ علـيهم                       
وعـالوة علـى ذلـك، أُخـذت عينـات شـعر مـن الـذين لوحظـت                  . ار العالمـات الـسريرية    استمر

  .عليهم عالمات شديدة أكثر من غريهم
  .والُتقطت صور فوتوغرافية لكل فرد من هؤالء األفراد  
أُجريــت مقــابالت مفــصلة مــع النــاجني يف   - إجــراء مقــابالت مفــصلة مــع النــاجني   

واتبعت املقـابالت شـكال شـبه       . ريا وعلى أشرطة صوتية   غرفة خاصة، وُسّجلت وقائعها بالكام    
ــا، وتفاصــيل عــن          ــات وقوعه ــضمن ســردا لألحــداث وأوق ــو أن تت موحــد، وكــان اهلــدف ه

ونظـرا لـضيق الوقـت، مل ُتطـرح مجيـع           . اإلجراءات اليت اختذها األفراد عقـب سـقوط القـذائف         
ن اسـتخالص أهـم املعلومـات       األسئلة على مجيع الناجني، بل كُّيفت املقابالت بطريقة متكّن مـ          

  .من كل واحد منهم على حدة
 أُجريـت مقـابالت أوليـة مـوجزة مـع           - إجراء مقابالت موجزة بشأن احلالة الوبائية       

وُدّونـت املعلومـات املستخلـصة مـن املقـابالت املـوجزة يف دفـاتر               . الناجني بشأن احلالة الوبائيـة    
ومكّنـت  . ين أجريـت معهـم هـذه املقـابالت        احملققني، والُتقطـت صـور فوتوغرافيـة لألفـراد الـذ          

هذه املقابالت من مجع تفاصيل إضافية عن مكان سقوط القذائف، وموقع وجود الفـرد وقـت     
  .سقوط القذائف، وما إذا كانت هناك حاالت وفاة بني أفراد األسرة

ــابالت مــع الطــاقم      ــضا مقــابالت مــع الطــاقم الطــيب     - الطــيبإجــراء مق أُجريــت أي
لعــالج، الــذي اســتجاب للحــادث ميــدانيا أو عــاجل النــاجني بعــد وصــوهلم إىل   املــشرف علــى ا

واتبعــت املقــابالت شــكال شــبه موحــد، وُصــّممت جلمــع املعلومــات عــن  . املستــشفيات احملليــة
ــى املرضــى    ــة عل ــات البادي ــشفيات؛    /األعــراض والعالم ــى املست ــاجني املعروضــة حــاالهتم عل الن

احلالــة الــصحية هلــؤالء؛ ووجــود حــاالت عــدوى مــن والعــالج املقــدم ومــا تــاله مــن حتــسن يف 
غري أن ضـيق الوقـت أدى إىل اختـصار العديـد مـن املقـابالت، ومل يتـسن بـذلك طـرح                       . عدمه

  .مجيع األسئلة على مجيع من أجريت معهم مقابالت
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اختـار رئـيس الطـاقم الطـيب عينـة مدروسـة مـن مثانيـة                 - استعراض السجالت الطبية    
وأُعطيـت األولويـة لـسجالت    . رضت حـاالهتم علـى مستـشفى زملكـا      سجالت طبية لناجني عُ   

وقـام أحـد أعـضاء    . الناجني الذين تظهر عليهم أعـراض وعالمـات متوسـطة إىل شـديدة احلـدة              
  .الطاقم الطيب للبعثة من الناطقني بالعربية باستعراض نسخ من هذه السجالت وحتليلها

 يف إجـراء التقييمـات الـسريرية        روعيـت مراعـاة تامـة،      - مسائل واعتبـارات أخالقيـة      
فقد حوفظ علـى سـرية مجيـع        . واملقابالت املفصلة، خصوصية املشاركني والتستر على هويتهم      

وُخـّصص رقـم هويـة لكـل        . املعلومات ومل ُيفَصح عن هوية الناجني يف أي وقت من األوقـات           
تتـضمن أمسـاء الـشهود      أما القائمة الرئيسية الـيت      . مشارك واسُتخدم هذا الرقم لتجهيز البيانات     

ومل تـدخر البعثـة جهـدا، طـوال مراحـل التحقيـق، يف       . فتحتفظ هبا رئيسة البعثة يف مكـان آمـن   
احلرص على احترام القـيم والقواعـد الدينيـة واألعـراف الوطنيـة، ومراعـاة الـضغوط الشخـصية                   

  .والصدمات النفسية املرتبطة بالتعرض لويالت الصراع
  

  النتائج    
 فــردا لتقييمــات ســريرية مشلــت تقــدمي معلومــات  ٣٦ خــضع - ريريةالتقييمــات الــس  

 يف املائـة مـن هـؤالء للتقيـيم          ٤٤وخضع  . موجزة عن حالتهم الصحية واخلضوع لفحص بدين      
  ).١اجلدول ( يف املائة يف زملكا ٥٦ يف املعضمية و

 سـنة، وتراوحـت أعمـارهم بـني سـبع سـنوات         ٣٠وبلغ متوسط أعمار هؤالء األفـراد         
مــن النــاجني بــأن )  يف املائــة٨٣ (٣٠وأفــاد .  يف املائــة منــهم مــن الــذكور ٦٩ و. نة ســ٦٨ و

األعراض ظهرت عليهم بعدما ُشنَّت ضربة عـسكرية مزعومـة علـى ديـارهم أو بـالقرب منـها؛               
، فأفــادوا بــأهنم أصــبحوا مرضــى بعــدما هبــوا ملــساعدة مــن   ) يف املائــة١٧(أمــا الــستة املتبقــون 

  .مةتعرضوا للضربات املزعو
  

  ١اجلدول 
  عدد الناجني اخلاضعني لتقييمات سريرية واختبارات طبية أحيائية    

  عينات الشعر  عينات البول  عينات الدم  التقييمات السريرية  املوقع

  ٢  ٤  ١٥  ١٦  املعضمية
  ١  ١١  ١٩  ٢٠  زملكا
  ٣  ١٥  ٣٤  ٣٦  اجملموع  
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، ) يف املائــــة٧٨(بــــة مشلــــت األعــــراض الرئيــــسية، وفقــــا إلفــــادات النــــاجني، الغيبو   
ــنفَس  وضــيق التــهاب العيــنني /، وهتــيج) يف املائــة٤٢(، وغــشاوة علــى العــني  ) يف املائــة٦١(ال

نوبـات  /، والتـشنجات ) يف املائـة ٢٢(، والتقيـؤ  ) يف املائـة   ٢٢(، وسيالن اللعاب    )يف املائة  ٢٢(
  .العالماتويعرض الرسم البياين الوارد أدناه مجيع األعراض و).  يف املائة١٩(الصرع 

  
  رسم بياين

  )٣٦: العدد(أعراض وعالمات الناجني     
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ــاجني ٣٩وأثبـــت الفحـــص البـــدين أن     ــة مـــن النـ ــاك   يف املائـ ــة ارتبـ ــانون مـــن حالـ  يعـ
انظـر الـشكلني    ( يف املائة منهم يعانون من حالة انقباض البؤبؤ          ١٤وقت التقييم، وأن     تيهان أو
  ).٣  و٢
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انقباض البؤبؤ:٢شكلال

 التهاب العني:٣الشكل
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وعلى الرغم من أن التقييمات السريرية يف املعضمية أُجريت مخـسة أيـام بعـد احلـادث                   
ــا زالــت         ــإن هــذه العالمــات م ــام بعــد احلــادث، ف املزعــوم، وأهنــا أُجريــت يف زملكــا ســبعة أي

وعالوة على ذلك، فقد ذكر الطاقم الطيب املـشرف علـى العـالج أن مـادة األتـروبني              . مستمرة
رضى تقريبا، غري أنه مل يتسن حتديد من تلقـى األتـروبني مـن بـني النـاجني                  قد أُعطيت جلميع امل   

ومل تظهـر علـى النـاجني أي عالمـات     . اخلاضعني لتقييم البعثة، وال اجلرعات الـيت أُعطيـت هلـم    
  .لإلصابات البدنية

 مـن أصـل     ٣٤أُخذت عينـات دم للتحاليـل املختربيـة مـن            - العينات الطبية األحيائية    
وأُخـذت أيـضا عينـات بـول        ). ١اجلدول  (، إذ رفض اثنان سحب الدم منهما         من الناجني  ٣٦
 مـن النـاجني الـذين كانـت تبـدو علـيهم أعـراض أو عالمـات أشـد حـدة أثنـاء التقيـيم             ١٥مـن  

وُحلّلـت العينـات يف خمتـربات    . السريري، وأُخذت كـذلك عينـات شـعر مـن ثالثـة مـن هـؤالء               
  .حددهتا منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 يف املائـة مـن    ٩١تعـرض    ٤وأظهرت نتائج االختبـارات الـيت أُجريـت يف املختـرب رقـم                
 عينة، ملادة الـسارين، يف حـني أظهـرت نتـائج االختبـارات الـيت                ٣٤عينات الدم، البالغ عددها     
ــة منــها لــنفس املــادة  ٨٥ تعــرض ٣أُجريــت يف املختــرب رقــم   ــاين ). ٢اجلــدول ( يف املائ ومل تتب

املختـرب رقـم    (وجاءت نتائج اختبار العينات املأخوذة من املعضمية إجيابية. عّينتنيالنتائج إال يف   
بنــسبة أعلــى بقليــل مـن تلــك املــأخوذة مــن  )  يف املائـة ٩٣: ٣ يف املائـة؛ املختــرب رقــم  ١٠٠: ٤

  ). يف املائة٨٥: ٣ يف املائة؛ املخترب رقم ٩١: ٤املخترب رقم (زملكا 
بــارات املتعلقــة بعينــات البــول  لتقريــر، نتــائج االختومل تــرد، حــىت وقــت كتابــة هــذا ا    

 يف املائـة مـن عينـات البـول     ٩٣وبصفة عامة، فقد كانت نتـائج اختبـار   . ٤من املخترب رقم   إال
 يف املائـة لتلـك   ٩١  يف املائـة للعينـات املـأخوذة مـن املعـضمية و     ١٠٠إجيابية، إذ بلغـت النـسبة       

  .ات الشعر الثالث ما يثبت التعرض ملادة السارينومل ُتظهر أي من عين. املأخوذة من زملكا
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  ٢اجلدول 
  نتائج االختبارات الطبية األحيائية    

  ٤املخترب رقم   ٣املخترب رقم   
  البول  البالزما  البول  البالزما  

  العدد  
ــسبة النــــــــــــ

  العدد  املئوية
ــسبة النــــــــــــ

  العدد  املئوية
النـــــــــــسبة 

  العدد  املئوية
ــسبة  النــــ
  املئوية

                  ميةاملعض
  ١٠٠  ٤  ١٠٠  ١٥  غ م  غ م  ٩٣  ١٤  نتائج إجيابية
  صفر  صفر  صفر  صفر  غ م  غ م  ٧  ١  نتائج سلبية

  ١٠٠  ٤  ١٠٠  ١٥      ١٠٠  ١٥  اجملموع  
                  زملكا

  ٩١  ١٠  ٨٤  ١٦  غ م  غ م  ٧٩  ١٥  نتائج إجيابية
  ٩  ١  ١٦  ٣  غ م  غ م  ٢١  ٤  نتائج سلبية

  ١٠٠  ١١  ١٠٠  ١٩      ١٠٠  ١٩  اجملموع  
                 اميع املوحدةاجمل

  ٩٣  ١٤  ٩١  ٣١  غ م  غ م  ٨٥  ٢٩  نتائج إجيابية
  ٧  ١  ٩  ٣  غ م  غ م  ١٥  ٥  نتائج سلبية

  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٣٤      ١٠٠  ٣٤  اجملموع  
    

  نتائج اختبارات البالزما
  
  
  
  
  
  
  

  
 ٤املخترب رقم ٣املخترب رقم  

نتائج إجيابيةنتائج سلبية نتائج إجيابية نتائج سلبية
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 الناجني مع مقابالت    

 مـن  الطبيـة  املعلومـات  اسُتخلصت دوق .الناجني من ٢٨ مع مفصلة مقابالت أجريت 
 فـــردا ١١ مـــن الـــصواريخ ســـقوط مكـــان معلومـــات/البيئيـــة املعلومـــات واســـُتقيت فـــردا ١٧

  .ناجيا ٢٥ مع الوبائي االنتشار بشأن وجيزة مقابالت وأجريت ).٣ اجلدول(
  

  ٣اجلدول     
  مفصلة مقابالت معهم أُجريت الذين الناجني بيانات    

  
  )٢٨ = العدد( مفصلة مقابالت

    املقابلة موضوع  
  اليومي اجملموع بيئي طيب  املوقع

 ٤ ١ ٣ املعضمية
 ٢٤ ١٠ ١٤ زملكا
 ٢٨ ١١ ١٧ اجملموع  

    
 مت ولكـن  .التقريـر  هـذا  كتابـة  حـني  متاحـا  املفصلة للمقابالت النهائي التحليل يكن مل  
 وأشـرطة  قـابالت امل سـجالت  مـن  الرئيـسية  التفاصـيل  مـن  العديـد  علـى  منتظمة بصفة احلصول
 تـاله  القـصف،  مـن  بوابـل  عـسكري  هجـوم  عـن  النـاجون  أبلـغ  وقد .الصوتية األشرطة/الفيديو
 وهتــيج األنــف وســيالن واالرتبــاك التــنفس ضــيق ذلــك يف مبــا األعــراض، مــن جمموعــة انتــشار
 .املطـاف  هنايـة  يف الـوعي  وفقـدان  العـام  والـضعف  والتقيؤ والغثيان البصر على وغشاوة العينني
 مـن  كـبريا  عددا رأوا أهنم احمللي اجملتمع يف آخرين أفراد ملساعدة ذهبوا الذين األشخاص روذك

 وذكـر  .الـوعي  فاقـدي  أو احليـاة    فـارقوا  إما منهم الكثريون وكان األرض، على واقعني األفراد
 نــسبة وســط اللعــاب إفــراز يف مفرطــة وزيــادة التــنفس يف صــعوبة مالحظــة األشــخاص هــؤالء
 حيـث  أيـضا،  بـاملرض  “األوائـل  املستجيبني” هؤالء من العديد أصيب وقد .جنيالنا من كبرية
 تلتـه  الوشـيك  بـاهلالك  وشـعور  وارجتـاف  عـام  وضـعف  البصر يف بغشاوة اإلصابة أحدهم ذكر
  .إغماء حالة

 أنـه  زملكـا  مـن  شـقيقان  وذكـر  .األسـرة  أفراد يف وفيات عن الناجني من العديد وأبلغ  
 .نفـسه  املـبىن  يف يعيـشون  كـانوا  شخصا ٤٠ عددهم البالغ األسرة رادأف بني من سوامها ينج مل

 فقــد الــوجيزة، الوبائيــة املقــابالت يف شــاركوا والــذين ٢٥ عــددهم البــالغ النــاجني، بــني ومــن
  .أسرهم أفراد من األقل على اثنني منهم )املائة يف ٧٠( ١٦
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 مرفـق  مـن  ُيحـالون  انواكـ  ما وكثريا خمتلفة، بوسائل طبية مرافق إىل الناجون نقل وقد  
 األتـروبني  معظمهـم  ذكـر  تلقـوه،  الـذي  العـالج  وصـف  مـن  متكنـوا  الـذين  بـني  ومـن  .آخر إىل

  .واألكسجني الكورتيزون/واهليدروكورتيزون
 أطبـاء  وسـبعة  ممرضـني  تسعة مع مقابالت البعثة أجرت - مقابالت مع الطاقم الطيب     
 فـورا  منـهم  أفـراد  عدة واستجاب احلادث، وقع عندما منازهلم يف معظمهم كان وقد .معاجلني
 اســتجابوا الــذين الطــيب الطــاقم أفــراد وذكــر .احلــادث موقــع يف املــصابني األفــراد ملــساعدة

 علــيهم تبــدو أن دون الــشوارع يف واقعــني املــوتى أو املرضــى مــن كــبري عــدد رؤيــة حــدث ملــا
 علــى وتبــدو ي،الــوع فاقــدي كــانوا بــأهنم النــاجني معظــم وُوصــف .خارجيــة إصــابة عالمــات
 تقــدمي خــالل مــن النــاجني مــساعدة املــستجيبون وحــاول .التــنفس ضــيق مظــاهر منــهم العديــد

 مستـشفى  أقـرب  إىل ونقلـهم  ممكنـا  ذلـك  كـان  حيثمـا  باملـاء  التلـوث  وإزالـة  األولية اإلسعافات
  .خاصة بسيارات عادة وذلك - ممكنة وسيلة بأي

 الـذين  النـاجني  لـدى  شيوعا كثراأل األعراض مشلت قد الطيب، الطاقم وصف وحسب  
 وعــوجل .الــوعي وفقــدان اللعــاب إفــراز يف املفرطــة والزيــادة التــنفس ضــيق املستــشفى إىل نقلــوا

 اهليــــدروكورتيزون وحقــــن األتــــروبني حبقــــن األعــــراض علــــيهم بــــدت الــــذين املرضــــى
 درجــات مالحظــة الطــيب الطــاقم وذكــر .متاحــة اجلرعــات مقــادير تكــن ومل - وباألكــسجني

ــةمتفا ــسبة وعوجلــت - األعــراض حــدة مــن وت ــاجني مــن ن ــادات يف الن ــة عي  وأُدخــل :خارجي
 ونقـل  :امليدانيـة  الزيـارة  وقـت  فيـه  بعـضهم  زال مـا  حيـث  املستـشفى،  يف العالج لتلقي آخرون
  .الرعاية من أعلى مستوى لتلقي أخرى صحية مرافق إىل آخرون

ــ الطبيــة الــسجالت اســتعراض مت - الــسجالت الطبيــة    زملكــا مستــشفى مــن ةالثماني
ــل ــة لتحلي ــسكانية التركيب ــا للحــاالت الطــيب والوصــف ال ــان .وعالجه ــع يف املرضــى وك  مجي

 ومشلـــت ).ســـنة ٥٠ و ١٨ بــني  تـــراوح( ســنة  ٢٧ العمـــر متوســـط وبلــغ  ذكـــورا، احلــاالت 
 علــى والغــشاوة )املائــة يف ٨٧,٥( التــنفس صــعوبة/ضــيق املوثّقــة شــيوعا األكثــر األعــراض
ــؤ )ائــةامل يف ٧٥( البــصر ــص )املائــة يف ٦٢,٥( والتقي ــة يف ٥٠( احلدقــة وتقلّ  والــصداع )املائ

 .بانتظـام  تـسجل  مل اجلرعـات  أن مـع  بـاألتروبني،  العـالج  املرضى مجيع وتلقى ).املائة يف ٥٠(
 واألكـسجني  )املائة يف ٨٧,٥( اهليدروكورتيزون ذكرت اليت األخرى العالج أساليب ومشلت

  .بانتظام اجلرعات تسجل مل وكذلك ).املائة يف ٣٧,٥(
ــة النتيجــة - اخلالصــة   ــدم عينــات لتحليــل اإلجيابي ــيال تقــدم والبــول ال  علــى قاطعــا دل
 .حالتـهم  بتقيـيم  التحقيـق  بعثـة  قامـت  الـذين  النـاجني  مـن  كـبرية  نـسبة  لـدى  للـسارين  التعرض
 علـى  ثرمـؤ  لعامـل  التعـرض  مـع  تتفـق  أعراضـا  وثّقت اليت الطبية التقييمات النتائج هذه وتعّضد
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 والتـشنج  اللعـاب  إفـراز  يف املفرطـة  والزيـادة  العينني وهتيج التنفس ضيق ذلك يف مبا األعصاب،
 املعلومـــات مـــع الطبيـــة التقييمـــات نتـــائج وتتـــسق .احلدقـــة وتقلّـــص واالضـــطراب/واالرتبـــاك
 بينـت  الـيت  الطبيـة،  الـسجالت  واسـتعراض  الطـيب  الطـاقم  مع املقابالت من كل من املستخلصة

  .األعصاب على مؤثر لعامل التعرض مع تتفق وعالمات أعراضا امنه كل
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  ٥ التذييل    
  ترما عني/وزملكا املعضمية يف عليه ُعثر الذي العتاد    
   املعضميةنتائج من وتقييمات مالحظات    

 يف بأنـه  البدايـة  يف ُحـّدد  صـاروخ،  لـسقوط  مزعـوم  موقـع  يف التحقيق يف الفريق شرع  
 ذلـك  يف أشخاصـا،  بـأن  البعثـة  تلقتـها  الـيت  املعلومـات  وأفـادت  .ينسـك  ملـبىن  خلفـي  فناء شرفة
 يف القــصف مــن بوابــل هلجــوم تعرضــهم بعــد ســامة مبــادة تــضرروا أو مــاتوا قــد وحولــه، املــبىن
 مكـان /صـغرية  حفـرة  وجـود  املوقـع  هـذا  يف البعثـة  أفراد واكتشف .٢٠١٣ أغسطس/آب ٢١

 خـارج  واحلطـام  احلجـارة  تنـاثرت  وقـد  .الشرفة أرضية يكّون الذي احلجري البالط يف سقوط
ــة شــظايا كــذلك وشــوهدت احلفــرة مــن األرض  مــن وكــان .املكــان حمــيط يف صــغرية معدني
 حمـرك  يف لـوحظ  وقـد  .احلفـرة  قـرب  سـليم  صـاروخ  حمرك على العثور املهمة الرئيسية العناصر
 مماثلـة  احملـرك  مـن  األمـامي  بـاجلزء  ملتـصقة  أرضـي  حطـام  وآثـار  حجـارة  وجـود  هذا الصاروخ

 حـول  متفجـرات  أو انفجار عن نامجة أضرار على دليل أي هناك يكن ومل .احلفرة يف وجد ملا
 ومـع  .النهائي السقوط عند موجودا يكن مل احلريب الرأس أن ضمنا ذلك ويعين .احلفرة منطقة

 مـــن العلويـــة بـــاألجزاء حلقـــت الـــيت األضـــرار مـــن وغريهـــا الـــسقوط حفـــرة موقـــع مالحظـــة
 البدايـة  يف ارتطـم  قـد  أنـه  وقـرروا  الـصاروخ  مـسار  املفتـشون  تـابع  بنـاء،  شـغال أل تعريشة/سور
 إىل أدى قـد  ذلـك  أن وإمـا  الـشرقية،  اجلهـة  يف جمـاور  سـكين  مـبىن  مـن  الثـاين  الطـابق  يف بزاوية
 احملـرك  لـدى  وكانـت  النقطـة  تلـك  يف الـصاروخ  جـسم  عـن  انفـصاله  أو احلـريب  الـرأس  اشتغال
  .النهائي سقوطه موقع حىت مساره يف لالستمرار كافية حركية طاقة

 ألجهــزة قــراءات وأجــروا عينــات، البعثــة أفــراد أخــذ للمنطقــة، عــام اســتطالع وبعــد  
 للمنطقــة قياســات وأخــذوا )“LCD 3.3” أجهــزة علــى كــشف بيانــات تظهــر مل( الكــشف
  .بالفيديو بأكمله النشاط تسجيل ومت احلادث موقع وصّور .عليه ُعثر الذي والعتاد

 اجملـاور  الـسكين  املـبىن  إىل الفريـق  انتقـل  مزعـومني،  شـهود  مـع  النقـاش  مـن  مزيد وبعد  
 بـأن  البعثـة  وأبلغـت  .الـصاروخ  تـشغيل  بـدء /األول االرتطـام  من األويل احلطام على ُعثر حيث
 املوقــع هــذا مــسح جــرى كمــا .‘الغــاز’ بــسبب قتلــوا أو أيــضا صــيبوا أقــد املوقــع هــذا ســكان

 أصـغر  معدنية وقطع بناء مواد حطام وجود ولوحظ .وسليمة حمّددة عتاد شظايا على ُيعثر ومل
 وكـذلك  فيهـا  كـانوا  الضحايا أن زعم اليت الشقة داخل من صلة ذات عينات وأخذت حجما
  .احلطام موقع من
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  :التالية باخلصائص كان العتاد الذي عثر عليه يتسم  
  

  خفيف رمادي طالء :اللون
  

  :العالمات
  179-97 :اخلارجي السطح ىعل سوداء أرقام  - ١  
  f H Ill 4 25 - 6 7 - 179 IC :السفلى احملرك حلقة على منقوشة رموز  - ٢  

  
  :األبعاد

   ملم ٦٣٠ ∽ الطول  
  ملم ١٤٠ ∽ العرض  

  
 ويف الــصاروخ هنايــة عنــد دائــرة شــكل يف تنــتظم نفاثــة فوهــات ١٠ احملــرك يف توجــد  
  .معدنية كهربائي متاس لوحة وسطها

  
  :القيود

 .جـدا  حمـدودا  عينـات  وألخـذ  املـوقعني  لكـال  مفـصل  مسح إلجراء الالزم الوقت كان  
 الواضـح  ومـن  .وأثنـاءه  التحقيـق  قبـل  اآلخرين األشخاص من الكثري ملرور املوقعني تعرض وقد
  .التحقيق فريق وصول قبل نقلها/مناولتها متت قد احملتملة األدلة من وغريها الشظايا أن
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  :ترما عني/زملكا نتائج من وتقييمات مالحظات    
 مخـسة  مـن  مـبىن  سـطح  علـى  يوجد مزعوم عتاد سقوط مكان إىل الفريقني أحد انتقل  
  .قريب ميدان يف تقع أخرى مزعوم سقوط نقطة إىل الثاين الفريق وانتقل طوابق،

 لـوحظ  وقد .نياملكان كال يف العتاد من النوع نفس ووجدا بالتوازي، الفريقان وعمل  
 املعروضـة  واألبعـاد  القياسـات  ومجيـع  .موجـه  غري صاروخ خصائص مع تتسق العتاد مسات أن
 الـسقوط  عنـد  للتـشويه  الصاروخ أجزاء بعض تعرضت وقد .كليهما الفريقني عمل نتيجة هي

 عـن  الناجتـة  احلفـر  اجتـاه  إىل واسـتنادا  .التقـديرات  أفـضل  أهنـا  علـى  القياسـات  إىل النظر وينبغي
 الـصواريخ  أن ُيعتقـد  املنـاطق،  يف األخـرى  واألضرار املتبقية العتاد عناصر بعض واجتاه لسقوطا
  .الغريب الشمال من جاءت قد
      

 أرقام
 لوحة كهربائية

 نقش
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  .جزأين إىل اجلسم قسم وقد عليه، ُعثر الذي للعتاد رسم يلي وفيما  
  
  

  للطباعة  
  
  
  

  :حمرك الصاروخ    
ــوعة بالتـــساوي     ــسار موضـ ــزود بـــستة جنيحـــات لتثبيـــت املـ ــة  مـ ــرة ومثبتـ  داخـــل دائـ

  .معدنية حبلقة
  . مكتوبا بطالء أمحر يف منتصف أنبوب احملرك١٥٣حيمل أحد الصواريخ رقم   
  . مسمارا ملولبا١٢أنبوب احملرك مثبت يف الرأس احلريب بواسطة   

  )باستثناء الفوهة( سنتيمترا ١٣٤حوايل : الطول الكلي للمحرك  •  
   سنتيمترا١٦,٥حوايل : طول جنيحات حمرك الصاروخ  •  
   سنتيمترات٥,٥حوايل : عرض حلقة التثبيت  •  
   سنتيمترات٤,٥حوايل : طول فوهة احملرك  •  
   سنتيمترا١١٢حوايل : طول ساق احملرك  •  
   سنتيمترا١٢حوايل : قطر ساق احملرك  •  
   سنتيمترا٣١حوايل : قطر حلقة التثبيت  •  

  
  
  
  
  

 رأس حريب حمرك الصاروخ

٣١
مترا

سنتي
 

١٦,٥ 
سنتيمترا

 سنتيمترا٥,٥

 سنتيمترا١٢

 سنتيمترا١٣٤
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  :يتألف الرأس احلريب مما يلي  
  صفيحة معدنية أمامية مزودة بصمام تفجري سلكي مركب يف الوسط  -

   سنتيمترا٣٦حوايل : القطر اخلارجي  •  
   سنتيمترات٩حوايل : قطر صمام التفجري السلكي  •  
ســتة ثقــوب ملولبــة للتثبيــت موضــوعة بالتــساوي يف شــكل دائــرة قــرب جــسم احللقــة   •  

  املعدنيةاحلاوية اخلارجية املتمثلة يف الصفيحة /اخلارجية
   مليمترات٥حوايل : السُّمك  •  

ــزود    - ــة املــــ ــة املعدنيــــ ــصفيحة القاعديــــ ــة تثبيــــــت   الــــ ــوب وحلقــــ ــسدادة وأنبــــ ة بــــ
  ملولبا مسمارا ١٢ ذات
   سنتيمترا٣٦حوايل : القطر اخلارجي  •  
   سنتيمترات٧حويل : قطر املسمار امللولب املربع  •  
  تيمترات سن٣حوايل : قطر األنبوب املدمج بالصفيحة القاعدية  •  
   سنتيمترات١٠حوايل : طول األنبوب  •  

  األنبوب احملوري للرأس احلريب  -
   سنتيمترا٧٠حوايل : طول األنبوب  •  
   سنتيمترا١٢حوايل : قطر األنبوب  •  
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  محولة الرأس احلريب من السوائل    
بزيــادة  لتــرا ٥٦قــدر محولــة الــرأس احلــريب مــن الــسوائل وفقــا للقياســات حبــوايل        ُت  

ومل حيتسب يف هذا التقدير مسـك جـدران احلاويـة وأي مكونـات أخـرى                .  لترات ٦نقصان   أو
  .غري حمددة ميكن أن حيملها الرأس احلريب

  

انب الداخلي من السدادةاجلبوب احملورياألن

انب اخلارجي من السدادةاجل
انب اخلارجي من الصفيحة األماميةاجل

موضع صمام التفجري
انب اخلارجي من الصفيحة األماميةاجل

انب الداخلي من الصفيحة األماميةاجل

انب الداخلي من السدادةاجل

 انب اخلارجي من السدادةاجل
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  مالحظات    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حفرة يف
 األرضية

حفرة يف
 اجلدار

الصفيحة األمامية

أجزاء معدنية
للرأس احلريب
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اخترق الصاروخ الذي عثر عليه الفريق الفرعـي علـى الـسطح جـدارا أمسنتيـا وقـضبانا                 - ١
ــة تتكــون    ــة للتقوي ــسفلي      حديدي ــابق ال ــة يف الط ــستقر يف غرف ــل أن ي ــة، قب ــن أرضــية أمسنتي . م

علــى الــصفيحة األماميــة للــرأس احلــريب املــشتبه فيهــا واألجــزاء األخــرى املــشتبه يف أهنــا     وعثــر
وإضـافة إىل ذلـك،    . غالف الرأس احلـريب أمـام اجلـدار األول، ولـيس يف غرفـة الطـابق الـسفلي                 

وبنـاء  .  أو ضـرر كـبري نتيجـة للطاقـة احلركيـة لالرتطـام             يبد على تلك األجزاء آثار اعوجاج      مل
علــى األدلــة الــيت مجعــت، مثــة مــا يــدل علــى أن الــرأس احلــريب للــصاروخ اشــتغل قبــل ارتطامــه  
بالسطح فأطلق حمتوياته وسقطت منـه الـشظايا الـيت عثـر عليهـا، قبـل أن خيتـرق املـبىن ويـستقر                       

 أي ذخرية أخرى يف غرفة الطابق الـسفلي،         عثر على أي شظايا من    ومل يُ . آخر نقطة وصلها   يف
 .غري حمرك الصاروخ واألنبوب احملوري األمامي مع الصفيحة القاعدية

ــاظرة حــول         - ٢ ــة موضــوعة علــى مــسافات متن ــة هبــا ســتة ثقــوب ملولب ــصفيحة األمامي ال
 .ومل يتضح أي جزء أو أجزاء كانت مثبتة عن طريق تلك الثقوب. حافتها

  
 القيود    

لــشأن يف املواقــع األخــرى، كانــت األمــاكن املعنيــة قــد ســبق أن مــر منــها  كمــا كــان ا  
وقـد أنفـق الوقـت الـذي اسـتغرقته زيـارة املواقـع بكفـاءة         . الكثري من النـاس قبـل وصـول البعثـة     

وخالل زيارة تلـك املواقـع، أتـى أشـخاص وهـم حيملـون ذخـائر أخـرى         . كان وقتا قصريا  وإن
 .دلة احملتملة قد مت حتريكها أو رمبا التالعب هبامشتبه فيها، مما يدل على أن تلك األ

  
 اعتبارات تتعلق باملسار احملتمل للصواريخ    

من أصل مواقع السقوط اخلمـسة الـيت أجـرت البعثـة حتقيقـات فيهـا، ال تـستويف ثالثـة                  
مواقــع اخلــصائص املاديــة الالزمــة لدراســة مــسارات الــصواريخ املعنيــة بنجــاح، وذلــك بــسبب   

وموقـع الـسقوط   ) املعـضمية  (١غري أن موقع الـسقوط رقـم        . ن سقوط الصواريخ  تشكيلة أماك 
 .يتيحان أدلة كافية لتحديد املسار احملتمل للقذائف مبا يكفي من الدقة) عني ترما (٤رقم 

  
 ١موقع السقوط رقم     

تشري اخلصائص املستمدة من املالحظات والقياسات أن الذخرية املـستخدمة يف موقـع               
ــسقوط املــ  ــة      ال ــواع صــاروخ املدفعي ــل خــصائص صــاروخ مــن أحــد أن ــزود M14ذكور متاث  م

ويف املرحلـة األخـرية   ). مل يعـاين يف موقـع الـسقوط   (بـرأس حـريب أصـلي أو يـدوي الـصنع       إمـا 
مسار القذيفة، اصطدمت حباجز من النباتات يوجد فوق أحـد اجلـدران اجملـاورة واخترقتـه                 من

 .عميقةقبل أن ترتطم باألرض خملفة حفرة غري 
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وميكن رسم اخلط الرابط بني احلفرة واحلاجز النبايت املخترق مبا ال يدع جماال للـشك،                 
وهــذا اخلــط ميثــل الــسمت املعكــوس للمــسار األصــلي   .  درجــة٣٥وتبلــغ زاويــة ذلــك اخلــط  

ت حمـــدد للـــصاروخ، أي أنـــه كـــان للمـــسار األصـــلي للقذيفـــة لـــدى ارتطامهـــا بـــاألرض مســـ
 .درجة ٢١٥ يف

 متـرا مـن موقـع الـسقوط األول بـسمت          ٦٥ علـى بعـد      ٢ السقوط رقـم     ويوجد موقع   
واملوقعـان النـسبيان يتفقـان كالمهـا متامـا مـع منـط التـشتت الـذي تتـسم                    .  درجة ٢١٤حمدد يف   

 .عادة الصواريخ اليت تطلق من قاذفة صواريخ ذات ماسور واحد أو متعددة املواسري به
  

 ٤موقع السقوط رقم     

دة مـــن املالحظـــات والقياســـات، أن الـــذخرية املـــستخدمة  تـــشري اخلـــصائص املـــستم   
ــار      يف ــن عيـ ــة مـ ــاروخ مدفعيـ ــذكور متاثـــل خـــصائص صـ ــسقوط املـ ــع الـ ــرا٣٣٠موقـ .  مليمتـ

واصــطدمت القذيفــة يف املرحلــة األخــرية مــن مــسارها مبنطقــة ذات أرضــية تغطيهــا التربــة لينــة  
 .معاينتهاحملرك دون أي تدخل خارجي إىل أن متت /نسبيا حيث استقر الساق

احملرك املـذكور الـذي مل يبـد عليـه أي شـكل مـن أشـكال االعوجـاج اجلـانيب                   /والساق  
 درجة، وميثل أيضا هـذا اخلـط الـسمت املعكـوس للمـسار الـذي                ٢٨٥زاوية خط حمددة يف      له

وميكــن بالتــايل أن ُيــستخلص أن الــسمت األصــلي ملــسار       . أخــذه الــصاروخ خــالل طريانــه   
  .ت، واجتاه املسار من الشرق إىل اجلنوب الشرقي درجا١٠٥الصاروخ حمدد يف 
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  ٦لتذييل ا    
  عني ترما/العينات املأخوذة من البيئة يف املعضمية وزملكا    
  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٦العينات املأخوذة من البيئة يف املعضمية يف     

  
ــساعة         ــوايل الــ ــضمية حــ ــات يف املعــ ــذ العينــ ــة أخــ ــدأت عمليــ ــهت ١٦:٠٠بــ  وانتــ

  .١٦:٤٥ الساعة يف
  .وترد أدناه قائمة جبميع العينات املأخوذة من البيئة يف املعضمية  

  
  بيان العينة  التوقيت  تاريخ أخذ العينات  الفريق  

عينة من التربة مأخوذة من موقع السقوط يف أحد املنـازل  ١٦:١٦  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ١
  .يف املعضمية

  .ة من أرضية شرفة خارجيةشظية معدنية مأخوذ  ١٦:٢٢  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ٢
قطــع نــسيج مــأخوذة مــن غطــاء ســرير ومــن بــساط علــى  ١٦:٣١  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ٣

  .أرضية حجرة اجللوس يف إحدى الشقق
عينــة مــأخوذة مبــسح منــديل مــشبع بامليثــانول مــن أرضــية  ١٦:٣٢  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ٤

  .الغرفة األوىل يف الطابق األرضي إلحدى الشقق
عينــة مــأخوذة مبــسح منــديل مــشبع بالــديكلوروميثان مــن   ١٦:٣٣  ٢٠١٣أغسطس /بآ ٢٦  ١  ٥

 .أرضية الغرفة األوىل يف الطابق األرضي إلحدى الشقق
عينــة مــأخوذة مبــسح منــديل مــشبع بالــديكلوروميثان مــن  ١٦:٣٥  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ٦

 .أرضية الغرفة األوىل يف الطابق األرضي إلحدى الشقق
عينة مأخوذة مبسح منديل مشبع بامليثان من أرضية الغرفة  ١٦:٣٦  ٢٠١٣س أغسط/آب ٢٦  ١  ٧

ــي ــابق األرضـ ــدارها يف الطـ ــدارها وجـ ــة جـ ــة وحافـ الثانيـ
  .إلحدى الشقق

  .شظية معدنية مأخوذة من أرضية شرفة خارجية  ١٦:٣٨  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ١  ٨
ــس    ١٦:٢٢  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ٢  ٩ ــأخوذة مبـ ــة مـ ــديك  عينـ ــشبع بالـ ــديل مـ لوروميثانح منـ

بطبقـــة خزفيـــة يف غرفـــة نـــوم يـــزعمأرضـــية مغطـــاة  مـــن
  .بعض الضحايا تعرضوا فيها ملواد كيميائية أن

ــ  ١٦:٢٥  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ٢  ١٠ سح منــــــديل مــــــشبع بامليثــــــانولعينــــــة مــــــأخوذة مبــــ
  .شبشب نعل من

منــديل رأس كانــت ترتديــه ضــحية تــدعي تعرضــها ملــادة  ١٦:٢٦  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ٢  ١١
  .ائية سامةكيمي

  .قطع نسيج مأخوذة من وسادة  ١٦:٣١  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ٢  ١٢
ــأ    ١٦:٣٣  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٦  ٢  ١٣ ــسيج مــــ ــع نــــ ــداخليقطــــ ــالف الــــ ــن الغــــ خوذة مــــ

  .لفراش واخلارجي
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  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨عني ترما يف /العينات املأخوذة من البيئة يف زملكا    
ــات يف زملكــا     ــة أخــذ العين ــدأت عملي ــساعة  عــني تر/ب ــا حــوايل ال  وانتــهت ١٣:٥٠م

  .١٤:٣٦الساعة  يف
  :خذت العينات التالية من البيئةوأُ  

  
  بيان العينة  التوقيت  تاريخ أخذ العينات  الفريق  

 .شظية مأخوذة من صاروخ عثر عليه يف سطح أحد املباين  ١٤:١٤  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ١
 .موقع السقوط على سطح أحد املباينكسارة مأخوذة من   ١٤:٢٦  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ٢
عينــة مــأخوذة مبــسح منــديل مــشبع بامليثــانول مــن شــظية  ١٤:٢٨  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ٣

  .معدنية عثر عليها على سطح أحد املباين
شــظية معدنيــة مــأخوذة مــن مكــان جمــاور ملوقــع الــسقوط  ١٤:٣٠  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ٤

  .على سطح أحد املباين
شــظية معدنيــة مــأخوذة مــن مكــان جمــاور ملوقــع الــسقوط  ١٤:٣٥  ٢٠١٣س أغسط/آب ٢٨  ١  ٥

  .على سطح أحد املباين
ــس    ١٤:٣٧  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ٦ ــأخوذة مبـ ــة مـ ــديكلوروميثانعينـ ــشبع بالـ ــديل مـ ح منـ

  .شظية معدنية عثر عليها على سطح أحد املباين من
ــس    ١٤:٤٠  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ١  ٧ ــأخوذة مبـ ــة مـ ــشبع با عينـ ــديل مـ ــديكلوروميثانح منـ لـ

داخل األنبوب احملوري للرأس احلريب للصاروخ الـذي من
  .عثر عليه يف الطابق املوجود أسفل السطح

 .عينة من التربة أخذت بالقرب من الرأس احلريب للصاروخ  ١٤:٣٤  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ٢  ٨
 .صاروخعينة من التربة أخذت بالقرب من الرأس احلريب لل  ١٤:٣٨  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ٢  ٩
ــس    ١٤:٤٠  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ٢  ١٠ ــأخوذة مبـ ــة مـ ــديكلوروميثانعينـ ــشبع بالـ ــديل مـ ح منـ

  .جسم الصاروخ من
ح منــــــديل مــــــشبع بامليثــــــانولعينــــــة مــــــأخوذة مبــــــس  ١٤:٤٩  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ٢  ١١

  .معدنية شظية من
مسمار ملولب أزيح من رأس الصاروخ مـع قـشور طـالء  ١٤:٥١  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٨  ٢  ١٢

  .خوذ من املكان احمليط باملسمار امللولبمأ
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  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٩عني ترما يف /عينات مأخوذة من البيئة يف زملكا    
ــات يف زملكــا     ــة أخــذ العين ــدأت عملي ــساعة   /ب ــا حــوايل ال  وانتــهت ١٣:١٠عــني ترم

  .١٣:٥٠الساعة  يف
  :خذت العينات التاليةأُ  

  
  العينةبيان  التوقيت  تاريخ أخذ العينات  الفريق  

  .عينة من التربة أخذت من أرضية الشرفة  ١٤:٣٥  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٩  ١  ١
ــأخوذة مبــــس   ١٤:٣٦  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٩  ١  ٢ ــة مــ ــديكلوروميثانعينــ ــشبع بالــ ــديل مــ ح منــ

السطح الداخلي إلحدى النوافذ يف املطبخ، مبـا يف ذلـك من
  .الشريط العازل

  .ة من الذخرية املشتبه فيهاقطعة معدني  ١٤:٣٩  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٩  ١  ٣
  .حشية مطاطية مأخوذة من نافذة  ١٤:٤١  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٩  ١  ٤
  .عينة من التربة مأخوذة من زاوية الشرفة  ١٤:٤٦  ٢٠١٣أغسطس /آب ٢٩  ١  ٥
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  ٧التذييل     
  نتائج مستمدة من التحليل املختربي    

      
  تائج حتليل العينات البيئيةن  ١-٧  

  
  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     

م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

أغـــسطس /آب ٢٦  ١
٢٠١٣  

01SLS ال شيء  IPMPA 
DIMP 

  عينة من التربة   DIMP  ال شيء  

أغـــسطس / آب٢٦  ٢
٢٠١٣  

DCM ex ال شيء  ال شيء ال شيء DIMP   

    

07SD
S

  

MeOH ex ال شيء  ال شيء ال شيء IPMPA 
DIMP  

  

شظية معدنيـة مـأخوذة مـن أرضـية
  مصطبة خارجية

أغـــسطس / آب٢٦  ٣
٢٠١٣  

DCM ex ال شيء  ال شيء ال شيء DIMP      

    

08SD
S

  

MeOH ex ال شيء  ال شيء ال شيء DIMP  
IPMPA 

MPA 

ــورو   ــي فلـــــــ سداســـــــ
  فوسفات

  شظية معدنية

أغـــسطس / آب٢٦  ٤
٢٠١٣  

02SDS  ــرش    ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء ــن مف ــأخوذة م ــسيج م ــع ن قط
ــى أرضــية قاعــة خــرز وســجاد عل

  اجللوس يف إحدى الشقق
أغـــسطس / آب٢٦  ٥

٢٠١٣  
03WPS  ربـاعي   سداسي ميثيلني   ال شيء  ال شيء    ال شيء   شيءال

  أمني
ثنــــائيعينــــة مــــسحية باســــتخدام 

ــور ــانوكل ــى ميث ــأخوذة مــن عل  م
  أرضية شقة

أغـــسطس / آب٢٦  ٦
٢٠١٣  

04WPS  ربـاعي   سداسي ميثيلني   ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء
  أمني

ــانول ــة مــسحية باســتخدام امليث عين
  مأخوذة من على أرضية شقة
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

أغـــسطس / آب٢٦  ٧
٢٠١٣  

05WPS  ربـاعي   سداسي ميثيلني   ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء
  أمني

ثنــــائيعينــــة مــــسحية باســــتخدام 
ــور ــانو كل ــىميث ــأخوذة مــن عل  م

  أرضية شقة
أغـــسطس / آب٢٦  ٨

٢٠١٣  
06WPS  ــانول    ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء ــة مــسحية باســتخدام امليث عين

ــقة، ــى أرضــية ش ــن عل ــأخوذة م م
ار هبــا ومــن جــدارومــن حافــة جــد
  الغرفة الثانية هبا

أغـــسطس / آب٢٦  ٩
٢٠١٣  

09WPS  ال شيء    ال شيء  ال شيء  DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني

ثنــــائيعينــــة مــــسحية باســــتخدام 
ــور ــانو كل ــىميث ــأخوذة مــن عل  م

بــاخلزف يف غرفــة أرضــية مغطــاة 
النوم اليت يـزعم أن الـضحايا تـأذوا    
ــواد ــتخدام مـ ــراء اسـ ــا مـــن جـ فيهـ

  ئية مسيةكيميا
أغـــسطس / آب٢٦  ١٠

٢٠١٣  
10WPS  ــانول    ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء ــة مــسحية باســتخدام امليث عين

  مأخوذة من أسفل خف
أغـــسطس / آب٢٦  ١١

٢٠١٣  
12SDS  مأخوذة من وسادةنسيجقطع     ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء   

أغـــسطس / آب٢٦  ١٢
٢٠١٣  

11SDS  ال شيء  IPMPA   رأس لــضحية مــن الــضحاياوشــاح    ال شيء  ال شيء 
مــن جــراء الـذين يــزعم أهنــم تــأذوا 

  استخدام مادة كيميائية مسية
أغـــسطس / آب٢٦  ١٣

٢٠١٣  
13SDS  ــسيجقطــع     ال شيء  ال شيء    ال شيء  ال شيء ــةن ــن البطان ــأخوذة م  م

  الداخلية واخلارجية لفراش
أغـــسطس / آب٢٨  ١٤

٢٠١٣  
DCM ex ال شيء IPMPA 

DIMP 
  GB DIMP يزوبروبيلإثيل أ  

  ثيل فوسفوناتيم
سداسي ميثيلني ربـاعي    

  أمني
           

01SD
S

  

MeOH ex ال شيء IPMPA 
DIMP 

 IPMPA ال شيء  
DIMP  

ــورو   ــي فلـــــــ سداســـــــ
  فوسفات

شظية معدنية وجـدت علـى سـطح
  بناية
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٨  ١٥ أغـ
٢٠١٣  

06WPS  ال شيء  IPMPA  
DIMP  

  GB  DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني

ــة مــسحية باســتخدام   ــانولعين امليث
مأخوذة من شظية معدنية وجدت

  على سطح بناية
ــسطس / آب٢٨  ١٦ أغـ

٢٠١٣  
03WPS  ال شيء  IPMPA  

DIMP  
  GB  DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني

  أمني
  ثيلييزوبروبيل مأ
  ثيل فوسفوناتيم

ثنــــائيعينــــة مــــسحية باســــتخدام 
 مــأخوذة مــن شــظيةميثــانو كلــور

  معدنية وجدت على سطح بناية

ــسطس/ آب٢٨  ١٧  أغـ
٢٠١٣  

02SLS  ال شيء  IPMPA  
DIMP  

  GB  DIMP إثيل أيزوبروبيل  
  ثيل فوسفوناتيم

  أيزوبروبيل ميثيل
  ميثيل فوسفونات
  أيزوبروبيل بروبيل
  ميثيل فوسفونات
  ثالثي نيترو تولوين

سداسي ميثيلني ربـاعي    
  أمني

كـــــسارة مـــــأخوذة مـــــن مكـــــان
  االصطدام على سطح البناية

ــسطس / آب٢٨  ١٨ أغـ
٢٠١٣  

07WPS  يءال ش  IPMPA  
DIMP  

  GB DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني
  

عينــــة مــــسحية باســــتخدام ثنــــائي
كلــورو ميثــان مــأخوذة مــن داخــل

ــوب املركــزي للــ   ريباحلــرأس األنب
يف الطـــابق املوجــــود صاروخيالـــ 

  حتت سطح البناية
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٨  ١٩ أغـ
٢٠١٣  

DCM ex GB DIMP   GB DIMP وبروبيليزإثيل أ  
  ثيل فوسفوناتيم

ربـاعي   سداسي ميثيلني 
  أمني

               
04SD

S
 

MeOH ex ال شيء IPMPA  
DIMP 
MPFA  

       

شظية معدنية مأخوذة قرب مكـان
  االصطدام على سطح البناية

ــسطس / آب٢٨  ٢٠ أغـ
٢٠١٣  

DCM ex GB DIMP  GB DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني

                       
05SD

S
 

MeOH ex ال شيء IPMPA  
DIMP  
MPFA 

 IPMPA ال شيء 
MPA 

DIMP 
MPFA 

ــورو   ــي فلـــــــ سداســـــــ
  فوسفات

رب مكـانشظية معدنية مأخوذة ق   
  االصطدام على سطح البناية

ــسطس / آب٢٨  ٢١ أغـ
٢٠١٣  

09SLS  ال شيء  IPMPA  
DIMP  

  

  GB DIMP إثيل أيزوبروبيل  
  ثيل فوسفوناتيم

  أيزوبروبيل ميثيل
  ميثيل فوسفونات
ربـاعي   سداسي ميثيلني 

  نيأم

ــرب ــأخوذة قـ ــة مـ ــن التربـ ــة مـ عينـ
  الرأس احلريب الصاروخي
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٨  ٢٢ أغـ
٢٠١٣  

10WPS  ال شيء  IPMPA  
DIMP  

  

  GB DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني

  يزوبروبيلأثنائي 
ــائي  ــفونات ثنـ بريوفوسـ

  ميثيل
  إثيل أيزوبروبيل
  ميثيل فوسفونات

 مــــسحية باســــتخدام ثنــــائيعينــــة
كلــورو ميثــان مــأخوذة مــن جــسم

  الصاروخ

ــسطس / آب٢٨  ٢٣ أغـ
٢٠١٣  

11WPS  GB IPMPA  
DIMP  

  GB DIMP 
MPFA 

  أيزوبروبيل ميثيل
  ثيل فوسفوناتيم

ــورو   ــل فلــ ــائي ميثيــ ثنــ
  فوسفات

ثنـــــائي ميثيـــــل ميثيـــــل 
  فوسفونات

ربـاعي   سداسي ميثيلني 
  أمني

ــة ــانول  مــسحية باســتخدام عين املبث
  مأخوذة من شظية معدنية

ــسطس / آب٢٨  ٢٤ أغـ
٢٠١٣  

08SLS  GB  DIMP    GB  DIMP  إثيل أيزوبروبيل  
  ثيل فوسفوناتيم

  أيزوبروبيل ميثيل
  مثيل فوسفونات
ربـاعي   سداسي ميثيلني 

  أمني

ــة ــربعينـ ــأخوذة قـ ــة مـ ــن التربـ  مـ
  الرأس احلريب الصاروخي
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٨  ٢٥ أغـ
٢٠١٣  

DCM ex GB DIMP   GB  DIMP إثيل أيزوبروبيل  
  ثيل فوسفوناتيم

  بيل بروبيلأيزوبرو
  ميثيل فوسفونات

ــائي  ــفونات ثنـ بريوفوسـ
  ثيليم

سداسي ميثيلني ربـاعي    
  أمني

مــــسمار معــــدين نــــزع مــــن رأس
صاروخ مع حك صدأ الدهان من

  حول املسمار

                        
12SD

S
  

MeOH ex ال شيء IPMPA 
DIMP 
MPFA 

 IPMPA ال شيء  
MPA 

DIMP 
MPFA 

ــورو   ــي فلـــــــ سداســـــــ
  فوسفات

  

ــسطس / آب٢٩  ٢٦ أغـ
٢٠١٣  

DCM ex GB DIMP   GB IPMPA 
DIMP 

  إثيل أيزوبروبيل
  ثيل فوسفوناتيم

  أيزوبروبيل بروبيل
  ميثيل فوسفونات
  ثنائي أيزوبروبيل

ــائي  ــفونات ثنـ بريوفوسـ
  ميثيل

ربـاعي   سداسي ميثيلني 
  أمني

                 
01SD

S
         

 

MeOH ex GB IPMPA 
DIMP 
MPFA 

 IPMPA ال شيء  
DIMP 
MPFA 

ــورو   ــي فلـــــــ سداســـــــ
  فوسفات

قطعــة معدنيــة مــن الــذخرية املــشتبه
  فيها
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٩  ٢٧ أغـ
٢٠١٣  

03WPS GB IPMPA 
DIMP  

  GB DIMP ثنائي أيزوبروبيل  
ــائي  ــفونات ثنـ بريوفوسـ

  ميثيل
ربـاعي   سداسي ميثيلني 

  أمني

عينــــة مــــسحية باســــتخدام ثنــــائي
كلــورو ميثــان مــأخوذة مــن اجلــزء

ــذة يف الـــــسطحي ــداخلي لنافـــ الـــ
املطبخ مبا يف ذلك مادة مـستخدمة

  لسد الشقوق يف النافذة

ــسطس / آب٢٩  ٢٨ أغـ
٢٠١٣  

04SDS  GB DIMP   GB DIMP  ربـاعي   سداسي ميثيلني
  أمني

  سدادة مطاطية من النافذة

ــسطس / آب٢٩  ٢٩ أغـ
٢٠١٣  

02SLS  GB DIMP   GB إثيل  ال شيء  
ــل  ــل ميثيـــــ أيزوبروبيـــــ

  فوسفونات
  أيزوبروبيل ميثيل
  ميثيل فوسفونات

سداسي ميثيلني ربـاعي    
  أمني

 التربــة مــأخوذة مــن علــىعينــة مــن
  سطح شرفة

ــسطس / آب٢٩  ٣٠ أغـ
٢٠١٣  

05SLS  GB DIMP   GB  IMPPA 
DIMP 

  ثنائي أيزوبروبيل
ــائي  ــفونات ثنـ بريوفوسـ

  ميثيل
سداسي ميثيلني ربـاعي    

  أمني

عينة من التربـة مـأخوذة مـن زاويـة
  الشرفة

ــسطس / آب٢٥  ٣١ أغـ
٢٠١٣  

01BLB  تجربـــة الـــضابطة بإضـــافةعينـــة ال    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء
ــورو مي  ــائي كل ــيتاملــذيب ثن ــان ال ث

ــالل مجــــ    ــق خــ ــدها الفريــ عاعتمــ
  العينات

ــسطس / آب٢٥  ٣٢ أغـ
٢٠١٣  

02BLB  عينـــة التجربـــة الـــضابطة بإضـــافة    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء
ول الــــيت اعتمــــدهتامـــذيب امليثــــان 
  ع العيناتالبعثة خالل مج

ــسطس / آب٢٥  ٣٣ أغـ
٢٠١٣  

01WPB  مــــسحة غفــــل باســــتخدام ثنــــائي    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء   شيءال
  كلورو ميثان أعدت يف املوقع
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  ٢نتيجة املخترب    ١نتيجة املخترب     
م ــــــرقـــال
  رمز العينة  تاريخ أخذ العينة  سلسليالت

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مواد كيميائيـة   
  مهمة أخرى

عامــل مــستخدم يف 
  أسلحة كيميائية

أو /تـــــــــــــدين و
  منتجات ثانوية

مــــواد كيميائيــــة مهمــــة 
  وصف العينة  أخرى

ــسطس / آب٢٥  ٣٤ أغـ
٢٠١٣  

02WPB  مــــسحة غفــــل باســــتخدام ثنــــائي    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء
  كلورو ميثان أعدت يف املوقع

ــسطس / آب٢٥  ٣٥ أغـ
٢٠١٣  

01WPB  ــانول     شيءال  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء مــسحة غفــل باســتخدام امليث
  أعدت يف املوقع

ــسطس / آب٢٥  ٣٦ أغـ
٢٠١٣  

04WPB  ــانول    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء ــتخدام امليث ــل باس ــسحة غف م
  أعدت يف املوقع

  شعر    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  10    ٣٧
  شعر    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء 17    ٣٨
  شعر    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء 36    ٣٩
  شعر    ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء 38    ٤٠
      ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء  ال شيء تربة    ٤١
ثنــــــــــــــــائي   ال شيء  ال شيء تربة    ٤٢

أيزوبروبيـــــل 
إثيــــــــــــــــــل 
 *فوسفونات

  ثنائي أيزوبروبيل   ال شيء  ال شيء
  *إثيل فوسفونات

طة وملراقبة اجلودةعينة لتجربة ضاب  
أعدها خمترب منظمة حظر األسـلحة

  الكيميائية

  
  . ثنائي أيزوبروبيل إثيل فوسفونات كوسيلة لتبيان أن إجراءات إعداد العينات ال تسهم يف فقدان حالئلمنظمة حظر األسلحة الكيميائيةاستخدم خمترب   *  
  *  GB :السارين.  
  *  IPMPA : تج تدين أويل للسارينمن(أيزوبروبيل ميثيل فوسفونات.(  
  *  DIMP : منتج ثانوي ختليقي للسارين/حتلل حراري(ثنائي أيزوبروبيل ميثيل فوسفونات.(  
  *  MPFA : ثنائي الفلوريد الفوسفونيك يثيلمنتج حتلل مائي مل/منتج حتلل حراري للسارين (ثيل فوسفونوفلوريديممحض.(  
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     الطبية- نتائج حتليل العينات األحيائية   ٢- ٧  
    عالمات وأعراض    ٤املخترب     ٣املخترب     

الــــــــــرقم
  التسلسلي

هويــــــة 
  بول  بالزما  بول  بالزما  الناجي

صـــــــعوبة يف 
ضيق /التنفس
  النفس

ــيج  هتـ
  العني

تـــــدمع 
  مفرط

اضطراب 
  الرؤية

تلعــب
  تشنجات  تقيؤ  غثيان  سعال  مفرط

فقدان 
  تيهان  الوعي

تقـــبض 
  معلومات أخرى  احلدقة

نتيجـــــــة   ٠٠١  ١
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

     نعم  نعم   نعم        نعم    نعم  نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٠٢  ٢
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

    نعم نعم  نعم   نعم          نعم  نعم   ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٠٣  ٣
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

     نعم  نعم          نعم      نعم  نعم

نتيجـــــــة   ٠٠٤  ٤
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

    نعم نعم  نعم      نعم      نعم      نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٠٥  ٥
  سلبية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

                           ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٠٦  ٦
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

     نعم  نعم          نعم        نعم

نتيجـــــــة   ٠٠٧  ٧
  جيابيةإ

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

     نعم  نعم   نعم               ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٠٨  ٨
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

     نعم  نعم          نعم        نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٢٠  ٩
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

    ال      نعم          نعم    نعم  نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٢١  ١٠
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم  نعم نعم      نعم        نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٢٢  ١١
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

        نعم  نعم نعم      نعم        

نتيجـــــــة   ٠٢٣  ١٢
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

        نعم   نعم        نعم      نعم

ال   ٠٢٤  ١٣
 ينطبق

ال  بقال ينط
 ينطبق

        نعم          نعم  نعم       ال ينطبق
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    عالمات وأعراض    ٤املخترب     ٣املخترب     

الــــــــــرقم
  التسلسلي

هويــــــة 
  بول  بالزما  بول  بالزما  الناجي

صـــــــعوبة يف 
ضيق /التنفس
  النفس

ــيج  هتـ
  العني

تـــــدمع 
  مفرط

اضطراب 
  الرؤية

تلعــب
  تشنجات  تقيؤ  غثيان  سعال  مفرط

فقدان 
  تيهان  الوعي

تقـــبض 
  معلومات أخرى  احلدقة

نتيجـــــــة ١-٠٢٤  ١٤
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم  نعم        نعم        نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٢٥  ١٥
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم            نعم      نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ٠٢٦  ١٦
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم          نعم        منع ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠١  ١٧
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

        نعم                  نعم

نتيجـــــــة   ١٠٢  ١٨
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم                  نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠٤  ١٩
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم                   ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠٥  ٢٠
  سلبية

نتيجــــة   ال ينطبق
  سلبية

                    نعم      نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠٦  ٢١
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

        نعم        نعم    نعم      نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠٧  ٢٢
  سلبية

نتيجــــة   ال ينطبق
  سلبية

                           ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٠٨  ٢٣
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 ابيةإجي

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

    نعم      نعم                نعم
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    عالمات وأعراض    ٤املخترب     ٣املخترب     

الــــــــــرقم
  التسلسلي

هويــــــة 
  بول  بالزما  بول  بالزما  الناجي

صـــــــعوبة يف 
ضيق /التنفس
  النفس

ــيج  هتـ
  العني

تـــــدمع 
  مفرط

اضطراب 
  الرؤية

تلعــب
  تشنجات  تقيؤ  غثيان  سعال  مفرط

فقدان 
  تيهان  الوعي

تقـــبض 
  معلومات أخرى  احلدقة

نتيجـــــــة   ١٠٩  ٢٤
  سلبية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

ــر        نعم          نعم      نعم ال ينطبق ذكـــر يبلـــغ مـــن العمـ
عامــــــا يعــــــيش يف ٣١

وقـد.  املزرعـة  -زملكا  
أفـــــــادت تقـــــــارير أن
صاروخا قد سقط على

 متــرا مــن حمــل٢٠بعــد 
وكــــــــان يف. إقامتــــــــه

الطــابق األرضــي وقــت
.وقوع احلادث املزعـوم   
وأفيـــد بـــأن مثانيـــة مـــن
ــسعة ــرة التـ ــراد األسـ أفـ

  القوا مصرعهم
نتيجـــــــة   ١١٠  ٢٥

  سلبية
ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
  سلبية

نتيجـــــــــة 
  سلبية

                          

نتيجـــــــة   ١١١  ٢٦
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

ــرذكـــر يبلـــغ مـــ          نعم  نعم      نعم    نعم  نعم ن العمـ
عامــــــا يعــــــيش يف ١٧

وقـد.  املزرعـة  -زملكا  
كان يف الطابق األرضي
وقـــت وقـــوع احلـــادث

وأفـــــــادت. املزعـــــــوم
تقـــارير أن أربعـــة مـــن
ــسبعة ــرة الـ ــراد األسـ أفـ

  القوا مصرعهم
نتيجـــــــة   ١٢٠  ٢٧

  إجيابية
نتيجــــة   ال ينطبق

 إجيابية
        نعم   نعم        نعم      نعم ال ينطبق

نتيجـــــــة   ١٢١  ٢٨
  إجيابية

ــة ال نت يجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

        نعم   نعم        نعم      نعم

ال   ١٢٢  ٢٩
  ينطبق

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

ال 
  ينطبق

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

        نعم            نعم    نعم  نعم

نتيجـــــــة   ١٢٣  ٣٠
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

    نعم نعم  نعم            نعم  نعم  نعم  
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    عالمات وأعراض    ٤املخترب     ٣املخترب     

الــــــــــرقم
  التسلسلي

هويــــــة 
  بول  بالزما  بول  بالزما  الناجي

صـــــــعوبة يف 
ضيق /التنفس
  النفس

ــيج  هتـ
  العني

تـــــدمع 
  مفرط

اضطراب 
  الرؤية

تلعــب
  تشنجات  تقيؤ  غثيان  سعال  مفرط

فقدان 
  تيهان  الوعي

تقـــبض 
  معلومات أخرى  احلدقة

نتيجـــــــة   ١٢٤  ٣١
  إجيابية

نتيجــــة   ال ينطبق
 إجيابية

ــر   نعم  نعم  نعم                 ال ينطبق ــن العمـ ــغ مـ ــى تبلـ أنثـ
عامــــــا تعــــــيش يف ٣٤

وقـد كانــت يف. زملكـا 
ــت ــابق األول وقـــ الطـــ
.وقوع احلادث املزعـوم   
وأفادت تقارير أن سـتة
من أفراد األسرة السبعة

  القوا مصرعهم
نتيجـــــــة   ١٢٥  ٣٢

  إجيابية
نتيجــــة   ال ينطبق

 إجيابية
ــر   نعم  نعم        نعم        نعم   ال ينطبق ذكـــر يبلـــغ مـــن العمـ

أعــــــوام يعــــــيش يف ٨
وقـــد كـــان يف. زملكـــا

ــت ــابق األول وقـــ الطـــ
.وقوع احلادث املزعـوم   
ــارير أن ــادت تقــــ وأفــــ
واحدا من أفراد األسـرة
  السبعة القى مصرعه

نتيجـــــــة   ١٢٦  ٣٣
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

ــر  نعم نعم  نعم                  نعم ــن العمـ ــغ مـ ــى تبلـ أنثـ
عامــــــا تعــــــيش يف ٣٨

وقـد كانــت يف. زملكـا 
ــت ــابق األول وقـــ الطـــ
.وقوع احلادث املزعـوم   
ــارير أن ــادت تقــــ وأفــــ
أربعة مـن أفـراد األسـرة
الــستة القــوا مــصرعهم،
ــا ــيهم زوجهـــ ــن فـــ مبـــ

  وأطفاهلا الثالثة
نتيجـــــــة   ١٢٧  ٣٤

  إجيابية
ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 جيابيةإ

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

ــر   نعم  نعم                   ذكـــر يبلـــغ مـــن العمـ
عامــــــا يعــــــيش يف ٣٠

وقـد.  املزرعـة  - زملكا
كــان يف الطــابق الثـــاين
ــادث وقـــت وقـــوع احلـ

وفقد ثالثة من. املزعوم
  أفراد أسرته
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    عالمات وأعراض    ٤املخترب     ٣املخترب     

الــــــــــرقم
  التسلسلي

هويــــــة 
  بول  بالزما  بول  بالزما  الناجي

صـــــــعوبة يف 
ضيق /التنفس
  النفس

ــيج  هتـ
  العني

تـــــدمع 
  مفرط

اضطراب 
  الرؤية

تلعــب
  تشنجات  تقيؤ  غثيان  سعال  مفرط

فقدان 
  تيهان  الوعي

تقـــبض 
  معلومات أخرى  احلدقة

نتيجـــــــة   ١٢٨  ٣٥
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

     نعم  نعم        نعم    نعم  نعم  نعم  نعم

نتيجـــــــة   ١٢٩  ٣٦
  إجيابية

ــة  ال نتيجــ
 حىت اليوم

نتيجــــة 
 إجيابية

نتيجـــــــــة 
  إجيابية

ــر   نعم  نعم        نعم    نعم       ذكـــر يبلـــغ مـــن العمـ
عامــــــا يعــــــيش يف ٤٩

وقـد.  املزرعـة  - زملكا
ــابق األول ــان يف الطـ كـ
ــادث وقـــت وقـــوع احلـ

وأفـــــــادت. املزعـــــــوم
تقــــارير أن مثانيــــة مــــن
ــراد األســرة العــشرين أف

وقــد. قــوا مــصرعهم ال
ــى ــاروخ علـ ــقط صـ سـ

 متــرا مــن حمــل٢٠بعــد 
  .إقامته
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	تقرير بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013
	مذكرة من الأمين العام 
	1 - إن الأمين العام إذ يحيل إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة في آن واحد التقريرَ المرفق طيه بشأن الحادث الذي وقع يوم 21 آب/أغسطس 2013 في منطقة الغوطة بدمشق، يعرب عن صدمته الشديدة وعن أسفه البالغ من الاستنتاج الذي مفاده أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت على نطاق واسع نسبيا وأسفرت عن العديد من الإصابات ولا سيما في صفوف المدنيين بمن فيهم العديد من الأطفال. ويدين الأمين العام بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية ويعتقد أن هذا الفعل هو جريمة حرب وانتهاك خطير لبروتوكول عام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية وغير ذلك من قواعد القانون العرفي الدولي ذات الصلة بالموضوع. ويَحْمِل المجتمع الدولي على عاتقه مسؤولية أخلاقية عن محاسبة المسؤولين وعن كفالة عدم ظهور الأسلحة الكيميائية مجددا كوسيلة من وسائل الحرب أبدا. 
	2 - ويود الأمين العام أن يعرب عن تقديره العميق لرئيس البعثة وأعضائها، بمن فيهم الأفرقة المتفانية من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية. ويعرب الأمين العام عن امتنانه للدول الأعضاء على ما قدمته من دعم، ويعوّل على استمرار الدعم المقدم من جميع الجهات المعنية حتى تنتهي البعثة من تحقيقها في جميع المزاعم الأخرى وتقدم تقريرها النهائي عنها. 
	3 - إن انضمام الجمهورية العربية السورية يوم 14 أيلول/سبتمبر 2013 إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة هو تطور يستدعي الترحيب. ولطالما دعا الأمين العام بصفته وديعا للاتفاقية إلى تحقيق عالمية الانضمام إليها. ويرحب الأمين العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2013 بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن وضع إطار عمل لإزالة الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية. ويعرب عن أمله في أن يتحرك المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن بسرعة للنظر في هذا المقترح وتنفيذه بهدف تسريع وفاء الجمهورية العربية السورية بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويدعو الأمين العام الجمهورية العربية السورية إلى أن تنفذ جميع التزاماتها في مجال نزع السلاح بحسن نية وهو على استعداد لتسهيل الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد. 
	4 - ويكرر الأمين العام التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب أي أحد أياًّ كانت الظروف هو انتهاك خطير للقانون الدولي. 
	5 - على أنه حيثما قامت مزاعمُ باستخدام الأسلحة الكيميائية، فإن المجتمع الدولي يتطلع إلى الأمم المتحدة للبت بطريقة نزيهة وموضوعية في إمكانية إثبات تلك المزاعم وإلى أي مدى يمكن البرهنة على ذلك. ولذلك فمن اللازم أن يستمر احترام السلطة التي منحتها الجمعية العامة للأمين العام (القرار 42/37 جيم) وأيدها مجلس الأمن (القرار 620 (1988))، وأن يتواصل تعزيز الآلية المرتبطة بها. ويعتقد الأمين العام أن فعالية آلية التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية يمكن أن تكون رادعا مهما ضد اللجوء إليها. 
	كتاب الإحالة
	لاهاي، 13 أيلول/سبتمبر 2013

	حضرة الأمين العام،
	يشرفنا أن نقدم تقريرنا عن التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية يوم 21 آب/أغسطس 2013 في منطقة الغوطة بدمشق في الجمهورية العربية السورية. ونؤكد أيضا أننا، وفقا للاختصاصات الموكولة إلينا، نواصل تحقيقنا في مزاعم تتعلق بحوادث أخرى استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية وسنقدم تقريرا عنها في أقرب وقت ممكن. وبناء على طلبكم وإذ نضع في الاعتبار اتساع نطاق أحداث 21 آب/أغسطس التي وقعت في منطقة الغوطة بدمشق واستمرار وقوع خسائر في الأرواح البشرية، فإننا نصدر تقرير الغوطة دون إخلال بتحقيقنا المتواصل في المزاعم الأخرى المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية وتقريرنا النهائي بشأنها. 
	وقد وصلنا إلى الجمهورية العربية السورية يوم 18 آب/أغسطس 2013 وكنا في دمشق يوم 21 آب/أغسطس نعد العدة لإجراء عمليات تفتيش موقعية تتصل بتحقيقنا في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان العسل وحي الشيخ المقصود وسراقب. واستنادا إلى تقارير عديدة عن مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة يوم 21 آب/أغسطس، أصدرتم تعليماتكم إلينا أن نركز تحقيقاتنا على المزاعم المتعلقة بالغوطة. ولذلك فقد شرعنا في إجراء عمليات تفتيش موقعية في المعضمية بالغوطة الغربية وعين ترما وزملكا بالغوطة الشرقية. 
	واستنادا إلى الأدلة التي حصلنا عليها في تحقيقنا في حادث الغوطة فإن الاستنتاجَ هو أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في النزاع الجاري بين الأطراف في الجمهورية العربية السورية على نطاق واسع نسبيا، وكان استخدامها موجها ضد المدنيين أيضا، ومن بينهم الأطفال. وعلى وجه الخصوص، فإن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ودامغة على استخدام صواريخ سطح - سطح محمَّلة بغاز السارين المثير للأعصاب في عين ترما والمعضمية وزملكا في منطقة الغوطة بدمشق. وهذا الاستنتاج يثير فينا مشاعر القلق العميق. 
	وإننا لممتنون للدعم الأساسي الذي قدمه لنا كل من السيدة أنجيلا كين، الممثلة السامية المعنية بنزع السلاح، ومسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة الذين يعز عددهم عن الحصر ممن قدموا لنا المساعدة في نيقوسيا وبيروت ودمشق ولاهاي ونيويورك.
	إن اضطلاعنا بعملنا غير ممكن لولا المساهمات الأساسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية. ونعرب أيضا عن تقديرنا العميق للمساعدة الفعالة والكفؤة المقدمة من المختبرات المعينة من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ألمانيا والسويد وسويسرا وفنلندا. 
	ونود أيضا أن نتقدم إلى جنابكم بالشكر على الثقة التي أودعتموها فينا. 
	وإننا نعتمد عليكم وعلى الآخرين في استمرار الدعم في مواصلة تحقيقنا في المزاعم الأخرى التي نتمنى أن نفرغ منها قريبا. 
	مع عبارات التقدير والاحترام
	البروفيسور أكي سيلستروم (رئيس البعثة)
	السيد سكوت كيرنس
	(رئيس عنصر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمخول بالتوقيع عنه)
	الدكتور موريزيو باربيشي
	(رئيس عنصر منظمة الصحة العالمية والمخول بالتوقيع عنه)
	بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية
	تقرير عن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013
	أولا - اختصاصات البعثة
	1 - قرر الأمين العام أن ينشئ بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية استنادا إلى سلطته بموجب قرار الجمعية العامة 42/37 جيم وقرار مجلس الأمن 620 (1988). والغاية من هذه البعثة هي التحقق من الوقائع المتصلة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وجمع ما يتصل بذلك من بيانات وإجراء التحليلات الضرورية لهذا الغرض ثم تقديم تقرير عن ذلك إلى الأمين العام.
	2 - ولغرض التحقق من الوقائع المتصلة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وجمع ما يتصل بذلك من بيانات وإجراء التحليلات الضرورية، طلب الأمين العام من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تضع مواردها تحت تصرفه، ويشمل ذلك تزويده بفريق خبراء لإجراء أنشطة تقصي الحقائق. وطلب الأمين العام من منظمة الصحة العالمية أيضا تقديم الدعم التقني في تقييم ما يتعلق بالمزاعم التي وُجِّه انتباهه إليها من جوانب الصحة العامة والجوانب الصحية السريرية وتلك الخاصة بالحادث. 
	3 - وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة تحقيقها وجميع ما يتصل بذلك من أنشطة وفقا للاختصاصات التي أصدرها الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة أعلاه علاوة على الأحكام الأخرى المتعلقة بالتعاون وطرائق العمل ونطاقه والإبلاغ. وانطبقت هذه الاختصاصات بصفتها تلك على التحقيق في مزاعم الغوطة التي يقدَّم هذا التقرير بشأنها دون الإخلال بالتحقيق المتواصل في جميع المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية والتقرير النهائي الذي سيجري إعداده بشأنها.
	4 - وقد استرشدت البعثة في أدائها لولايتها بالمبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة للقيام بالتحقيق الآني الفعال في التقارير المتعلقة باحتمال استعمال الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية (A/44/561)، وبأحكام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حسب الاقتضاء وضمن حدود الانطباق، كما هي واردة في المادة الأولى (5) (أ) من الترتيب التكميلي للاتفاق المتعلق بالعلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
	5 - وترد في التذييل الأول صكوك قانونية أخرى تنظم التعاون فيما بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية، وتسترشد بها بعثة الأمم المتحدة فيما تقوم به من أعمال.
	ثانيا - الاعتبارات المتصلة بالمنهجية
	6 - في إطار تحقيقها في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013، زارت البعثة المعضمية في 26 آب/أغسطس 2013 وعين ترما وزملكا يومي 28 و 29 آب/أغسطس. وخلال الزيارات إلى المواقع المعنية، قامت بعثة الأمم المتحدة بالأنشطة التالية:
	• مقابلات مع الناجين وغيرهم من الشهود؛
	• توثيق الذخائر والمكونات الجزئية؛
	• جمع عينات بيئية لتحليلها لاحقا؛
	• تقييم الأعراض البادية على الناجين؛
	• جمع عينات من الشعر والبول والدم لتحليلها لاحقا.
	7 - ولدى القيام بذلك، تقيدت البعثة بأشد البروتوكولات المتوفرة صرامة لمثل هذا التحقيق. ومن أهم المفاهيم بالنسبة لأساليب التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية مفاهيم مثل إمكانية التعقب والتوثيق واستخدام إجراءات موحدة ومعترف بها، والمفتشين ذوي التدريب المتخصص والمواكب لآخر المستجدات.
	8 - وإمكانية التعقب تعني أن يتم تسجيل كافة العمليات والإجراءات والحفاظ على الاستمرارية من أجل الشفافية ولكي تثبت على محك التمحيص في المستقبل.
	9 - وعلى سبيل المثال، تضمنت سلسلة إجراءات أخذ العينات ما يلي: تسجيل عملية أخذ العينات والتصديق عليها، وختم العينات وتوثيقها بالتفصيل، ونقلها إلى المختبر التحضيري تحت إشراف أعضاء البعثة، ويجري التأكد من الأختام ثم فتحها، وتقسيم العينات إلى مجموعات فرعية حسبما تمثله. ثم تُوزّع العينات التي أُعيد ختمها على المختبرات التي عينتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشفوعة بوثائق تتضمن التوجيهات، وذلك مرة أخرى، تحت إشراف نفس الأشخاص. وتجري المختبرات أنشطتها باستخدام إجراءات موحدة (بما في ذلك عمليات التأكد من ضمان الجودة/مراقبة النوعية) لتلقي العينات وتخزينها وتحليلها. ثم تُعاد النتائج تحت نفس الإشراف إلى بعثة التحقيق من أجل استعراضها. وتنطوي كل عملية لنقل المواد على إيصالات تسليم.
	10 - وجميع المعلومات التي يتم تلقيها سواء كانت إفادات شهود أو صورا أو لقطات فيديو أو تسجيلات صوتية أو سجلات للمرضى أو غيرها من الوثائق تُسجَّل لغرض حفظها في ملفات وإيداعها في محفوظات لدى الأمم المتحدة.
	11 - وتُتبع في إجراء المقابلات وأخذ العينات والتوثيق إجراءات تشغيلية موحدة راسخة وضعتها وتنفذها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتتم تلك العمليات وفقا للمبادئ التوجيهية.
	12 - أما أعضاء البعثة فهم يدرَّبون بانتظام ويجري إطلاعهم بشكل دوري على مستجدات جوانب تخصصات كل منهم، بما في ذلك تقييم المخاطر، وعلم الأوبئة، وأخذ العينات، وتقييم أماكن الحوادث، واستخلاص وتجهيز العينات الطبية الحيوية، وإجراء المقابلات، وتصميمات الذخائر والذخائر غير المنفجرة، وكذلك السلامة والأمن.
	13 - وكان الهدف من عملية الاختيار المستخدمة هو في المقام الأول تحديد الناجين الذين لديهم أعراض سريرية شديدة، ذلك أن هؤلاء من المتوقع أيضا أن يكونوا تعرضوا بقدر كبير للعامل الكيميائي. وعند اختيار الناجين، أولي الاعتبار أيضا للقدرة على تقديم رواية دقيقة للحدث وتحديد الأماكن المزعوم سقوط القذائف فيها.
	14 - واسترشدت عملية الاختيار بقائمة مرجعية موحدة، الهدف منها هو تحديد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض وعلامات تتراوح بين المتوسطة والشديدة أو كانوا قادرين على تقديم رواية واضحة ومفصلة للحدث. وطُلب من هؤلاء الناجين الحضور إلى المستشفى المحلي في يوم الزيارة الميدانية للالتقاء ببعثة التحقيق. وطُلب من الأطباء في زملكا أيضا تقديم عينة قصدية من ثمانية سجلات طبية لمرضى يعانون من أعراض وعلامات هامة.
	ثالثا - السرد واستنتاجات البعثة
	15 - حيث إننا وصلنا إلى الجمهورية العربية السورية في 18 آب/أغسطس 2013، كنا في دمشق يوم 21 آب/أغسطس استعدادا لإجراء عمليات التفتيش في عين المكان ضمن إطار تحقيقنا في مزاعم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في خان العسل والشيخ مقصود وسراقب. واستنادا إلى عدة تقارير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013، أصدرتم لنا تعليماتكم بأن نركز جهود تحقيقنا على المزاعم المتصلة بالغوطة. لذلك، شرعنا في إجراء عمليات التفتيش الموقعي في المعضمية في الغوطة الغربية وعين ترما وزملكا في الغوطة الشرقية.
	16 - ووفقا للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية ولترتيبات منفصلة اتُّفق عليها على أساس مخصوص مع الأطراف الأخرى في النزاع، كان وقف مؤقت لإطلاق النار ساريا بالفعل في المكان لمدة خمس ساعات يوميا في الفترة ما بين 26 و 29 آب/أغسطس.
	17 - وبالتالي، كان التخطيط لهذه المهمة معقدا وحساسا جدا. وكان الإطار الزمني للعمليات متوقفا على الساعات الفعلية التي يمكن خلالها الوصول. وظلت طريق دخول المناطق غير مؤكدة حتى اللحظات الأخيرة. وأخيرا، كان فهم ما يمكن أن تتوقع البعثة العثور عليه عندما تدخل المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة غير مؤكد أيضا. وظلت العناصر الحاسمة للتخطيط، مثل عدد من المتضررين أو المساحة التي شملتها الهجمات، غير معروفة حتى وصول البعثة بالفعل إلى الأماكن المتضررة. (لمزيد من المعلومات حول التحضير للبعثة، انظر التذييل 3).
	18 - وفي 26 آب/أغسطس، زارت البعثة المعضمية في الغوطة الغربية لمدة ساعتين. وفي 28 و 29 آب/أغسطس، زارت البعثة زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية لفترة من الوقت مجموعها خمس ساعات ونصف. وعلى الرغم من الضغوط التي فرضها ضيق الوقت وتهديدات الأذى المتكررة، بما في ذلك هجوم فعلي على الموكب من جانب قناص مجهول الهوية في 26 آب/أغسطس، تمكنت البعثة من جمع كمية كبيرة من المعلومات وجمع المقدار اللازم من العينات.
	19 - وتمكنت البعثة أيضا من جمع الإفادات الأولية لما يزيد على خمسين من الناجين الذين تعرضوا للمادة، بمن فيهم مرضى وعاملون في مجال الصحة وأول المستجيبين. واستنادا إلى هذه الإفادات والمعلومات التي تم جمعها من عديد التقارير، فإن الصواريخ سطح - سطح سقطت في ساعات الصباح الأولى من يوم 21 آب/أغسطس. 
	20 - وأفاد الناجون بحدوث هجوم في شكل قصف، تلاه ظهور نفس المجموعة من الأعراض، بما في ذلك ضيق في التنفس، وارتباك، وسيلان الأنف (رشح)، وتهيج العين، وغشاوة على البصر، والغثيان، والتقيؤ، والضعف العام، وفقدان الوعي في نهاية المطاف. وأفاد الذين ذهبوا لمساعدة غيرهم من سكان الأماكن المعنية عن رؤية عدد كبير من الأشخاص واقعين على الأرض، وكثير منهم فارقوا الحياة أو فقدوا الوعي. وذكر هؤلاء الأشخاص أنهم لاحظوا صعوبة في التنفس وزيادة إفراز اللعاب لدى نسبة كبيرة من الناجين. كما اعتل العديد من ”أول المستجيبين“، وأبلغ أحدهم عن شعوره في البداية بغشاوة على بصره، وضعف عام، ورجفة، وإحساس بالهلاك الوشيك، أعقبه الإغماء.
	21 - وأجرت البعثة مقابلات مع تسعة ممرضين وسبعة أطباء معالجين، معظمهم كانوا في منازلهم وقت الحادث، واستجاب العديد منهم فورا لمساعدة الأشخاص المصابين في مكان الحادث. وأفاد أفراد ذلك الطاقم الطبي الذين استجابوا ميدانيا عن رؤية عدد كبير من المعتلين أو الموتى واقعين على الأرض في الشوارع من دون علامات خارجية للإصابة. وأفيد بأن معظم الناجين كانوا فاقدين للوعي، وكثير منهم يجد صعوبة في التنفس. وحاول المستجيبون مساعدة الناجين بتوفير الإسعافات الأولية، وإزالة التلوث باستخدام الماء حيثما كان ذلك ممكنا، والنقل إلى أقرب مستشفى بأية وسيلة ممكنة - عادة بواسطة سيارة خاصة.
	الأحوال الجوية في دمشق في 21 آب/أغسطس

	22 - معلومات الطقس المستقاة من دمشق صباح يوم 21 آب/أغسطس تدل على انخفاض درجة الحرارة بين الساعتين الثانية والخامسة صباحا (Worldweatheronline.com). وهذا يعني أن الهواء لم يكن يتحرك من الأرض إلى فوق، بل العكس. واستعمال الأسلحة الكيميائية في مثل هذه الأحول الجوية يزيد من تأثيرها المحتمل إلى أقصى درجة، ذلك أن الغاز الثقيل يمكن أن يبقى قريبا من الأرض ويخترق الطوابق الدنيا من المباني والمنشآت التي يلوذ بها كثير من الناس.
	معلومات حول الذخائر

	23 - المعلومات التي جُمعت عن وسائل الإيصال المستخدمة أساسية للتحقيق. فقد تم في المواقع التي شملها التحقيق تحديد وتسجيل العديد من صواريخ سطح - سطح القادرة على إيصال حمولات كيميائية هامة. وتم قياس هذه الصواريخ بعناية، وتصويرها وأخذ عينات منها. والعينات التي ثبت في وقت لاحق أنها تحتوي على مادة السارين هي عينات مأخوذة من أغلبية الصواريخ أو شظايا الصواريخ. ولمزيد من المعلومات والتقييمات التفصيلية انظر التذييل 5.
	المعلومات المتعلقة بالعينات البيئية

	24 - في المجموع، أُخذت 30 عينة بيئية أثناء التحقيق؛ وذلك من أماكن سقوط القذائف والمناطق المحيطة بها (لمزيد من البيانات المحددة، انظر التذييل 6)، وجرى بعد ذلك تجهيز تلك العينات وإرسالها للتحليل. ووفقا للتقارير الواردة من المختبرات التي عينتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لوحظ في معظم العينات وجود مادة السارين، ونواتج عرضية لعمليات تحلل تلك المادة و/أو إنتاجها. وبالإضافة إلى ذلك، يرد في التذييل 7 ذكر ومناقشة المواد الكيميائية الأخرى ذات الصلة، مثل المثبتات. 
	المعلومات المتعلقة بالأعراض

	25 - طلبت البعثة أن تلتقي بـ 80 من الناجين الذين يستوفون المعايير التي وضعتها. واختارت البعثة من الـ 80 شخصا الذين عُرضوا عليها 36 تم الكشف عنهم من قبل الخبراء الطبيين التابعين لها. وظهرت على المرضى أعراض واضحة مثل: فقدان الوعي(78 في المائة)، ضيق في التنفس (61 في المائة)، غشاوة على البصر (42 في المائة)، تهيج/التهاب (22 في المائة)، زيادة إفراز اللعاب (22 في المائة)، التقيؤ (22 في المائة)، وتشنجات/نوبات عصبية (19 في المائة). وهذه الأعراض تطابق أعراض التسمم بالفوسفات العضوي. وللاطلاع على مناقشة أوفى بشأن الأعراض، انظر التذييل 4.
	معلومات متعلقة بالعينات الطبية الأحيائية: 

	26 - سُحبت عينات دم وبول وشعر من 34 من المرضى الـ 36 الذين اختارتهم البعثة والذين كانت تبدو عليهم علامات تسمُّم. وتوفر عينات الدم والبول الإيجابية أدلة قاطعة على تعرُّض جميع الناجين تقريبا الذين عاينتهم البعثة للسارين. وتدعم هذه النتائجَ تقييماتٌ سريرية وثَّقت الأعراض والعلامات التي تميز التعرض لعامل الأعصاب، ومنها ضيق التنفس وتهيج العين والإفراز المفرط للعاب والتشنجات والارتباك/والتشتت وتقبُّض الحدقة. وأتت نتائج التقييمات السريرية هذه متسقةً مع المعلومات المستقاة من كل المقابلات مع الأطباء ومع استعراض السجلات الطبية، والتي أورد كل منها أعراضا وعلامات متسقة مع التعرض لعامل الأعصاب. وترد مناقشة لنتائج العينات الطبية الأحيائية في التذييل 4 وهي معروضة في التذييل 7. 
	الاستنتاجات 

	27 - بناءً على الأدلة المتحصل عليها خلال التحقيق الذي أجريناه في حادثة الغوطة، نستنتج أن أسلحة كيميائية استُعملت في 21 آب/أغسطس 2013 في النزاع الدائر بين الطرفين في الجمهورية العربية السورية، وكذلك ضد المدنيين، وبينهم أطفال، على نطاق واسع نسبيا. 
	28 - ونشير على وجه الخصوص، إلى أن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنِعة على استخدام صواريخ سطح - سطح تحوي عامل الأعصاب السارين في عين ترما والمعضمية وزَمَلكا في منطقة الغوطة بدمشق.
	29 - أما الحقائق الداعمة لهذا الاستنتاج فهي التالية: 
	• تبيَّن أن الصواريخ من نوع سطح - سطح التي سقطت وانفجرت، والقادرة على حمل مواد كيميائية، كانت تحوي عامل السارين.
	• تبيَّن أن البيئة الواقعة على مقربة من أماكن سقوط الصواريخ، في المنطقة التي أصيب فيها المرضى، كانت ملوثة بالسارين.
	• أدلى ناجون وعاملون في مجال الرعاية الصحية بأكثر من خمسين إفادة في مقابلات أجريت معهم، قدمت دعما وافرا للنتائج الطبية والعلمية.
	• تبيَّن بوضوح بنتيجة التشخيص الذي أجريَ لعدد من المرضى/الناجين أنهم تعرضوا للتسمم بمركَّب فسفوري عضوي. 
	• تبيَّن أن عينات الدم والبول المسحوبة من نفس المرضى إيجابية من حيث تعرضهم للسارين وآثار السارين.
	30 - إن التوصل إلى هذه النتيجة يثير عميق قلقنا. 
	التذييلات
	التذييل 1: الصكوك القانونية ذات الصلة 
	التذييل 2: المنهجية المستخدمة في التحقيق وفي تأمين سلامة الأدلة
	التذييل 3: التخطيط والإعداد لدخول المناطق المزمع إجراء التحقيق فيها 
	التذييل 4: أنشطة تقصي الحقائق الطبية الأحيائية 
	التذييل 5: الذخائر المتحصل عليها من المعضمية وزملكا/عين ترما 
	التذييل 6: العينات البيئية التي جُمعت من المعضمية وزملكا/عين ترما
	التذييل 7: نتائج التحليل المخبري 
	التذييل 1
	التوجيهات والصكوك القانونية ذات الصلة
	1 - بروتوكول جنيف لعام 1925 المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، ووسائل الحرب البكتريولوجية
	2 - المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بالتحقيق الفعال وفي الوقت المناسب في حالات الإبلاغ عن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) أو السمية (A/44/561) 
	3 - الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والترتيبات التكميلية بشأن تطبيق المادة الثانية (2) (جيم) منه 
	4 - الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية، ومذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقديم منظمة الصحة العالمية الدعم لآلية الأمين العام للتحقيق في ادعاءات استعمال أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو سمية 
	التذييل 2
	المنهجية المستخدمة في التحقيق وفي تأمين سلامة الأدلة
	استرشدت البعثة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وإجراءاتها للتحقيق الفعال وفي الوقت المناسب في حالات الإبلاغ عن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) أو السمية (A/44/561) وكذلك بالمعايير العلمية الحديثة التي تطبقها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية في اختصاصات كل منهما. 
	الإجراءات التشغيلية الموحدة وتعليمات العمل التي اتبعتها البعثة:

	1 -
	QD0C/INS/SOP/IAU01
	الإجراءات التشغيلية الموحدة لجمع الأدلة وتوثيقها وتسلسل حفظها وصونها أثناء التحقيق في احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية
	2 -
	QDOC/INS/SOP/GGO
	الإجراءات التشغيلية الموحدة لاستعمال الحاسوب الحجري المخصص للتفتيش وغيره من المعدات الداعمة لسرِّية التفتيش
	3 -
	QD0C/LAB/SOP/OSA2
	الإجراءات التشغيلية الموحدة لتحليل العينات الأصلية خارج الموقع
	4 -
	QD0C/LAB/WI/CS01
	كيفية التعامل مع العينات الأصلية المستحصل عليها من مواقع التفتيش وتغليف العينات خارج الموقع في مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	5 -
	QD0C/LAB/WI/CS02
	تعليمات العمل في مجال إعداد وتحليل عينات المراقبة والفراغات المقابلة لها في المصفوفة في مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	6 -
	QD0C/LAB/WI/CS03
	توثيقُ العينات خارج الموقع وتسلسلُ حفظها وسرّية التعامل معها في مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	7 -
	QD0C/LAB/WI/OSA3
	تعليمات العمل في ما يتعلق بتسلسل حفظ العينات في الموقع وتوثيقها لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	8 -
	QDOC/LAB/WI/OSA4
	تغليف العينات خارج الموقع
	وبالإضافة إلى ذلك، يخضع الموظفون لتدريب منتظم وموثق في مواضيع فرعية مختلف أساسية للقيام بعمليات تفتيش مأمونة وفعالة.
	وخلال هذا التحقيق تحديدا، جمعت البعثة الأنواع التالية من الأدلة: 
	عينات طبية أحيائية، وعينات بيئية، ومقابلات مع الشهود/إفادات الشهود، (جُمعت كتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو)، ووثائق وصور ومقاطع فيديو. 
	وطُبقت أيضا في أثناء التحقيق الإجراءات التالية:
	• كل عمليات أخذ العينات واستقاء الأدلة قام بها مفتشون مؤهلون مدربون تدريبا كاملا. 
	• جرى تسجيل كل إفادات الشهود والمقابلات، وقد وُثقت التسجيلات كأدلة.
	• كل العينات الطبية الأحيائية جمعها مزاولون محليون لمهنة الطب تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. وقد أنجز المفتشون تجهيز العينات الطبية الأحيائية في مكتب البعثة. 
	• أعد كيميائيو البعثة مسبقا كل مناديل أخذ العينات، المشرَّبة بالمذيبات مستخدمين في ذلك مذيبات ومواد مخصصة للتحليل. ووضعت الأفرقة الميدانية هذه المناديل المعدة مسبقا في أنابيب زجاجية نظيفة (موسومة بأختام حمر قابلة للكسر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية). وسُجلت العملية برمَّتها بواسطة الفيديو. 
	• ظلت العينات التي جُمعت في حوزة ما لا يقل عن مفتش واحد منذ لحظة أخذها وحتى نقلها إلى مكتب البعثة.
	• في مكتب البعثة، جرى توثيق العينات البيئية بالكامل وتغليفها ووسمها وترتيبها على نحو مناسب تمهيدا لنقلها بشكل مأمون. 
	• ضمنت سلامةَ العينات أختامٌ غير قابلة للتلاعب بها و/أو بقاؤها ماديا في حوزة أحد المفتشين حتى لحظة تسليمها إلى موظفي مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مطار روتردام في 31 آب/أغسطس 2013. وقد جرى توثيق التسليم وتصويره في حضور ممثلين سوريين شهدوا عملية التسليم. 
	• جرى توثيق وجمع وتغليف ووسم وتسليم العينات بسجلات فيديو وصور. 
	• جرى التثبت من صحة/سلامة كل الأختام والوثائق المصاحبة قبل إصدار إيصالات التسليم/الاستلام. 
	التذييل 3
	التخطيط والإعداد لدخول المناطق المزمع إجراء التحقيق فيها
	جرى تبادل معلومات مفصَّل بين مكتب الأمم المتحدة للمبعوث الخاص المشترك وممثلين رئيسيين عن المعارضة. وستُستعمل المعلومات التي جُمعت من خلال عمليات التبادل هذه لبلورة خطة عمل للزيارة المقبلة، وهو أمر بات حيويا جدا لنجاح البعثة في عملها. 
	واختيرت المواقع المحددة بعد إجراء تقييم للقدرة على الوصول إلى الموقع ولقيمة هذا الموقع والمخاطر المرتبطة به. وقد جرى تبادل المعلومات من خلال ممثلي الأمم المتحدة وأعضاء البعثة مع ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة، على التوالي. وشمل ذلك، في جملة أمور، إسداء النصائح بطرق الوصول الآمن، وتقديم ضمانات وقف إطلاق النار، والاتفاق على التوقيت. 
	وحُدد قائد لقوى المعارضة المحلية كان يُعتبَر زعيما بارزا في المنطقة التي كانت البعثة تعتزم زيارتها، وطُلب منه ”تعهُّد“ البعثة. وقد استُعين بجهة الاتصال داخل المعارضة لضمان أمن وحركة البعثة، وتسهيل الوصول إلى الحالات الأكثر حرجا/الشهود الأكثر أهمية لإجراء المقابلات وأخذ العينات من قبل البعثة، وللسيطرة على المرضى والحشود بما يتيح للبعثة التركيز على أنشطتها الرئيسية. 
	وعلاوة على ذلك، جرى تحديد طبيب محلي بارز. وقد استعين به للمساعدة في الإعداد لوصول البعثة. ومن الناحية اللوجستية، شملت تلك التحضيرات توفير الغرف والموارد اللازمة لأخذ العينات الطبية الأحيائية. وفي ما يتعلق بالمرضى، طُلب عرض عدد كاف منهم على البعثة كي تتمكن من اختيار عينة منهم لإجراء المقابلات وأخذ العينات. وعُممت بشكل عادي قائمة تتضمن أسئلة الفحص على جهات الاتصال في المعارضة. وشملت هذه الأسئلة استفسارات من شأنها المساعدة في تحديد الحالات الأكثر أهمية. 
	كما انطوت الترتيبات على قيام الأطباء والممرضين المحليين بتقديم المساعدة في جمع عينات الدم والبول والشعر تحت إشراف البعثة. وقد ساعد ذلك البعثة في تقليص الوقت الذي يتطلبه جمع وتوسيم كلٍ من العينات كما ضَمَنَ في الوقت نفسه الحفاظ على ”التسلسل الحيوي لعهدة“ العينات. 
	وطلبت البعثة أيضا أن يكون الأفراد الذين كانوا أول من شاهد تلك الأحداث متاحين لإجراء مقابلات معهم بغية تكوين نظرة معمقة على الأحداث من وجهة نظر علم الأوبئة وتحديد مواقع سقوط الذخائر تمهيدا لأخذ عينات بيئية منها. 
	وبالنظر إلى المهلة الزمنية الضيقة المتاحة لزيارة المواقع وإلى عدم وضوح كيفية استقبال البعثة لدى وصولها إلى الموقع، كانت تلك الجهود التحضيرية تتسم بأهمية حيوية لنجاح البعثة في مهمتها.
	التذييل 4
	الأنشطة الطبية الأحيائية لتقصي الحقائق 

	شكّل التخطيط للجزء الطبي الأحيائي من التحقيق استثمارا أساسيا في الأعمال التحضيرية على النحو المبين في التذييل 3.
	مراعاة خاصة للأساليب المستخدمة في جمع البيانات الطبية الأحيائية 

	شملت العناصر الرئيسية للتحقيق الطبي الأحيائي ما يلي: تحليل عينات طبية أحيائية (دم وبول وشعر)، وإجراء تقييمات سريرية، واستعراض السجلات الطبية، وإجراء مقابلات مع مجموعة مختارة من الناجين والطاقم الطبي المشرف على علاجهم.
	اختيار الناجين - أُعطيت الأولوية في التحقيق الطبي الأحيائي لسحب وتحليل عينات طبية أحيائية (دم وبول وشعر). ولذلك صُمّمت عملية الاختيار أساسا لتحديد الناجين الذين يعانون من أعراض سريرية شديدة الحدة، لأنه من المتوقع أيضا أن يكون هؤلاء قد تعرضوا بدرجة كبيرة لمواد كيميائية. وروعي أيضا في اختيار الناجين قدرتهم على تقديم سرد سليم للأحداث وتحديد المكان الذي يدعى سقوط القذائف فيه. وبالتالي، فقد طُلب من الأطباء في كلا الموقعين - أي المعضمية وزملكا - أن يختاروا 30 و 50 من الناجين، على التوالي.
	واستُرشد في عملية الاختيار بقائمة مرجعية موحدة الهدف منها تحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض وعلامات متوسطة إلى شديدة الحدة، أو القادرين على تقديم سرد واضح ومفصل لما حدث. وطُلب من هؤلاء الناجين الحضور إلى المستشفى المحلي في يوم الزيارة الميدانية للالتقاء بالبعثة. وطُلب أيضا من الأطباء في زملكا تقديم عينة مدروسة من ثمانية سجلات طبية لمرضى يعانون من أعراض وعلامات شديدة.
	فرز الناجين - فُرز الناجون، في كل مستشفى، ليوزَّعوا على مجموعات، ثم يخضعوا لتقييمات سريرية وتؤخذ منهم عينات طبية أحيائية أو تجرى معهم مقابلات مفصلة، وذلك استنادا إلى المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية وبالأعراض التي يعانون منها. وبصفة عامة، فقد أُعطيت الأولوية في عملية الفرز لمن يعانون من أعراض وعلامات أشد حدة.
	إجراء تقييمات سريرية وأخذ عينات طبية أحيائية - تضمنت عمليات التقييم السريري قيام فريقين يتكون كل منهما من عضوين باستخلاص معلومات موجزة عن الحالة الصحية للناجين وإجراء فحص بدني محدود لهم في غرف خاصة، وذلك بمساعدة أحد أفراد طاقم التمريض المحلي الذي يتكلف بأخذ العينات. وتولى استخلاص المعلومات الموجزة عضو من أعضاء البعثة الناطقين بالعربية، فقام بجمع معلومات عن الأفراد، بما في ذلك أسماؤهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، وأعمارهم، وجنسهم، ومكان وجودهم وقت وقوع الحادث، وعناوينهم، والأعراض التي يعانون منها، والعلاج الطبي الذي قُدّم لهم.
	وطُرحت على الناجين مجموعة موحدة من الأسئلة بشأن الأعراض المتصلة بالجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والجلد والقلب والأوعية الدموية. وشمل الفحص البدني تقييما عاما لمستوى الإدراك الحسي وفحص سريع للعينين والجهاز التنفسي.
	وبالإضافة إلى عينة الدم، أُخذت عينة بول من الأفراد الذين ما زال يلاحَظ عليهم استمرار العلامات السريرية. وعلاوة على ذلك، أُخذت عينات شعر من الذين لوحظت عليهم علامات شديدة أكثر من غيرهم.
	والتُقطت صور فوتوغرافية لكل فرد من هؤلاء الأفراد.
	إجراء مقابلات مفصلة مع الناجين - أُجريت مقابلات مفصلة مع الناجين في غرفة خاصة، وسُجّلت وقائعها بالكاميرا وعلى أشرطة صوتية. واتبعت المقابلات شكلا شبه موحد، وكان الهدف هو أن تتضمن سردا للأحداث وأوقات وقوعها، وتفاصيل عن الإجراءات التي اتخذها الأفراد عقب سقوط القذائف. ونظرا لضيق الوقت، لم تُطرح جميع الأسئلة على جميع الناجين، بل كُيّفت المقابلات بطريقة تمكّن من استخلاص أهم المعلومات من كل واحد منهم على حدة.
	إجراء مقابلات موجزة بشأن الحالة الوبائية - أُجريت مقابلات أولية موجزة مع الناجين بشأن الحالة الوبائية. ودُوّنت المعلومات المستخلصة من المقابلات الموجزة في دفاتر المحققين، والتُقطت صور فوتوغرافية للأفراد الذين أجريت معهم هذه المقابلات. ومكّنت هذه المقابلات من جمع تفاصيل إضافية عن مكان سقوط القذائف، وموقع وجود الفرد وقت سقوط القذائف، وما إذا كانت هناك حالات وفاة بين أفراد الأسرة.
	إجراء مقابلات مع الطاقم الطبي - أُجريت أيضا مقابلات مع الطاقم الطبي المشرف على العلاج، الذي استجاب للحادث ميدانيا أو عالج الناجين بعد وصولهم إلى المستشفيات المحلية. واتبعت المقابلات شكلا شبه موحد، وصُمّمت لجمع المعلومات عن الأعراض والعلامات البادية على المرضى/الناجين المعروضة حالاتهم على المستشفيات؛ والعلاج المقدم وما تلاه من تحسن في الحالة الصحية لهؤلاء؛ ووجود حالات عدوى من عدمه. غير أن ضيق الوقت أدى إلى اختصار العديد من المقابلات، ولم يتسن بذلك طرح جميع الأسئلة على جميع من أجريت معهم مقابلات.
	استعراض السجلات الطبية - اختار رئيس الطاقم الطبي عينة مدروسة من ثمانية سجلات طبية لناجين عُرضت حالاتهم على مستشفى زملكا. وأُعطيت الأولوية لسجلات الناجين الذين تظهر عليهم أعراض وعلامات متوسطة إلى شديدة الحدة. وقام أحد أعضاء الطاقم الطبي للبعثة من الناطقين بالعربية باستعراض نسخ من هذه السجلات وتحليلها.
	مسائل واعتبارات أخلاقية - روعيت مراعاة تامة، في إجراء التقييمات السريرية والمقابلات المفصلة، خصوصية المشاركين والتستر على هويتهم. فقد حوفظ على سرية جميع المعلومات ولم يُفصَح عن هوية الناجين في أي وقت من الأوقات. وخُصّص رقم هوية لكل مشارك واستُخدم هذا الرقم لتجهيز البيانات. أما القائمة الرئيسية التي تتضمن أسماء الشهود فتحتفظ بها رئيسة البعثة في مكان آمن. ولم تدخر البعثة جهدا، طوال مراحل التحقيق، في الحرص على احترام القيم والقواعد الدينية والأعراف الوطنية، ومراعاة الضغوط الشخصية والصدمات النفسية المرتبطة بالتعرض لويلات الصراع.
	النتائج

	التقييمات السريرية - خضع 36 فردا لتقييمات سريرية شملت تقديم معلومات موجزة عن حالتهم الصحية والخضوع لفحص بدني. وخضع 44 في المائة من هؤلاء للتقييم في المعضمية و 56 في المائة في زملكا (الجدول 1).
	وبلغ متوسط أعمار هؤلاء الأفراد 30 سنة، وتراوحت أعمارهم بين سبع سنوات و 68 سنة. و 69 في المائة منهم من الذكور. وأفاد 30 (83 في المائة) من الناجين بأن الأعراض ظهرت عليهم بعدما شُنَّت ضربة عسكرية مزعومة على ديارهم أو بالقرب منها؛ أما الستة المتبقون (17 في المائة)، فأفادوا بأنهم أصبحوا مرضى بعدما هبوا لمساعدة من تعرضوا للضربات المزعومة.
	الجدول 1
	عدد الناجين الخاضعين لتقييمات سريرية واختبارات طبية أحيائية

	الموقع
	التقييمات السريرية
	عينات الدم
	عينات البول
	عينات الشعر
	المعضمية
	16
	15
	4
	2
	زملكا
	20
	19
	11
	1
	المجموع
	36
	34
	15
	3
	شملت الأعراض الرئيسية، وفقا لإفادات الناجين، الغيبوبة (78 في المائة)، وضيق النفَس (61 في المائة)، وغشاوة على العين (42 في المائة)، وتهيج/التهاب العينين (22 في المائة)، وسيلان اللعاب (22 في المائة)، والتقيؤ (22 في المائة)، والتشنجات/نوبات الصرع (19 في المائة). ويعرض الرسم البياني الوارد أدناه جميع الأعراض والعلامات.
	رسم بياني
	أعراض وعلامات الناجين (العدد: 36)

	 وأثبت الفحص البدني أن 39 في المائة من الناجين يعانون من حالة ارتباك أو تيهان وقت التقييم، وأن 14 في المائة منهم يعانون من حالة انقباض البؤبؤ (انظر الشكلين 2 و 3).
	وعلى الرغم من أن التقييمات السريرية في المعضمية أُجريت خمسة أيام بعد الحادث المزعوم، وأنها أُجريت في زملكا سبعة أيام بعد الحادث، فإن هذه العلامات ما زالت مستمرة. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر الطاقم الطبي المشرف على العلاج أن مادة الأتروبين قد أُعطيت لجميع المرضى تقريبا، غير أنه لم يتسن تحديد من تلقى الأتروبين من بين الناجين الخاضعين لتقييم البعثة، ولا الجرعات التي أُعطيت لهم. ولم تظهر على الناجين أي علامات للإصابات البدنية.
	العينات الطبية الأحيائية - أُخذت عينات دم للتحاليل المختبرية من 34 من أصل 36 من الناجين، إذ رفض اثنان سحب الدم منهما (الجدول 1). وأُخذت أيضا عينات بول من 15 من الناجين الذين كانت تبدو عليهم أعراض أو علامات أشد حدة أثناء التقييم السريري، وأُخذت كذلك عينات شعر من ثلاثة من هؤلاء. وحُلّلت العينات في مختبرات حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
	وأظهرت نتائج الاختبارات التي أُجريت في المختبر رقم 4 تعرض 91 في المائة من عينات الدم، البالغ عددها 34 عينة، لمادة السارين، في حين أظهرت نتائج الاختبارات التي أُجريت في المختبر رقم 3 تعرض 85 في المائة منها لنفس المادة (الجدول 2). ولم تتباين النتائج إلا في عيّنتين. وجاءت نتائج اختبار العينات المأخوذة من المعضمية إيجابية (المختبر رقم 4: 100 في المائة؛ المختبر رقم 3: 93 في المائة) بنسبة أعلى بقليل من تلك المأخوذة من زملكا (المختبر رقم 4: 91 في المائة؛ المختبر رقم 3: 85 في المائة).
	ولم ترد، حتى وقت كتابة هذا التقرير، نتائج الاختبارات المتعلقة بعينات البول إلا من المختبر رقم 4. وبصفة عامة، فقد كانت نتائج اختبار 93 في المائة من عينات البول إيجابية، إذ بلغت النسبة 100 في المائة للعينات المأخوذة من المعضمية و 91 في المائة لتلك المأخوذة من زملكا. ولم تُظهر أي من عينات الشعر الثلاث ما يثبت التعرض لمادة السارين.
	الجدول 2
	نتائج الاختبارات الطبية الأحيائية

	المختبر رقم 3
	المختبر رقم 4
	البلازما
	البول
	البلازما
	البول
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	النسبة المئوية
	المعضمية
	نتائج إيجابية
	14
	93
	غ م
	غ م
	15
	100
	4
	100
	نتائج سلبية
	1
	7
	غ م
	غ م
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	المجموع
	15
	100
	15
	100
	4
	100
	زملكا
	نتائج إيجابية
	15
	79
	غ م
	غ م
	16
	84
	10
	91
	نتائج سلبية
	4
	21
	غ م
	غ م
	3
	16
	1
	9
	المجموع
	19
	100
	19
	100
	11
	100
	المجاميع الموحدة
	نتائج إيجابية
	29
	85
	غ م
	غ م
	31
	91
	14
	93
	نتائج سلبية
	5
	15
	غ م
	غ م
	3
	9
	1
	7
	المجموع
	34
	100
	34
	100
	15
	100
	نتائج اختبارات البلازما
	مقابلات مع الناجين

	أجريت مقابلات مفصلة مع 28 من الناجين. وقد استُخلصت المعلومات الطبية من 17 فردا واستُقيت المعلومات البيئية/معلومات مكان سقوط الصواريخ من 11 فردا (الجدول 3). وأجريت مقابلات وجيزة بشأن الانتشار الوبائي مع 25 ناجيا.
	الجدول 3
	بيانات الناجين الذين أُجريت معهم مقابلات مفصلة

	مقابلات مفصلة (العدد = 28)
	موضوع المقابلة
	الموقع
	طبي
	بيئي
	المجموع اليومي
	المعضمية
	3
	1
	4
	زملكا
	14
	10
	24
	المجموع
	17
	11
	28
	لم يكن التحليل النهائي للمقابلات المفصلة متاحا حين كتابة هذا التقرير. ولكن تم الحصول بصفة منتظمة على العديد من التفاصيل الرئيسية من سجلات المقابلات وأشرطة الفيديو/الأشرطة الصوتية. وقد أبلغ الناجون عن هجوم عسكري بوابل من القصف، تلاه انتشار مجموعة من الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس والارتباك وسيلان الأنف وتهيج العينين وغشاوة على البصر والغثيان والتقيؤ والضعف العام وفقدان الوعي في نهاية المطاف. وذكر الأشخاص الذين ذهبوا لمساعدة أفراد آخرين في المجتمع المحلي أنهم رأوا عددا كبيرا من الأفراد واقعين على الأرض، وكان الكثيرون منهم إما فارقوا الحياة أو فاقدي الوعي. وذكر هؤلاء الأشخاص ملاحظة صعوبة في التنفس وزيادة مفرطة في إفراز اللعاب وسط نسبة كبيرة من الناجين. وقد أصيب العديد من هؤلاء ”المستجيبين الأوائل“ بالمرض أيضا، حيث ذكر أحدهم الإصابة بغشاوة في البصر وضعف عام وارتجاف وشعور بالهلاك الوشيك تلته حالة إغماء.
	وأبلغ العديد من الناجين عن وفيات في أفراد الأسرة. وذكر شقيقان من زملكا أنه لم ينج سواهما من بين أفراد الأسرة البالغ عددهم 40 شخصا كانوا يعيشون في المبنى نفسه. ومن بين الناجين، البالغ عددهم 25 والذين شاركوا في المقابلات الوبائية الوجيزة، فقد 16 (70 في المائة) منهم اثنين على الأقل من أفراد أسرهم.
	وقد نقل الناجون إلى مرافق طبية بوسائل مختلفة، وكثيرا ما كانوا يُحالون من مرفق إلى آخر. ومن بين الذين تمكنوا من وصف العلاج الذي تلقوه، ذكر معظمهم الأتروبين والهيدروكورتيزون/الكورتيزون والأكسجين.
	مقابلات مع الطاقم الطبي - أجرت البعثة مقابلات مع تسعة ممرضين وسبعة أطباء معالجين. وقد كان معظمهم في منازلهم عندما وقع الحادث، واستجاب عدة أفراد منهم فورا لمساعدة الأفراد المصابين في موقع الحادث. وذكر أفراد الطاقم الطبي الذين استجابوا لما حدث رؤية عدد كبير من المرضى أو الموتى واقعين في الشوارع دون أن تبدو عليهم علامات إصابة خارجية. ووُصف معظم الناجين بأنهم كانوا فاقدي الوعي، وتبدو على العديد منهم مظاهر ضيق التنفس. وحاول المستجيبون مساعدة الناجين من خلال تقديم الإسعافات الأولية وإزالة التلوث بالماء حيثما كان ذلك ممكنا ونقلهم إلى أقرب مستشفى بأي وسيلة ممكنة - وذلك عادة بسيارات خاصة.
	وحسب وصف الطاقم الطبي، قد شملت الأعراض الأكثر شيوعا لدى الناجين الذين نقلوا إلى المستشفى ضيق التنفس والزيادة المفرطة في إفراز اللعاب وفقدان الوعي. وعولج المرضى الذين بدت عليهم الأعراض بحقن الأتروبين وحقن الهيدروكورتيزون وبالأكسجين - ولم تكن مقادير الجرعات متاحة. وذكر الطاقم الطبي ملاحظة درجات متفاوتة من حدة الأعراض - وعولجت نسبة من الناجين في عيادات خارجية: وأُدخل آخرون لتلقي العلاج في المستشفى، حيث ما زال بعضهم فيه وقت الزيارة الميدانية: ونقل آخرون إلى مرافق صحية أخرى لتلقي مستوى أعلى من الرعاية.
	السجلات الطبية - تم استعراض السجلات الطبية الثمانية من مستشفى زملكا لتحليل التركيبة السكانية والوصف الطبي للحالات وعلاجها. وكان المرضى في جميع الحالات ذكورا، وبلغ متوسط العمر 27 سنة (تراوح بين 18 و 50 سنة). وشملت الأعراض الأكثر شيوعا الموثّقة ضيق/صعوبة التنفس (87.5 في المائة) والغشاوة على البصر (75 في المائة) والتقيؤ (62.5 في المائة) وتقلّص الحدقة (50 في المائة) والصداع (50 في المائة). وتلقى جميع المرضى العلاج بالأتروبين، مع أن الجرعات لم تسجل بانتظام. وشملت أساليب العلاج الأخرى التي ذكرت الهيدروكورتيزون (87.5 في المائة) والأكسجين (37.5 في المائة). وكذلك لم تسجل الجرعات بانتظام.
	الخلاصة - النتيجة الإيجابية لتحليل عينات الدم والبول تقدم دليلا قاطعا على التعرض للسارين لدى نسبة كبيرة من الناجين الذين قامت بعثة التحقيق بتقييم حالتهم. وتعضّد هذه النتائج التقييمات الطبية التي وثّقت أعراضا تتفق مع التعرض لعامل مؤثر على الأعصاب، بما في ذلك ضيق التنفس وتهيج العينين والزيادة المفرطة في إفراز اللعاب والتشنج والارتباك/والاضطراب وتقلّص الحدقة. وتتسق نتائج التقييمات الطبية مع المعلومات المستخلصة من كل من المقابلات مع الطاقم الطبي واستعراض السجلات الطبية، التي بينت كل منها أعراضا وعلامات تتفق مع التعرض لعامل مؤثر على الأعصاب.
	التذييل 5
	العتاد الذي عُثر عليه في المعضمية وزملكا/عين ترما
	ملاحظات وتقييمات من نتائج المعضمية

	شرع الفريق في التحقيق في موقع مزعوم لسقوط صاروخ، حُدّد في البداية بأنه في شرفة فناء خلفي لمبنى سكني. وأفادت المعلومات التي تلقتها البعثة بأن أشخاصا، في ذلك المبنى وحوله، قد ماتوا أو تضرروا بمادة سامة بعد تعرضهم لهجوم بوابل من القصف في 21 آب/أغسطس 2013. واكتشف أفراد البعثة في هذا الموقع وجود حفرة صغيرة/مكان سقوط في البلاط الحجري الذي يكوّن أرضية الشرفة. وقد تناثرت الحجارة والحطام خارج الأرض من الحفرة وشوهدت كذلك شظايا معدنية صغيرة في محيط المكان. وكان من العناصر الرئيسية المهمة العثور على محرك صاروخ سليم قرب الحفرة. وقد لوحظ في محرك الصاروخ هذا وجود حجارة وآثار حطام أرضي ملتصقة بالجزء الأمامي من المحرك مماثلة لما وجد في الحفرة. ولم يكن هناك أي دليل على أضرار ناجمة عن انفجار أو متفجرات حول منطقة الحفرة. ويعني ذلك ضمنا أن الرأس الحربي لم يكن موجودا عند السقوط النهائي. ومع ملاحظة موقع حفرة السقوط وغيرها من الأضرار التي لحقت بالأجزاء العلوية من سور/تعريشة لأشغال بناء، تابع المفتشون مسار الصاروخ وقرروا أنه قد ارتطم في البداية بزاوية في الطابق الثاني من مبنى سكني مجاور في الجهة الشرقية، وإما أن ذلك قد أدى إلى اشتغال الرأس الحربي أو انفصاله عن جسم الصاروخ في تلك النقطة وكانت لدى المحرك طاقة حركية كافية للاستمرار في مساره حتى موقع سقوطه النهائي.
	وبعد استطلاع عام للمنطقة، أخذ أفراد البعثة عينات، وأجروا قراءات لأجهزة الكشف (لم تظهر بيانات كشف على أجهزة ”LCD 3.3“) وأخذوا قياسات للمنطقة والعتاد الذي عُثر عليه. وصوّر موقع الحادث وتم تسجيل النشاط بأكمله بالفيديو.
	وبعد مزيد من النقاش مع شهود مزعومين، انتقل الفريق إلى المبنى السكني المجاور حيث عُثر على الحطام الأولي من الارتطام الأول/بدء تشغيل الصاروخ. وأبلغت البعثة بأن سكان هذا الموقع قد أصيبوا أيضا أو قتلوا بسبب ’الغاز‘. كما جرى مسح هذا الموقع ولم يُعثر على شظايا عتاد محدّدة وسليمة. ولوحظ وجود حطام مواد بناء وقطع معدنية أصغر حجما وأخذت عينات ذات صلة من داخل الشقة التي زعم أن الضحايا كانوا فيها وكذلك من موقع الحطام.
	كان العتاد الذي عثر عليه يتسم بالخصائص التالية:
	اللون: طلاء رمادي خفيف
	العلامات:
	1 - أرقام سوداء على السطح الخارجي: 97-179
	2 - رموز منقوشة على حلقة المحرك السفلى: f H Ill 4 25 - 6 7 - 179 IC
	الأبعاد:
	الطول ( 630 ملم 
	العرض ( 140 ملم
	توجد في المحرك 10 فوهات نفاثة تنتظم في شكل دائرة عند نهاية الصاروخ وفي وسطها لوحة تماس كهربائي معدنية.
	القيود:
	كان الوقت اللازم لإجراء مسح مفصل لكلا الموقعين ولأخذ عينات محدودا جدا. وقد تعرض الموقعين لمرور الكثير من الأشخاص الآخرين قبل التحقيق وأثناءه. ومن الواضح أن الشظايا وغيرها من الأدلة المحتملة قد تمت مناولتها/نقلها قبل وصول فريق التحقيق.
	ملاحظات وتقييمات من نتائج زملكا/عين ترما:

	انتقل أحد الفريقين إلى مكان سقوط عتاد مزعوم يوجد على سطح مبنى من خمسة طوابق، وانتقل الفريق الثاني إلى نقطة سقوط مزعوم أخرى تقع في ميدان قريب.
	وعمل الفريقان بالتوازي، ووجدا نفس النوع من العتاد في كلا المكانين. وقد لوحظ أن سمات العتاد تتسق مع خصائص صاروخ غير موجه. وجميع القياسات والأبعاد المعروضة هي نتيجة عمل الفريقين كليهما. وقد تعرضت بعض أجزاء الصاروخ للتشويه عند السقوط وينبغي النظر إلى القياسات على أنها أفضل التقديرات. واستنادا إلى اتجاه الحفر الناتجة عن السقوط واتجاه بعض عناصر العتاد المتبقية والأضرار الأخرى في المناطق، يُعتقد أن الصواريخ قد جاءت من الشمال الغربي.
	وفيما يلي رسم للعتاد الذي عُثر عليه، وقد قسم الجسم إلى جزأين.
	للطباعة
	محرك الصاروخ:

	مزود بستة جنيحات لتثبيت المسار موضوعة بالتساوي داخل دائرة ومثبتة بحلقة معدنية.
	يحمل أحد الصواريخ رقم 153 مكتوبا بطلاء أحمر في منتصف أنبوب المحرك.
	أنبوب المحرك مثبت في الرأس الحربي بواسطة 12 مسمارا ملولبا.
	• الطول الكلي للمحرك: حوالي 134 سنتيمترا (باستثناء الفوهة)
	• طول جنيحات محرك الصاروخ: حوالي 16.5 سنتيمترا
	• عرض حلقة التثبيت: حوالي 5.5 سنتيمترات
	• طول فوهة المحرك: حوالي 4.5 سنتيمترات
	• طول ساق المحرك: حوالي 112 سنتيمترا
	• قطر ساق المحرك: حوالي 12 سنتيمترا
	• قطر حلقة التثبيت: حوالي 31 سنتيمترا
	يتألف الرأس الحربي مما يلي:
	- صفيحة معدنية أمامية مزودة بصمام تفجير سلكي مركب في الوسط
	• القطر الخارجي: حوالي 36 سنتيمترا
	• قطر صمام التفجير السلكي: حوالي 9 سنتيمترات
	• ستة ثقوب ملولبة للتثبيت موضوعة بالتساوي في شكل دائرة قرب جسم الحلقة الخارجية/الحاوية الخارجية المتمثلة في الصفيحة المعدنية
	• السُّمك: حوالي 5 مليمترات
	- الصفيحة القاعدية المعدنية المزودة بسدادة وأنبوب وحلقة تثبيت ذات 12 مسمارا ملولبا
	• القطر الخارجي: حوالي 36 سنتيمترا
	• قطر المسمار الملولب المربع: حولي 7 سنتيمترات
	• قطر الأنبوب المدمج بالصفيحة القاعدية: حوالي 3 سنتيمترات
	• طول الأنبوب: حوالي 10 سنتيمترات
	- الأنبوب المحوري للرأس الحربي
	• طول الأنبوب: حوالي 70 سنتيمترا
	• قطر الأنبوب: حوالي 12 سنتيمترا
	حمولة الرأس الحربي من السوائل

	تُقدر حمولة الرأس الحربي من السوائل وفقا للقياسات بحوالي 56 لترا بزيادة أو نقصان 6 لترات. ولم يحتسب في هذا التقدير سمك جدران الحاوية وأي مكونات أخرى غير محددة يمكن أن يحملها الرأس الحربي.
	ملاحظات

	1 - اخترق الصاروخ الذي عثر عليه الفريق الفرعي على السطح جدارا أسمنتيا وقضبانا حديدية للتقوية تتكون من أرضية أسمنتية، قبل أن يستقر في غرفة في الطابق السفلي. وعثر على الصفيحة الأمامية للرأس الحربي المشتبه فيها والأجزاء الأخرى المشتبه في أنها غلاف الرأس الحربي أمام الجدار الأول، وليس في غرفة الطابق السفلي. وإضافة إلى ذلك، لم يبد على تلك الأجزاء آثار اعوجاج أو ضرر كبير نتيجة للطاقة الحركية للارتطام. وبناء على الأدلة التي جمعت، ثمة ما يدل على أن الرأس الحربي للصاروخ اشتغل قبل ارتطامه بالسطح فأطلق محتوياته وسقطت منه الشظايا التي عثر عليها، قبل أن يخترق المبنى ويستقر في آخر نقطة وصلها. ولم يُعثر على أي شظايا من أي ذخيرة أخرى في غرفة الطابق السفلي، غير محرك الصاروخ والأنبوب المحوري الأمامي مع الصفيحة القاعدية.
	2 - الصفيحة الأمامية بها ستة ثقوب ملولبة موضوعة على مسافات متناظرة حول حافتها. ولم يتضح أي جزء أو أجزاء كانت مثبتة عن طريق تلك الثقوب.
	القيود

	كما كان الشأن في المواقع الأخرى، كانت الأماكن المعنية قد سبق أن مر منها الكثير من الناس قبل وصول البعثة. وقد أنفق الوقت الذي استغرقته زيارة المواقع بكفاءة وإن كان وقتا قصيرا. وخلال زيارة تلك المواقع، أتى أشخاص وهم يحملون ذخائر أخرى مشتبه فيها، مما يدل على أن تلك الأدلة المحتملة قد تم تحريكها أو ربما التلاعب بها.
	اعتبارات تتعلق بالمسار المحتمل للصواريخ

	من أصل مواقع السقوط الخمسة التي أجرت البعثة تحقيقات فيها، لا تستوفي ثلاثة مواقع الخصائص المادية اللازمة لدراسة مسارات الصواريخ المعنية بنجاح، وذلك بسبب تشكيلة أماكن سقوط الصواريخ. غير أن موقع السقوط رقم 1 (المعضمية) وموقع السقوط رقم 4 (عين ترما) يتيحان أدلة كافية لتحديد المسار المحتمل للقذائف بما يكفي من الدقة.
	موقع السقوط رقم 1

	تشير الخصائص المستمدة من الملاحظات والقياسات أن الذخيرة المستخدمة في موقع السقوط المذكور تماثل خصائص صاروخ من أحد أنواع صاروخ المدفعية M14 مزود إما برأس حربي أصلي أو يدوي الصنع (لم يعاين في موقع السقوط). وفي المرحلة الأخيرة من مسار القذيفة، اصطدمت بحاجز من النباتات يوجد فوق أحد الجدران المجاورة واخترقته قبل أن ترتطم بالأرض مخلفة حفرة غير عميقة.
	ويمكن رسم الخط الرابط بين الحفرة والحاجز النباتي المخترق بما لا يدع مجالا للشك، وتبلغ زاوية ذلك الخط 35 درجة. وهذا الخط يمثل السمت المعكوس للمسار الأصلي للصاروخ، أي أنه كان للمسار الأصلي للقذيفة لدى ارتطامها بالأرض سمت محدد في 215 درجة.
	ويوجد موقع السقوط رقم 2 على بعد 65 مترا من موقع السقوط الأول بسمت محدد في 214 درجة. والموقعان النسبيان يتفقان كلاهما تماما مع نمط التشتت الذي تتسم به عادة الصواريخ التي تطلق من قاذفة صواريخ ذات ماسور واحد أو متعددة المواسير.
	موقع السقوط رقم 4

	تشير الخصائص المستمدة من الملاحظات والقياسات، أن الذخيرة المستخدمة في موقع السقوط المذكور تماثل خصائص صاروخ مدفعية من عيار 330 مليمترا. واصطدمت القذيفة في المرحلة الأخيرة من مسارها بمنطقة ذات أرضية تغطيها التربة لينة نسبيا حيث استقر الساق/المحرك دون أي تدخل خارجي إلى أن تمت معاينته.
	والساق/المحرك المذكور الذي لم يبد عليه أي شكل من أشكال الاعوجاج الجانبي له زاوية خط محددة في 285 درجة، ويمثل أيضا هذا الخط السمت المعكوس للمسار الذي أخذه الصاروخ خلال طيرانه. ويمكن بالتالي أن يُستخلص أن السمت الأصلي لمسار الصاروخ محدد في 105 درجات، واتجاه المسار من الشرق إلى الجنوب الشرقي.
	التذييل 6
	العينات المأخوذة من البيئة في المعضمية وزملكا/عين ترما
	العينات المأخوذة من البيئة في المعضمية في 26 آب/أغسطس 2013

	بدأت عملية أخذ العينات في المعضمية حوالي الساعة 16:00 وانتهت في الساعة 16:45.
	وترد أدناه قائمة بجميع العينات المأخوذة من البيئة في المعضمية.
	الفريق
	تاريخ أخذ العينات
	التوقيت
	بيان العينة
	1
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:16
	عينة من التربة مأخوذة من موقع السقوط في أحد المنازل في المعضمية.
	2
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:22
	شظية معدنية مأخوذة من أرضية شرفة خارجية.
	3
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:31
	قطع نسيج مأخوذة من غطاء سرير ومن بساط على أرضية حجرة الجلوس في إحدى الشقق.
	4
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:32
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالميثانول من أرضية الغرفة الأولى في الطابق الأرضي لإحدى الشقق.
	5
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:33
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من أرضية الغرفة الأولى في الطابق الأرضي لإحدى الشقق.
	6
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:35
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من أرضية الغرفة الأولى في الطابق الأرضي لإحدى الشقق.
	7
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:36
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالميثان من أرضية الغرفة الثانية وحافة جدارها وجدارها في الطابق الأرضي لإحدى الشقق.
	8
	1
	26 آب/أغسطس 2013
	16:38
	شظية معدنية مأخوذة من أرضية شرفة خارجية.
	9
	2
	26 آب/أغسطس 2013
	16:22
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من أرضية مغطاة بطبقة خزفية في غرفة نوم يزعم أن بعض الضحايا تعرضوا فيها لمواد كيميائية.
	10
	2
	26 آب/أغسطس 2013
	16:25
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالميثانول من نعل شبشب.
	11
	2
	26 آب/أغسطس 2013
	16:26
	منديل رأس كانت ترتديه ضحية تدعي تعرضها لمادة كيميائية سامة.
	12
	2
	26 آب/أغسطس 2013
	16:31
	ٌقطع نسيج مأخوذة من وسادة.
	13
	2
	26 آب/أغسطس 2013
	16:33
	قطع نسيج مأخوذة من الغلاف الداخلي والخارجي لفراش.
	العينات المأخوذة من البيئة في زملكا/عين ترما في 28 آب/أغسطس 2013

	بدأت عملية أخذ العينات في زملكا/عين ترما حوالي الساعة 13:50 وانتهت في الساعة 14:36.
	وأُخذت العينات التالية من البيئة:
	الفريق
	تاريخ أخذ العينات
	التوقيت
	بيان العينة
	1
	1
	28 آب/أغسطس 2013
	14:14
	شظية مأخوذة من صاروخ عثر عليه في سطح أحد المباني.
	2
	1
	28 آب/أغسطس 2013
	14:26
	كسارة مأخوذة من موقع السقوط على سطح أحد المباني.
	3
	1
	28 آب/أغسطس 2013
	14:28
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالميثانول من شظية معدنية عثر عليها على سطح أحد المباني.
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	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من شظية معدنية عثر عليها على سطح أحد المباني.
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	28 آب/أغسطس 2013
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	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من داخل الأنبوب المحوري للرأس الحربي للصاروخ الذي عثر عليه في الطابق الموجود أسفل السطح.
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	2
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	عينة من التربة أخذت بالقرب من الرأس الحربي للصاروخ.
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	عينة من التربة أخذت بالقرب من الرأس الحربي للصاروخ.
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	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من جسم الصاروخ.
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	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالميثانول من شظية معدنية.
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	مسمار ملولب أزيح من رأس الصاروخ مع قشور طلاء مأخوذ من المكان المحيط بالمسمار الملولب.
	عينات مأخوذة من البيئة في زملكا/عين ترما في 29 آب/أغسطس 2013

	بدأت عملية أخذ العينات في زملكا/عين ترما حوالي الساعة 13:10 وانتهت في الساعة 13:50.
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	1
	1
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	عينة من التربة أخذت من أرضية الشرفة.
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	29 آب/أغسطس 2013
	14:36
	عينة مأخوذة بمسح منديل مشبع بالديكلوروميثان من السطح الداخلي لإحدى النوافذ في المطبخ، بما في ذلك الشريط العازل.
	3
	1
	29 آب/أغسطس 2013
	14:39
	قطعة معدنية من الذخيرة المشتبه فيها.
	4
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	حشية مطاطية مأخوذة من نافذة.
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	29 آب/أغسطس 2013
	14:46
	عينة من التربة مأخوذة من زاوية الشرفة.
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	سداسي ميثيلين رباعي أمين
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	لا شيء
	سداسي ميثيلين رباعي أمين
	عينة مسحية باستخدام ثنائي كلورو ميثان مأخوذة من على أرضية شقة
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	06WPS
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	عينة مسحية باستخدام الميثانول مأخوذة من على أرضية شقة، ومن حافة جدار بها ومن جدار الغرفة الثانية بها
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	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
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	سداسي ميثيلين رباعي أمين
	عينة مسحية باستخدام ثنائي كلورو ميثان مأخوذة من على أرضية مغطاة بالخزف في غرفة النوم التي يزعم أن الضحايا تأذوا فيها من جراء استخدام مواد كيميائية سمية
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	لا شيء
	لا شيء
	عينة مسحية باستخدام الميثانول مأخوذة من أسفل خف
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	أيزوبروبيل ميثيل
	ميثيل فوسفونات
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	شظية معدنية مأخوذة قرب مكان الاصطدام على سطح البناية
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	MPFA
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	IPMPA
	MPA
	DIMP
	MPFA
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	أيزوبروبيل ميثيل
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	سداسي ميثيلين رباعي أمين
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	ثنائي أيزوبروبيل
	بيروفوسفونات ثنائي ميثيل
	إثيل أيزوبروبيل
	ميثيل فوسفونات
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	عينة مسحية باستخدام المبثانول مأخوذة من شظية معدنية
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	بيروفوسفونات ثنائي ميثيل
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	أيزوبروبيل بروبيل
	ميثيل فوسفونات
	ثنائي أيزوبروبيل
	بيروفوسفونات ثنائي ميثيل
	سداسي ميثيلين رباعي أمين
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	عينة التجربة الضابطة بإضافة مذيب الميثانول التي اعتمدتها البعثة خلال جمع العينات
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	مسحة غفل باستخدام ثنائي كلورو ميثان أعدت في الموقع
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	مسحة غفل باستخدام ثنائي كلورو ميثان أعدت في الموقع
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	مسحة غفل باستخدام الميثانول أعدت في الموقع
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	10
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	شعر
	38
	17
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	شعر
	39
	36
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	شعر
	40
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	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	شعر
	41
	تربة
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	لا شيء
	42
	تربة
	لا شيء
	لا شيء
	ثنائي أيزوبروبيل إثيل فوسفونات*
	لا شيء
	لا شيء
	ثنائي أيزوبروبيل 
	إثيل فوسفونات*
	عينة لتجربة ضابطة ولمراقبة الجودة أعدها مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
	* استخدم مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ثنائي أيزوبروبيل إثيل فوسفونات كوسيلة لتبيان أن إجراءات إعداد العينات لا تسهم في فقدان حلائل.
	* GB: السارين.
	* IPMPA: أيزوبروبيل ميثيل فوسفونات (منتج تدني أولي للسارين).
	* DIMP: ثنائي أيزوبروبيل ميثيل فوسفونات (تحلل حراري/منتج ثانوي تخليقي للسارين).
	* MPFA: حمض ميثيل فوسفونوفلوريد (منتج تحلل حراري للسارين/منتج تحلل مائي لميثيل الفوسفونيك ثنائي الفلوريد).
	7-2 نتائج تحليل العينات الأحيائية - الطبية

	المختبر 3
	المختبر 4
	علامات وأعراض
	الرقم التسلسلي
	هوية الناجي
	بلازما
	بول
	بلازما 
	بول
	صعوبة في التنفس/ضيق النفس
	تهيج العين
	تدمع مفرط
	اضطراب الرؤية
	تلعب مفرط
	سعال
	غثيان
	تقيؤ
	تشنجات
	فقدان الوعي
	تيهان
	تقبض الحدقة
	معلومات أخرى
	1
	001
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	2
	002
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	3
	003
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	4
	004
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	5
	005
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	6
	006
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	7
	007
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	8
	008
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	9
	020
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	لا
	10
	021
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	11
	022
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	12
	023
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	13
	024
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	14
	024-1
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	15
	025
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	16
	026
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	17
	101
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	18
	102
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	19
	104
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	20
	105
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	21
	106
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	22
	107
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	23
	108
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	24
	109
	نتيجة سلبية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	ذكر يبلغ من العمر 31 عاما يعيش في زملكا - المزرعة. وقد أفادت تقارير أن صاروخا قد سقط على بعد 20 مترا من محل إقامته. وكان في الطابق الأرضي وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفيد بأن ثمانية من أفراد الأسرة التسعة لاقوا مصرعهم
	25
	110
	نتيجة سلبية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة سلبية
	نتيجة سلبية
	26
	111
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	ذكر يبلغ من العمر 17 عاما يعيش في زملكا - المزرعة. وقد كان في الطابق الأرضي وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفادت تقارير أن أربعة من أفراد الأسرة السبعة لاقوا مصرعهم
	27
	120
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	28
	121
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	29
	122
	لا ينطبق
	لا نتيجة حتى اليوم
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	30
	123
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	31
	124
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	أنثى تبلغ من العمر 34 عاما تعيش في زملكا. وقد كانت في الطابق الأول وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفادت تقارير أن ستة من أفراد الأسرة السبعة لاقوا مصرعهم
	32
	125
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نتيجة إيجابية
	لا ينطبق
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	ذكر يبلغ من العمر 8 أعوام يعيش في زملكا. وقد كان في الطابق الأول وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفادت تقارير أن واحدا من أفراد الأسرة السبعة لاقى مصرعه
	33
	126
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	أنثى تبلغ من العمر 38 عاما تعيش في زملكا. وقد كانت في الطابق الأول وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفادت تقارير أن أربعة من أفراد الأسرة الستة لاقوا مصرعهم، بمن فيهم زوجها وأطفالها الثلاثة
	34
	127
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	ذكر يبلغ من العمر 30 عاما يعيش في زملكا - المزرعة. وقد كان في الطابق الثاني وقت وقوع الحادث المزعوم. وفقد ثلاثة من أفراد أسرته
	35
	128
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	36
	129
	نتيجة إيجابية
	لا نتيجة حتى اليوم
	نتيجة إيجابية
	نتيجة إيجابية
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	ذكر يبلغ من العمر 49 عاما يعيش في زملكا - المزرعة. وقد كان في الطابق الأول وقت وقوع الحادث المزعوم. وأفادت تقارير أن ثمانية من أفراد الأسرة العشرين لاقوا مصرعهم. وقد سقط صاروخ على بعد 20 مترا من محل إقامته.

