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*1719644*  

م جهاااار ماااان األماااائ اؤ اااام     ر اااا س  2017تشااااالن اؤناااام         3رساااامؤر م ر اااار   
 األمن جملس

املمجهـة مـ  املـدنر  2017تشـرن  الاـانوفمرب    2أتشرف أبن أحيل إليكم طيه الرسالة املؤرخـة  
ســمحة العــامل ملمة ــة حةــر األســمحة الكي ياريــة قافةــر املرربــلة  قريــل الرســالة تررنــر  عاــة ممة ــة حةــر األ

الكي ياريــة لتر ــق اقرــارل و اة همرنــة العر يــة ال ــمرنة  شــان اقا وــة الــا اط منــ  ق منهــا و الم اممــة  
  2017آذارومارس  30ابة همرنة العر ية ال مرنة  و 

 قأرجم ممتما إطالع أنضاء جممس األم  نمق هذه الرسالة قمرربرها  

 غ تريلشأف مفيم  قتم يعة
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 ملا قا 
 ]األصل: ابإلسبافية قاإلفكميزنة قالرقسية قال يمية قالعر ية قالفرف ية[

تررنر  عاة ممة ة حةر األسمحة ”أتشرف أبن أحيل إليكم طيه مذكرة م  األمافة الفمية  عممان  
ـــــ  اقرـــــارل و اة همرنـــــة العر يـــــة ال ـــــمرنة  شـــــان حا وـــــة ا  نـــــ  ق منهـــــا و الم اممـــــة   الكي ياريـــــة لتر م

 قافةر الض ي ةة  “2017آذارومارس  30رنة العر ية ال مرنة  و ابة هم 

 أزوجم أمحد  قتم يعة
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 اؤض   ر
 ]األصل: ابإلسبافية قاإلفكميزنة قالرقسية قال يمية قالعر ية قالفرف ية[

 مذكاة من األمم ر اؤفن ر  
ةمدثااار ةشااا    تقالاااا ة نااار منر ااار ةراااا األسااالتر اؤ    م  ااار ؤيق  ااا  ا قااام ق   سااا رلر  

 2017آذار ممرس  30   ادُّع  وق عهم   اؤلطممنر، ابجل ه رلر اؤ اة ر اؤس رلر،

 امل جز - 1 
ة “ عاــــة التر ــــ ”أطخ ـــرع  عاــــة تر ـــ  اقرــــارل التا عـــة ملمة ــــة حةـــر األســــمحة الكي ياريـــة ق 1-1

ة مبحاربةـة و الم اممـ 2017آذارومـارس  30اب ناءاع مفا ها أن ما ة كي يارية استطخدمت سالحا و 
محاة   يم ا كافت  عاة التر   ناكفـة نمـق رميـل املعمممـاع املتعمرـة اب نـاء سـا ل و مم رـة  تمفـة مـ  

 2017في ــانوأ رنل  4ففــس البمــدة  قو حــا كــان ا نــاء اســتخدامل مــا ة كي ياريــة و خــان  ــيخمن و 
ابالستخدامل احملت ل قرارل املت مة هم األقلمنة الرري ية  ربرد أتيحت معممماع إضاربية ربي ا نتعمل جب ع ا

 و الم اممة 
قملا مل نك   مسع  عاة التر   أن تزقر مم ع اقا وة املدناة  طعيد ق منها  ربرد أجرع مرا الع  1-2

مع طارفة متممنة مـ  الشـهم   مـ   يـمهم م ـا من قنـامممن طبيـمن  ـاركما و العـالت  قت ـمم ت و  مـد 
 مق أجزاء م  ذخارر جماقر نيماع  يئية ا ت مت ن

قاستطريت االستمتاجاع م  رميل املرا الع  قما  طدممل خالهلـا مـ  مـما   ان ـة  قرميـل العيمـاع  1-3
 البيئية  قما أجري الحرا م  مضاهاة األ لة  عضها  بعض  قأتكيد صحتها 

 م مـــل أن قفةـــرا لمريـــم  املتعمرـــة  ـــبعض األ لـــة  ربرـــد تعـــذمر نمـــق  عاـــة التر ـــ  أن تبـــت   يرـــا 1-4
ع م  اقرارل ما ن  ح لبعاة التر   ابلر ع مبا نم :  سالحا كي ياريا  د استطخدمل  قمع ذلك  ُجط

 قجم  ال ارن  و نيماع جيئ هبا م  املم ع الذي ا  ن  ق مع اقا وة ربيه؛ قأة 
اً أفه ظهرع نمق امل ـا ا و ذلـك املم ـع قو تمـك الفـزة الزمميـة أنـراوا قتمرـما نالجـ قبة 

 نتفل مع التعرو لم ارن ؛ 
أن أجزاء الذخارر املاخمذة م  املم ـع الـذي ا  نـ  ق ـمع اقا وـة ربيـه كافـت مت ـرة مـع  قتة 

 استخدامها و سالح كي يار  
لذلك  ربإن  مسع  عاة التر   أن ت تمتج  مبا نفمق الزجيح  أن ال ارن   د استخدمل ك الح   1-5

  جممب الم اممة و 2017آذارومارس  30كي يار  و 
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 اإلطمر اؤقم    - 2 
ــ  و أورومــانم  2-1 إوبــاع اقرــارل احملي ــة اب نــاءاع اســتخدامل ” غيــة  2014أطفشــئت  عاــة التر م

نمق أساس التفمنض  “مما  كي يارية سامة   يل إهنا الكممر  ألغراو ندارية و اة همرنة العر ية ال مرنة
ة ال ـع  و ُجيـع األق ــاع إ  “االتفا يـة”الـذي وـمما املـدنر العـامل مبمجـا اتفا يـة األسـمحة الكي ياريـة ق

 نم هدف االتفا ية قالغرو ممها  نمق حنم ما تعزمِّزه الرراراعط ذاع ال مة ال ا رة ن  اجملمس التمفيـذي 
   ة2013ق 2118ألمم املتحدة ة ق رار جممس األم  التا ع ل“اجملمس”لم مة ة ق

قاتفرــت املمة ــة قاة همرنــة العر يــة ال ــمرنة نمــق اخت اصــاع  عاــة التر مــ  مــ  خــالا تبــا ا  2-2
  2014م أورومـان 10 ق 1 املدنر العامل لم مة ة قحكممة اة همرنة العر ية ال ـمرنة رسـالتا مـؤرختا  ــ

 ة 2015آذارومارس  10 املؤرخة  ـ S/1255/2015ابلزتيا قاملرربل مبذكرة األمافة الفمية 
  اســــت رار 2015 ـــباربورب انر  4 املـــؤـر  ــــ EC-M-48/DEC.1قأنـمــد اجملمـــس الحرـــا  و  ــــراره  2-3

ــر  ــ   مث  ــرار ة2015ق 2209ه  ــرار جممــس األمــ  التــا ع لألمــم املتحــدة ن ــل  عاــة التر مــ   قربــل مــا ذكم
  قنط ما م   عاـة التر مـ   و كـال 2015تشرن  الاانوفمرب    23 املؤـر  ـ EC M-50/DEC.1اجملمس 

  أن تــدرس ُجيــع املعمممــاع املتاحــة املت ــمة اب نــاءاع اســتخدامل ة2015ق 2209 ــراري اجملمــس قالرــرار 
األســمحة الكي ياريــة و اة همرنــة العر يــة ال ــمرنة  مبــا و ذلــك املعمممــاع الــا ترــدممها اة همرنــة العر يــة 

 ال مرنة قغريطها 
  ة2015ق 2235مـــس األمـــ  التـــا ع لألمـــم املتحـــدة قنطشـــار أنضـــا إ   عاـــة التر مـــ  و  ـــرار جم 2-4

ة قو “آليــة التحريــل املشــزكة”الــذي نرضــ  ءفشــاء آليــة التحريــل املشــزكة  ــا املمة ــة قاألمــم املتحــدة ق
   الذي مطدم ع مبمجبه قالنة آلية التحريل املشزكة لعامل آخر ة2016ق 2319 راره 

قال نشــ ل ف ــاقط قالنــة  عاــة التر مــ  مه ــة ردنــد امل ــؤقلية نــ  اســتخدامل األســمحة الكي ياريــة  2-5
  ة1قاملدمنق

 املنهج ر - 3 
اتبعت  عاة التر   ففس املمهجية الا اتبعتها و امله اع ال ا رة  ق د قطصفت تمك املمهجيـة  3-1

 قصفا  امال و الترارنر ال ا رة  قلذلك ل  نكرر قصفها هما  مفس ذلك التف يل  
قو حــا أن املمهجيــة الشــاممة  ــد طبرــت ت بيرــا متم ــرا و إوبــاع اقرــارل املتعمرــة ابســتخدامل  3-2
  الكي يارية كاسمحة و سمرنة  ربإن كل حالة ا ناء ترتبط مبج منة ربرندة م  الةرقف  قتش ل هذه املما

الةرقف اق ما نمق األ لة املا نة  قاأل لة اإللكزقفية  قالشهم   قالماثرل  ابإلضاربة إ  تريـيم الفاصـل 
قف املختمفـة لكـل ا نـاء تضـف  الزمين  ا ق مع اقا وة املدناة قالمصـما إ  مم عهـا  قهكـذا  ربـإن الةـر 

 نمق هذا العم ر أق ذاك م   ىت نماصر املمهجية املف مة أمهية  د تزند أق تمرص  

__________ 

؛ EC-M-50/DEC.1؛ الفرـــــــرة ال ا ســـــــة مـــــــ   نباجـــــــة الرـــــــرار EC-M-48/DEC.1 الفرـــــــرة انام ـــــــة مـــــــ   نباجـــــــة الرـــــــرار ة1ق 
  ة2015ق 2235الااممة م   نباجة  رار جممس األم  التا ع لألمم املتحدة  قالفررة

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/1255/2015
https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
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قنمق قجه ان مص  كان نتم ممازفة الري ة اإلوباتية لمعيماع املاخمذة و ق ت  رنا م  ق ت  3-3
 شــها ة الشــهم   مــ  خــالا مرا متهــا  ق ــمع اقا وــة املــدمناة  مدنممــًة أب لــة ربمتمغراربيــة قربيدنمنــة قمرزفــةً 

 ابلري ة اإلوباتية لزورة ترممل هبا  عاة التر   إ  املم ع  عد ذلك  م ت   ري لك  أتخذ العيماع  مف ها 
 S/1318/2015ق مــــاء نمــــق ذلــــك  استعرضــــت  عاــــة التر مــــ  أنضــــا املمهجيــــة املبيممــــة و الماثرــــل  3-4
  S/1319/2015 ة  قS/1318/2015/Rev.1/Add.1 ق S/1318/2015/Rev.1ذلـــــــــك المويرتـــــــــان  و مبـــــــــاق
ق ارفتهــــــــــــا  لكــــــــــــ  تكفــــــــــــل   S/1510/2017   قS/1491/2017   قS/1444/2016   قS/1320/2015 ق
 نتعمل ابال ناءاع ال ا رة  ات اق المهج املتبع و التحريل  ما و
ــع مــ  األ لــة ككــل   3-5 قات ــا ها قأتكيــد  عضــها لــبعض  قفةــرع  عاــة التر ــ  و تمليــ  مــا ُجط
 ستمتاجاع  تمةر و مفر اع األ لة مبعزا  عضها ن   عض لك  ت ل إ  ما قصمت إليه م  اال قمل
  ار ة ابلماثرل املرجعية  1قتر  و املرربل  3-6

 تفمص ل امله ر وتسلسلهم اؤزمين - 4 
 ماةلر مم قبل اإللفمد  

  2017آذارومــــارس  25 عــــد أن أ مغســــت قســــارط اإلنــــالمل نــــ  ق ــــمع حا وــــة و الم اممــــة و  4-1
قاسـتعراو كـل املعمممـاع ذاع  نكفت  عاة التر   نمق البحث و امل ا ر املفتمحة  ق رنت و ُجع

ة  قأتلفـــت غالبيـــة امل ـــا ر مـــ  قســـارط اإلنـــالمل  قاملـــدق ع  2ال ـــمة املتعمرـــة ابقا وـــة املـــدناة قاملرربـــل 
 قاملما ع اإللكزقفية ملختم  املمة اع غري اقكممية 

بدانـة مـ  قحدم ع  عاة التر    و سياق هذه الع مية  ا ناًء إضاربيا و مم رة الم اممة  و ال 4-2
خالا جهاع ات اا ات عة ملمة اع غري حكممية  قلك  أنضـا ك ـا قر  و قسـارط اإلنـالمل الـا أربـا ع 

  قو ق ــــت الحـــل  قســـعت  عاـــة التر ــــ  ن ميـــة البحـــث نــــ  2017آذارومـــارس  30أهنـــا ق عـــت و 
 أ خاص ميك  إجراء مرا الع معهم  قن  أ لة ميك  أن ت ممِّغ إضاربة هذا اال ناء 

صــمت خميــة املعمممــاع قالتا عــة لألمافــةة ق عاــة التر ــ  رصــد قســارط اإلنــالمل رصــداً فشــ اً  ققا 4-3
ق د مسح ذلك لبعاة التر    تحدند املم رـة الـا مت ـل أن تكـمن  ـهدع ق ـمع اقا وـة املـدناة  ربضـال 

 ن  الشرقع و ردند همنة األ خاص الذن  ستجرى معهم مرا الع  قردند األ لة احملت مة 
 2017في ـــانوأ رنل  5تر ـــ  و قخـــالا هـــذه املرحمـــة ال ـــا رة لعنفـــا   جـــرع تعبئـــة  عاـــة ال 4-4

ل ابســتخدامل ســالح  ة ربي ــا نتعمـS/1510/2017 ق S/1497/2017المحــم املبـام تف ــيال و الـمويرتا  قنمـق
ـــار  و خـــان  ـــيخمن و    ق يم ـــا كـــان الفرنـــل ممكب ـــاً نمـــق هـــذه اقا وـــة  2017في ـــانوأ رنل  4كي ي

ق منه ـا  أتيحت معممماع إضاربية أنضا ربي ا نتعمل اب ناءاع أخرى  مبا و ذلك اقا وتان المتان ا  نـ 
 و الم اممة  2017آذارومارس  30 ق 25و 
قكافـت  عاـة التر ـ  تـدرك أفــه  نمـد إجـراء رريـل  نتــيح المصـما الكامـل قاملبا ـر قالفــمري إ   4-5

املم ــع املــد نق ق ــمع اقا وــة  ــه أكــ  ربرصــة ة ــع األ لــة اإلوباتيــة  قك ــا هــم اقــاا و ُجيــع اال نـــاءاع 
 ة قRev.1/Add.1 ق Rev.1قمبــــــــــــا و ذلــــــــــــك  S/1318/2015قاقــــــــــــا اثع املشــــــــــــار إليهــــــــــــا و الماثرــــــــــــل 

https://undocs.org/ar/S/1318/2015
https://undocs.org/ar/S/1318/2015/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/1318/2015/Rev.1/Add.1
https://undocs.org/ar/S/1319/2015
https://undocs.org/ar/S/1320/2015
https://undocs.org/ar/S/1444/2016
https://undocs.org/ar/S/1491/2017
https://undocs.org/ar/S/1510/2017
https://undocs.org/ar/S/1497/2017
https://undocs.org/ar/S/1510/2017
https://undocs.org/ar/S/1318/2015
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S/1319/2015 ق S/1320/2015 ق S/1444/2016 ق S/1491/2017ق   S/1510/2017  ربـــــــــــإن الريـــــــــــم  
 تر   ابلمصما إ  املما ع ربمرًا املختمفة  قال سي ا الشماغل األممية  مل ت  ح لبعاة ال

املم ع  قهم أمـر  ـد تعـذر اق ـما نميـه  ربرـد  ـرمرع  عاـة قابلمةر إ  أمهية المصما الفمري إ   4-6
التر   أن األساليا الرري ية ة ـع املعمممـاع قتريـيم م ـدا يتها تتضـ   مـا نمـ : البحـث و اقـا اثع 
قالترـــارنر الرار ـــة؛ قتريـــيم املعمممـــاع األساســـية قأتنيـــدها؛ قإجـــراء مرـــا الع مـــع مرـــدم  الرنانـــة ال بيـــة 

املـــدنق إصـــا تهم  قغـــريهم مـــ  األربـــرا  املـــرتب ا ابقا وـــة املبمـــ  نمهـــا؛ قاســـتعراو  املعميـــا  قاأل ـــخاص
الماثرـل قال ــجالع الـا  ــدمها األ ـخاص الــذن  أجرنـت معهــم مرـا الع؛ قتريــيم أنـراو الضــحاو ك ــا 

مبـا  أربا  هبا األ خاص الذن  أجرنت معهـم املرـا الع؛ قُجـع العيمـاع األحياريـة ال بيـة  قالعيمـاع البيئيـة 
 و ذلك الشةاو املعدفية  لتحميمها الحرا 

قميمزع  عاـة التر مـ  نـد ا مـ  الشـهم  إلجـراء مرـا الع معهـم  قذلـك مـ  خـالا التم ـيل مـع  4-7
مركـــز تمويـــل ”ممامـــ  نـــدة ممة ـــاع غـــري حكمميـــة  ممهـــا مركـــز تمويـــل االفتهاكـــاع الكي ياريـــة و ســـمرنة ق

نعرف أنضا ابنـمسذ البـيضة  قاة عيـة ال بيـة ال ـمرنة األمرنكيـة  ة  قالدرباع املدن ال مري ق“االفتهاكاع
م قأن نرـــدممما أ لـــة  ـــد تكـــمن قاملعهـــد ال ـــمري لمعدالـــة  قكـــان نطتم ـــع أن نـــدد هـــؤالء الشـــهم   شـــها اه

 صمة ابقا وة  ذاع
  ق ـمع قابملال  ربرد جرع املمازفـة  ـا الري ـة اإلوباتيـة لمعيممـاع الـا أطخـذع  عـد ق ـت   ـري مـ 4-8

اقا وة املدمناة  مدنممًة أب لة ربمتمغراربية قربيدنمنمة قمرزفًة  شـها اع الشـهم   ق ـا الري ـة اإلوباتيـة لريـامل 
  عاة التر م   زورة املم ع  إن تي ر هلا المصما إليه  عد  عض الم ت  لك  أتخذ العيمماع  مف ها 

 أ شطر ة نر اؤيق       طمر مه يهم  
 نــــــــاءاع و مم رــــــــة الم اممــــــــة و التر ــــــــ  أقا مرا مــــــــة هلــــــــا ربي ـــــــا نتعمــــــــل ابالأجـــــــرع  عاــــــــة  4-9

  قطــماا املرــا الع  مبــا و ذلــك تمــك املتعمرــة اثــان  ــيخمن  أاثر األ ــخاص 2017في ــانوأ رنل  10
آذارومـــارس  24اءاع مـــا ق ــع و الــذن  أجرنـــت معهــم مرـــا الع ا نــاءاع إضـــاربية  ق مــت هـــذه اال نــ

   2017في ــانوأ رنل قو اهلبــيط قالت افعــةة؛ كــل ذلــك و نــامل  3  حافــةة قو الم اممــة قخ ــاب ق  قو
ك ا أمك  أومـاء سـري املرـا الع زييـز  ـهم  إضـاربيا آخـرن  مـ  خـالا األ ـخاص الـذن  أجرنـت معهـم 

 مرا الع 
نيمـــاع تر ـــة متعمرـــة ابقا وـــة املـــدنق  2017في ـــانوأ رنل  12قت ـــممم ربرنـــل  عاـــة التر ـــ  و  4-10

  قاستما ا إ   ها ة الشهم  قاأل لة املردمة أوماء املرا الع  حد ع 2017آذارومارس  30ا و ق منه
 عاة التر     ع ذخرية ذاع صمة حمت مة  قرتبـت ة عهـا  قفتيجـة لـذلك  ت ـممم ربرنـل  عاـة التر ـ  و 

مــدناة  ذخــارر نيمــاع  يئيــة أخــرى  مبــا و ذلــك  رــاو   ــع  2017آبوأغ ــ س  17زمزونمليــه ق 17
 نتم رميل العيماع نمق الفمر  فةرا لألقلمنة املع اة لتحميل العيماع املتعمرة اثان  يخمن  قمل
هبـذا التررنـر  قو ق ـت ت ـميم  4قاملرربـل  5قتر  تفاصـيل املعمممـاع املتعمرـة ابلعيمـاع و الر ـم  4-11

في ـانوأ رنل  12العيمـاع امل ـمم ة و العيماع  أ مغت ممة ة غري حكممية الفرنل أبهنـا هـ  الـا أخـذع 
  ك ــا أجرنــت مرــا الع مــع ممامــ  املمة ــة غــري اقكمميــة 2017آبوأغ ــ س  17 زمزونمليــه ق 17 ق

 ق دممما صمرا ربمتمغراربية قمراطع ربيدنمنة م  م رح اقا وة املدناة  مبا و ذلك ن مية أخذ العيماع 

https://undocs.org/ar/S/1319/2015
https://undocs.org/ar/S/1319/2015
https://undocs.org/ar/S/1320/2015
https://undocs.org/ar/S/1444/2016
https://undocs.org/ar/S/1491/2017
https://undocs.org/ar/S/1510/2017
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ر    مـ  اومـا ممـ  أجرنـت معهـم مرـا الع و قأخذع نيماع م   عر ق مل  حبضمر  عاة الت 4-12
  قت ــم ت  عاــة التر ــ  مبا ــرة نهــدة هــذه العيمــاع الــا تتعمــل ابقا وــة املــدنق 2017زمزونمليــه  29

  2017آذارومارس  30ق منها و 
ـــة ُجيـــع العيمـــاع  ممـــذ قةـــة ت ـــمم الفرنـــل هلـــا  قربرـــا لعجـــراءاع املع ـــما هبـــا و  4-13 قجـــرع مماقل

 ــا اال تضــاء  مبــا و ذلــك  يــامل ربرنــل  عاــة التر ــ   مضــع األختــامل نميهــا  قحــىت ا ن   ــامل املمة ــة  ح
 أ  ه  5  قتر  المتارج و الر م 2017آذارومارس  30 ت ان معيمان  تحميل العيماع املتعمرة حبا وة 

 م جز عن ا مدثر وحتل ُلهم - 5 
  2017آذارومـارس  30 منهـا و الم اممـة و ال نغ   هذا التررنر سمى اقا وـة الـا ا منـ  ق  5-1

 أما اال ناءاع األخرى املشار إليها و الر م ال ا ل ربي ك  أن تطغ مق و ق ت الحل 
قالرقاوع م تراة م  املرا الع ربح ا  قجيري تعضيدها  كم ا ت ـ  ذلـك  ءربـا اع  تمـ   5-2

 األ خاص الذن  أجرنت معهم مرا الع 
إ  املراربل الا تردممل العالت ال يب  ألغراو هذا التررنر   مصفها مراربـل طبيـة   قأ ريس  مجه نامل 5-3

قتش ل امل تشفياع الرري ية الرار ة  قامل تشفياع املتخ  ة األصـغر  قامل تشـفياع امليدافيـة  قاملراكـز 
 ال بية األساسية الا ال تردمل إال ما نزند  ميال ن  اإلسعارباع األقلية 

ابستاماء تمك املذكمرة  -اغل الا أاثرها  عض الشهم   مل ردم  همنة املراربل ال بية ق  با الشم  5-4
  شكل ربر ي ربيه  قلتي ري اإل الغ  خط مص لكل مرربل طيب رمز خاص  ه  -ردندا و هذا التررنر 

  قردم  انرارط التالية املم ع الم يب ة يع البمداعوالررى المار  ذكرها و هذا التررنر 5-5

 1الشكل   
 اؤلطممنر وم ق هم   اؤش مل اؤس ري
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 2الشكل   
 اؤلطممنر واملنطقر احمل طر هبم  

  
 اؤلطممنر  

الم اممة  رنة ترع و مم رة حمر ة و حماربةة محـاة و اة همرنـة العر يـة ال ـمرنة  قهـ  ترـع نمـق  5-6
مزا جمــمب مدنمــة إ لــا  قحــماد كيمــم   70كيمــممزا  ــاا غــرب مدنمــة محــاة  قنمــق  عــد   40 عــد حــماد 

كيمممزا إ  اةممب م  خان  يخمن  ق بل فشمب ال راع  كان ند  سكان الررنة قاملم رة احملي ة  15
 ف  ة  16 000ة  نبم  حماد 2004هبا قاستما ا إ  أر امل م  تعدا  نامل 

 ل ي رة اقكممة   نمد صدقر اال ناءاع  خاضعة 2017قمل تك  البمدة  و آذارومارس  5-7
ــــة و  5-8 ــــا ع أرصــــا  جمنــــة مــــ  امل ــــا ر املفتمحــــة خاصــــة ابلم امم ــــماربر  ي آذارومــــارس  30قمل تت

  قنمــق غــرار امله ــاع ال ــا رة  اســتعا ع  عاــة التر ــ   يــا ع األرصــا  اةمنــة أبوــر رجعــ  نــ  2017
 لــا  ابإلضــاربة إ  ذلــك   امــت اإلفزفــت مــ  املما ــع اجملــاقرة  قهــ  و هــذه اقالــة مدنمــة محــاة قمدنمــة إ

  عاة التر   ءجراء حبث و تضارنس املم رة 
 http://www.ogimet.comقتمضــــــــح انرن ــــــــة التاليــــــــة ســـــــــرنة الــــــــروح قا اههــــــــا مــــــــ  املم ـــــــــع  5-9
  قمـع ذلـك  تشــري  عاـة التر ـ  أنضــا إ  أن تضـارنس املم رــة https://de.worldweatheronline.comق

 س احملمية ختتم  ن  األحماا ال اردة   د  عل أحماا ال ر
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 3الشكل   
 2017آذار ممرس  30م ل ممت عن األرصمد اجل لر من امل مدر املفي ةر     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــر مج حاســـــم  مـــــ  مم ـــــع  5-10 ـــــا مم ـــــعhttp://en-ca.topographic-map.comقاســـــتطخدمل      إ  جاف

Google Maps  إلفتات خرن ة تمضح تضارنس الم اممة قاملم رة احملي ة هبا  ك ا هم مبا نمق انرن ة أ  ه   
 4الشكل   

 احمل طر هبم واملنطقرتضمرلس اؤلطممنر   
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 2017آذار ممرس  30  
  2017تشـــــرن  األقاوأكتـــــم ر  15زمزونمليـــــه إ   28أجـــــرع  عاـــــة التر ـــــ   و الفـــــزة مـــــ   5-11

 مرا الع مع نشرة أ خاص حاضرن  أبنياهنم  م   يمهم أطباء قمرضق  قكافما ُجيعهم م  الذكمر 

 1اةدقا   
 تفمص ل األشخمص اؤذلن أجالت م هم مقمةالت  

طرا سممن ذكمر إ ث اإلصاابع األقلية اإلصاابع الاافمنة   األ خاص امل

 أطباء معاةمن 1 صفر صفر 1 1
 الدنم ال يب ممظفم صفر صفر صفر 3 3
  هم  صفر 2 صفر 3 3
 آخذق نيماع صفر صفر صفر 3 3

 اجمل  ع 1 2 صفا 10 10
  

 ساد مم ةدث - 2017آذار ممرس  30  
صـباحا   6:00  نمـد حـماد ال ـانة 2017آذارومـارس  30أربا   هم  نيان أبهنم مسعما  و  5-12

الم اممـة نمـد الضـماح  اةمم يـة  تمتـه أصـماع مز تررنبا م   مدة  500صمع طاررة ففاوة م  نمق  عد 
 أر ع ذخارر ألريت م  اةم 

اررة قمــا أنربــه مــ  اففجــاراع  قذكـر الشــهم  أهنــم كــافما ممجــم ن  و كهــمف  رنبــة ق ـتس مــرقر ال ــ 5-13
 نذكر أي م  الشهم  الذن  أجرنت معهم مرا الع أفه رأى ال ارراع قه  تمر  ابلذخارر و مم رتهم  قمل
قكان مست االففجار الاالث  تمفا  قأكار هدقًء  م  الاالوة األخرى  قمل ن احبه صدقر رارحة  5-14

ق خــان  نمــق نكـــس اهلج ــاع األخـــرى  قكــان هـــذا املم ــع  و ق ــت ق ـــمع اقا وــة   رنبـــاً مــ  خ ـــمرب 
 املماجهة 

  قكان “أرضاقنرعمن ”قن   الشهم  أن الماس كافما  نمد خرقجهم م  الكهمف  ن رخمن  5-15
امل ا من نزحنمن  قنر فمن  قورت الز د م  أربماههم  قتتما ص  ـدرهم نمـق االسـتجا ة  قحـاقا الشـهم  
قغــريهم إفرــاذ امل ــا ا قإجالءهــم  قن ــ  الشــهم  كيــ   ــدأ امل ــعفمن أنضــا ن ــر من أرضــا   بــل أن 

قربرــدان الــمن  تــزاقح  ــا حــماد  نفرــدقا هــم أنضــا الــمن   قنرــدر الشــهم  أن الفــزة الزمميــة  ــا التعــرو
   يرة و حالة أخرى  30  ارل و حالة قحماد  5
أومل تررنبـــا   3قاســـتيرل الشـــهم  الـــذن  ســـر ما ربا ـــدي الـــمن  و امل تشـــفق ق رـــما همـــاك ملـــدة  5-16

قنــــدمل الرــــدرة نمــــق ”  “الشــــعمر حبر ــــة المــــار مــــ  الــــرأس إ  أ ــــص الرــــدما”قن ــــفمن أنراضــــاً ماــــل 
قاالض راابع الب رنة  قاألرق  قالدقخة قالرمل  مع است رار  عض األنـراو ملـدة قصـمت إ    “التحرك

 نمما  عد اقا وة املدناة  20
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قنع   الشهم  معممماع حمدق ة ن  ال رس  ترت ر نمق أن  رجاع اقرارة كافت معتا ة و  5-17
 ذلك الم ت م  ال مة قكافت سرنة الروح ممخفضة 

 اؤيتل ل اؤ اب   - 2017 آذار ممرس 30  
ة  قهـم م تشـفق جمـاقر و MF-Aألـ  ق-أجرى الفرنل مرا مة مع طبيا ن ِّـل و املرربـل ال ـيب 5-18

 سمرنة  قو ما نم  ممخمص  ها ته 
و زهاء ال انة ال ا سة صباحا تررنبا  أنرل ال بيـاس  الـذي كـان  ر ـا و امل ـك  املخ مـص  5-19

 م عفمن أتما إ  املرربل ال يب  عد  كبري م  امل ا ا  أل    - له و املرربل ال يب
قفةـــرا حملدق نـــة  ـــدرة املرربـــل ال ـــيب نمـــق نـــالت املزنـــد مـــ  املرضـــق  عـــد اقا وـــة الـــا ق عـــت و  5-20

ي نــالت   ربرــد أحيــل معةــم اقــاالع ربــمرا إ  م تشــفياع أخــرى  بــل ترــد  أ2017آذارومــارس  25
 إجراء أي ترييم مف مل  أق
فيد املعانمة ال رنعة لم  ا ا قسماء م  أ خل ممهم امل تشفق أق م  أحيل إ  م تشفياع قت 5-21

أخرىة أهنم نعافمن م  متالزمة مسطمية تماربل تابيط األستيمكمليمي ترياز  قمل نبم ـ  نـ  أي اففجـار أق جـرقح 
  دندة   ة ن  صدمة ج دنة  

ق انــة الشخ ــية قممهــا الرفــازاعة  ققصــ  قفــزع ال بيــا نمــد ملــس امل ــا ا  عــض معــداع ا 5-22
 ختدمرا م ت رما و اليدن  قالردما نمجل مبضا اع االختالت قجااب ِّمتاة  

 - ممهم إ  املرربـل ال ـيب 65قأحيلس امل ا من إ  م تشفياع أخرى و املم رة  إذ أحيل زهاء  5-23
هـاء  و حـا ظـل -آخـرن  إ  املرربـل ال ـيب 50 ق 40 اا  قما  ـا  - إ  املرربل ال يب 40جيم  قحنم 

ألـــ  لتمرـــ  العــالت  مث فطرمـــما إ  مراربــل طبيـــة أخـــرى و  - م ــااب قُجـــيعهم ذكــمرة و املرربـــل ال ــيب 16
غضمن سانة قاحدة  قتر  و الرسممل البيافية التالية العالماع قاألنراو  مبا و ذلك حـدمة األنـراو الـا 

  خمهلم امل تشفق قالعالت الذي  دمِّمل هلم  عد ذلك  نمد  16 ظهرع نمق امل ا ا الـ

 5الشكل   
 أؤف-ةدة أعااض امل مةئ عند د  هلم املا ق اؤطيب  
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 6الشكل   
 أؤف-اؤ الممت واألعااض اؤيت ظهات على امل مةئ عند د  هلم املا ق اؤطيب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 7الشكل   
 اؤ الج اؤطيب اؤذي ُقد   ؤل  مةئ  
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ابء ختــصم ســبعة م ــا ا -قح ــمت  عاــة التر ــ  أنضــا نمــق ســجالع طبيــة مــ  املرربــل ال ــيب 5-24
 أحيمما إ  هذا املرربل  قنر  التشخيص األقد لم  ا ا و الشكل التاد: 

 8الشكل   
 اؤيشخ ص األويل  مؤر امل مةئ عند د  هلم املسيشفى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 9الشكل   
 اؤطيب اؤذي ُقد   ؤل  مةئ اؤ الج  
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  قأطنم ت و مرا الع ندة “الت  مم ابلكممر”قالحةت  عاة التر   أن التشخيص نشري إ   5-25
أبفه نمـدما نـدخل نـد  كبـري مـ  امل ـا ا امل تشـفق أبنـراو تشـري  مضـمح إ  الت ـ مم الكي يـار   ربإفـه 

نال ـة ابلكمـمر  قرغـم أن التشـخيص األكاـر تف ـيال   عـد إجـراء نفزو أن ذلـك الت ـ مم الكي يـار  ذق 
املزنــد مــ  التريــيم   ــد ن ــتبعد   ــفة خاصــة احت ــاا الت ــ مم ابلكمــمر  ربــإن هــذا التشــخيص األقد نةــل 

  مابتا و ال جالع 

 م م  ا مدثر املد عمة وامل مةئ - 2017آذار ممرس  30  
ن ـكرنة حماذنـة ألراوز زرانيـة  قكـان ن ـي ر نميهـا مرـاتممن  مكان ق مع اقا وة املـدمناة مم رـة 5-26

 نمت من إ  ُجانة م  املعارضة امل محة  قكان و املم رة آفذاك أنضا  ممة م  الع اا الزرانيا  

 10الشكل   
 م م  ا مدثر املدعمة وأوا ل امل مةئ  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
كـــان ُجيـــع امل ـــا ا األقارـــل  ح ـــا إربـــا اع الشـــهم   ممجـــم ن  و كهـــمف نمـــق مرر ـــة مـــ   5-27

 مكان ق مع اقا وة املدناة  ك ا أربا  ممظفمن طبيممن مم  أجرنت مرا الع معهم ن  ق مع تمممث اثفمي  
ن رها  ق دمر  هم  أن  ط ر فر ة االرت امل و االففجار الاالث تراقح  ا مز قمز قف    قأن  5-28

مـــزا   30 ق 20ســـمت زا  ق ـــدع المبـــااتع حمرق ـــة قذا مـــة نمـــق م ـــاربة تـــزاقح  ـــا حنـــم  25كـــان زهـــاء 
  قلمحل أن الضرر الذي أصاهبا وتم  ن  الضرر الذي ن يا المبااتع نا ة   با الكممر 

 
 اؤ  نمت اؤب ئ ر  - 2017آذار ممرس  30

ـــق ربرنـــل  عاـــة التر ـــ  نيممـــاع مـــ  الز ـــ 5-29   قو 2017في ـــانوأ رنل  12ة ق  عـــا معدفيـــة و تمرم
   2017آبوأغ  س  17زمزونمليه  قو  17
قأطنمم الفرنل  ق تس ت ميم العيمماع  أن ُجيع العيمماع أخذها المحدةط املعمية ابلعيمماع الكي يارية  5-30

اع حاضرا ق تس ت مي ها  التا عةط لمدرباع املدن ال مري  قكان أحد أنضاء هذه المحدة الا أخذع العيمم
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ق ــدممل معمممــاع نــ  كــل قاحــدة ممهــا  ق طن ــت هــذه املعمممــاع مــ  خــالا مرا مــة أطجرنــت مــع الشــخص 
فف ه  ق  مر ربمتمغراربيـة سطـمم ت لمفرنـل خـالا املرا مـة  ك ـا أطنـمدع ءجـراء مرـا متا مـع نضـمن  آخـرن  

 درباع املدن ال مري م  أنضاء المحدة املعمية ابلعيمماع الكي يارية التا عة لم
 قنبامِّ الشكل التاد األماك  الا أطخذع ممها العيماع امل تم ة 5-31

 11الشكل   
 األممكن اؤيت أ ذت منهم اؤ  نمت املسيل ر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 ال مر الفمتمغراربية  مع قص  كل   عة م  الر ع املعدفية   4قتر  و املرربل  5-32
و  تـ  املمة ــة  بـل فرمهـا إ  املختـ سن  املعيـممســا  قنبـام اةـدقا التـاد فتــارج ق ط مـ ت العيمـاع  5-33

رميـــل كـــلم مـــ  العيمـــاع  قنطشـــار إ  أفـــه اســـتطخدمل و رميـــل الر ـــع املعدفيـــة والوـــة مـــذنباع  تمفـــة  هـــ  
 أسيتمفيزنل  قومار  كممرق املياان  قاملاء 

 



 

 

 
S

/2
0

1
7

/9
3

1
 

1
7

-1
9

6
4

4
 

1
6

/4
2

 

 2اةدقا 
 اؤ  نمت و يم ج حتل لهم اؤ مدرة عن املخي َلن امل  ا َنئ

 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

1  02SLS  تـــــــراب أطخـــــــذ مـــــــ  رـــــــت
   عة معدفية

17/7/17 

 

n.d. n.d. 

2  03SLS  تـــــــراب أطخـــــــذ مـــــــ  رـــــــت
   عة معدفية

17/7/17 

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPP, hexa-
mine 

DIMP, IMPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

3  04SLS  تـــــــراب أطخـــــــذ مـــــــ  رـــــــت
   عة معدفية

17/7/17 

 

DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, DIPP, TPP 

4  05SLS  تـــــــراب أطخـــــــذ مـــــــ  رـــــــت
   عة معدفية

17/7/17 

 

DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP 

DIMP, IMPA, MPA, 
DIPP, TPP 

https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
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 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

5  06SLS  تـــــــراب أطخـــــــذ مـــــــ  رـــــــت
   عة معدفية

17/7/17 

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, DIPP, 
hexamine 

DIMP, IMPA, HFP, 
DIPP, hexamine, iPPF, 
DBP, TPP 

6  01SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية كبرية

 

DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, TPP, (DIPF), hexa-
mine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, DIPF, TBP, TPP, 
hexamine 

7  01SDSACN Sarin, DIMP, HFP, DIPP, 
TPP, hexamine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, DIPF, TBP, hexa-
mine 

8  01SDSH2O DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, DIPF, TBP, hexa-
mine 

9  01SDSDCM(B) 

 18/7/17   عة معدفية

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, TPP, DIPF, 
hexamine, caprolactam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, TBP, 
TPP, DIPF, DIPP, iPPF 

10  01SDSACN(B) Sarin, DIMP, HFP, DIPF, 
hexamine, caprolactam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, TBP, 
TPP, DIPF, DIPP, iPPF 

11  01SDSH2O(B) DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
hexamine, caprolactam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, TBP, 
TPP, DIPF, DIPP, iPPF 

12  02SDSDCM(B) 

 18/7/17   عة معدفية

 

IMPA, HFP IMPA, HFP, TBP 

13  02SDSACN(B) HFP IMPA, HFP, TBP 

https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/18/7
https://undocs.org/ar/A/RES/18/7
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 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

14  02SDSH2O(B) IMPA, MPA, HFP IMPA, HFP, TBP 

15  03SDSDCM(B) 

 18/7/17   عة معدفية

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, TBP 

16  03SDSACN(B) Sarin, DIMP, HFP, DIPF, 
hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, TBP 

17  03SDSH2O(B) DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, TBP 

18  04SDSDCM(B) 

 18/7/17   عة معدفية

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, TPP, 
DIPF 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, DIPF, 
DIPP, TPP, iPPF, 5-ethyl-
1,3-dioxane-5-methanol 

19  04SDSACN(B) 
Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, TPP, DIPF, 
hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, DIPF, 
DIPP, TPP, iPPF, 5-ethyl-
1,3-dioxane-5-methanol 

20  04SDSH2O(B) DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, HFP, DIPF, 
DIPP, TPP, iPPF, 5-ethyl-
1,3-dioxane-5-methanol 

https://undocs.org/ar/A/RES/18/7
https://undocs.org/ar/A/RES/18/7
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 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

21  07SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, TPP, DIPF 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF 

22  07SDSACN Sarin, DIMP, HFP, DIPF, 
hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF 

23  07SDSH2O DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF 

24  08SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية

 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, Pyro, HFP, DIPP, 
TPP, DIPF, hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, Pyro, HFP, DIPP, 
MPFA, iPPF, DBP, hexa-
mine 

25  08SDSACN 
Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPP, TPP, 
hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, Pyro, HFP, DIPP, 
MPFA, iPPF, DBP, hexa-
mine 

26  08SDSH2O DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPP, hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, Pyro, HFP, DIPP, 
MPFA, iPPF, DBP, hexa-
mine 

27  08SDSRUB DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPF, DIPP, hexamine 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, MPFA, Pyro, hex-
amine 

28  09SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية

 

DIMP, IMPA, HFP, hex-
amine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, hexamine 

29  09SDSACN Sarin, DIMP, IMPA, HFP, 
Hexamine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, hexamine 

https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7


 

 

 
S

/2
0

1
7

/9
3

1
 

1
7

-1
9

6
4

4
 

2
0

/4
2

 

 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

30  09SDSH2O IMPA, MPA, HFP, hexa-
mine 

DIMP, IMPA, MPA, 
HFP, hexamine 

31  10SDSDCM 

 17/7/17 أر ع   ع معدفية 

 

HFP, TNT DIMP, IMPA 

32  10SDSACN HFP, TNT DIMP, IMPA 

33  10SDSH2O HFP DIMP, IMPA 

34  11SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية

 

DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
DIPF, hexamine, caprolac-
tam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, iPPF 

35  11SDSACN Sarin, DIMP, HFP, DIPF, 
caprolactam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, iPPF 

36  11SDSH2O DIMP, IMPA, MPA, HFP, 
hexamine, caprolactam 

Sarin, DIMP, IMPA, 
MPA, HFP, DIPF, iPPF 

https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
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 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

37  12SDSDCM 

 17/7/17   عة معدفية

 

DIMP, HFP DIMP, IMPA, MPA, HFP 

38  12SDSACN DIMP, HFP DIMP, IMPA, MPA, HFP 

39  12SDSH2O DIMP, IMPA, MPA, HFP DIMP, IMPA, MPA, HFP 

40  31SLS  ح ـــــق أخـــــذ نمـــــق  عـــــد
 مزا 50

12/4/17 

 

IMPA, DIMP Sarin, IMPA, MPA, DIMP 

41  32SLS 12/4/17 ح ق أخذ م  اقفرة 

 

IMPA, DIMP Sarin, IMPA, MPA, DIMP 

https://undocs.org/ar/A/RES/17/7
https://undocs.org/ar/A/RES/12/4
https://undocs.org/ar/A/RES/12/4
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 ص رهتم اترلخ تلق هم وصفهم رمز اؤ   ِّنر اؤاقم
  ي جر اؤيتل ل

1املخي  امل ئن  2املخي  امل ئن    

42  33SLS 12/4/17 ح ق 

 

IMPA, DIMP Sarin, IMPA, MPA, DIMP 

43  34SDS  كيس  الستيك  + تراب
 + فباع

12/4/17 

 

IMPA, DIMP IMPA, MPA, DIMP 

44  35SLS 12/4/17 تراب 

 

DIMP IMPA, MPA, DIMP 

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/12/4
https://undocs.org/ar/A/RES/12/4
https://undocs.org/ar/A/RES/12/4
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 شاوح ةش   هذا اجلدول واجلدول اؤذي لل ه

ACN  أسيتمفيزنل -مذنا 

Caprolactam ك قالكتامل 
DBP ومار   متيل الفمسفاع 

DCM  ومار  كممرق مياان  -مذنا 
DIMP ميايل ربمسفمفيت ومار  إنزق رق يل ق تج اثفمي ن  إفتات ال ارن ة 
DIPF ربمسفمرق ربممرنداع ومار  إنزق رق يل ق تج اثفمي ن  إفتات ما ة سميفة لم ارن وال ارن ة 

DIPP   إنزق رق يل الفمسفاعومار 

DL  املخت  املعام 

Hexamine إفتزاما سداس  امليايل 

HFP ربمسفاع سداس  الفممر 

H2O  املاء -مذنا 

IMPA ميايل ربمسفم ع إنزق رق يل ق تج أقد ن  تفك ك ال ارن ة 
iPPF ربمسفمرق ربممرنداع اإلنزق رق يل 

MPA   تفك ك ال ارن  قوأق ما ة سميفةز لعامل مؤور و األن اب قوأق  تج اثفمي ن  ناملز مؤور و محض ميايل ربمسفمفيك ق تج اثفمي ن
 األن ابة

MPFA محض ربمسفمفمربممرندنك امليايل 

n.d. مل نطكش  ن  أي مما  كي يارية ذاع صمة قحب ا تعرن   ت  املمة ةة 

Pyro  اثفمي ن  إفتات ال ارن ة ريق ربمسفم ع ومار  ميايل ومار  إنزق رق يل ق تج 

Sarin أن م رق يل-مايل ربمسفمفم ربممرنداع أ 
TBP ربمسفاع والو  البمتيل 

TNT  والو  فيزق التملطمن 

TPP ربمسفاع والو  أنزق رق يل ق تج اثفمي ن  إفتات ما ة سميفة لم ارن وال ارن ة 
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 اؤطب ر األة م  راؤيقالا عن اؤ  نمت   
مرـا الع فتارج رميل نيمماع الدمل قالشعر الا أطخذع م  اوما ممم  أجرنـت  3نمخمص اةدقا  5-34

نق   قتتعمـــل هـــذه العيمـــاع ابقا وـــة املـــد2017زمزونمليـــه  29معهـــم  حبضـــمر أنضـــاء ربرنـــل البعاـــة  و 
  2017آذارومارس  30ق منها و 

قتطرــرم  عاــة التر ــ  أبن مــ  امل ــتبعد جــدا أن تكــمن فتــارج رميــل العيمــاع األحياريــة ال بيــة الــا  5-35
مـ  والوـة أ ـهر إجيا يـًة مـ  حيـث التعـرو ملـما  كي ياريـة نضـمنة  أطخذع  عد ق مع اقا وة املدناة أبكاـر

ربمسفمرنة  حىت لم كان الشخص  د تعرمو هلا   يد أفه  فةرا لتبان  المتارج حب ا أممر م   بيل مردار 
التعرمو؛ قاسترالب الشخص املعين؛ قترمياع التحميل  مبـا و ذلـك ح اسـية املعـدماع؛ ربرـد  ـرمرع  عاـة 

 ي ــًة نمــق أخــذ العيمــاع حت ــاا اق ــما نمــق فتيجــة إجيا يــًة  قإن كــان م ــتبعدا  نضــف  التر ــ  أن ا
 قرميمها 

الــا أجراهــا كــلم  قحطممِّمــت العيمــاع األحياريــة ال بيــة و  تــ سن  معيـممســا  قكافــت فتــارج التحاليــل 5-36
 ممه ا متماربرة 

 3اةدقا   
 شهد  الق ة نر اؤيق   أ ذهم يم ج حتل ل اؤ  نمت األة م  ر اؤطب ر، اؤيت   

 اؤاقم
 اؤش ا اؤد 

  يم ج اؤيتمؤ ل رمز اؤ   ِّنر  يم ج اؤيتمؤ ل رمز اؤ   ِّنر

1- 1399P  مل نطعاــــر نمـــــق أي قامســـــاع أحياريـــــة تـــــدا
نمـــق التعـــرو لعامــــل نضـــمي ربمســــفمري 

 مؤور و األن اب 

1399H  ــــــر نمــــــق أي قامســــــاع أحياريــــــة مل نطعا
تــــدا نمــــق التعــــرو لعامــــل نضــــمي 

 1501P 1501H -2 ربمسفمري مؤور و األن اب 

  
قمل نطكشــ  و نيمــاع الــدمل ق الزمــاة نــ  أي قامســاع أحياريــة متم ــمة ابلتعــرمو لعامــل نضــمي  5-37

ربمســـفمري مـــؤومِّر و األن ـــاب  قابملاـــل  مل نطكشـــ  و نيمـــاع الشـــعر نـــ  أي قامســـاع أحياريـــة مت ـــمة 
 ابلتعرمو لعامل نضمي ربمسفمري مؤومر و األن اب  
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 االسينيمجمت - 6 
 عاـــة التر ـــ   نمـــق غـــرار مه اهـــا األخـــرى  زورة مم ـــع مـــؤم   ربـــمرا  عـــد ق ـــمع مل نت ـــ م لفرنـــل  6-1

اقا وة املدناة  قمما جعل احت اا المصما إ  املم ع أصعا أن املم رة و معة ها مم رة ن كرنة كان 
ق ررنــر  لــذلك  انت ــد الفرنــل نمــالرتــاا جــارو ربيهــا  بــل ق ــمع اقا وــة املــدناة قحــىت ق ــت كتا ــة هــذا الت

قنــــد  حمــــدق  مــــ  ســــجالع نمــــ :  ــــها ة مــــ  أجرنــــت مرــــا الع معهــــم؛ قالعيمــــاع الــــا أاتحمهــــا؛  مــــا
 امل تشفياع 

آذارومـــارس  30قزكممـــت  عاـــة التر ـــ  مـــ  ُجـــع حرـــارل نـــ  اقا وـــة الـــا ا  نـــ  ق منهـــا و  6-2
إ  مبا ـرة الع ـل و الم اممة  م تمدة جزريا إ  نال اها ال منمة مع املمة اع غري اقكمميـة  ق  2017

  و مم رة أخرى م  الم اممة  2017آذارومارس  25نمق اقا وة الا ا  نق ق منها و 
قاطممعــت  عاــة التر ــ  نمــق نــد  حمــدق  مــ  ال ــجالع ال بيــة ذاع ال ــمة  قمل ت ــت ع زورة  6-3

يماع أحيارية طبية امل تشفياع الا  د تكمن استربمت امل ا ا  نالقة نمق ذلك  مل نك  ممكماً أخذ ن
م  األ خاص املشتبه و تعرضهم إال  عد أن ابع م  األرجح أن املؤ راع اإلجيا ية  د استطرمِّبت  قمـ  
املهـــمم اإل ـــرار و هـــذا ال ـــياق أبن نـــدمل العاـــمر نمـــق قامســـاع أحياريـــة مت ـــمة ابلتعـــرمو لعمامـــل نضـــمنة 

العمامــل  قابملاــل  همــاك أســباب نم يــة ربمســفمرنة مــؤورة و األن ــاب  ــد نعــين نــدمل قجــم  تعــرو لتمــك 
لعــدمل الكشــ  نــ  هــذه المامســاع األحياريــة  تت اــل أساســا و طــما املــدة الزمميــة الفاصــمة  ــا التعــرمو 

  قأخذ العيمماع  قحجم العيممة  قحدق  الردرة نمق الكش  اناصة مبماهج التحميل 
نمـه مـ  نالمـاع قأنـراو  قنـ  طرنرـة  قأاتحت املرا الع رقانة متم رة ن  اقا وة قن ـا أربيـد 6-4

أخــذ العيممــاع  قت ــ م لبعاــة التر ــ  أن زمضــع أ خاصــا ممــ  أجرنــت مرــا الع معهــم و مم ــع اقا وــة 
 خ ــا  16قزماهنـا قأن تـر ط ذلـك  تريـي هم ال ـيب  ق تمــت  عاـة التر ـ   اسـتما ا إ  هـذه العمامـل  أن 

  ملابمط األسيتيمكمليم ترياز نمق األ ل ظهرع نميهم أنراو متم مة ابلتعرو 
قزكممــت  عاــة التر ــ   مــ  خــالا املرـــا الع قاســتعراو األ لــة الفيدنمنــة الــا أتيحــت خـــالا  6-5

املرا الع  مـ  أن تبطـتم أن نيمـاع  يئيـة  مبـا ربيهـا أجـزاء الـذخارر   ـد أطخـذع مـ  مم ـع اقا وـة املـدمناة  
اليـممل الـذي تـال ق ـمع اقا وـة املـدناة  ربـإن أجـزاء الـذخارر قلئ  كافت أطق  العيماع البيئيـة  ـد أطخـذع و 

  قو حــا أن أجــزاء الــذخارر 2017زمزونمليــه  30 زمزونمليــه ق 5قنيممــاع الز ــة اإلضــاربية أطخــذع و 
أطخـــذع  عـــد مـــرقر  عـــض الم ـــت نمـــق ق ـــمع اقا وـــة املـــدمناة  ربرـــد أتكـــدع  عاـــة التر ـــ   مـــ  خـــالا 

لفيدنمنــة  أن أجــزاء الــذخارر الــا أطخــذع الحرــا هــ  ففــس األجــزاء الــا كافــت املرــا الع قرميــل األ لــة ا
 البيئية األصمية ممجم ة و املم ع نمد أخذ العيمماع 

 ـل تؤكـد أنضـا   قال تؤكد التحاليل قجـم  ال ـارن  ربح ـا و العيمـاع  مبـا ربيهـا أجـزاء الـذخارر 6-6
ارا حمت مة قفماتج تفكك متم مة ابل ارن   ختـصم قجم  مما  كي يارية أخرى  ممها نمق سبيل الذكر  م 

  ردندا سريقرة اإلفتات قاملما  األقلية قال الر  امل تع مة
آذارومارس  30قلئ  مل نك  ممكما ر ط أجزاء الذخرية   مرة  اطعة ابقا وة املدمنق ق منها و  6-7

قاملــــما  الكي ياريــــة ذاع ال ــــمة   ربــــإن قجــــم  تمــــك األجــــزاء و مكــــان اقا وــــة قتممموهــــا ابل ــــارن  2017
 ابل ارن   قان ارص املماربرة لمذخارر الكي يارية  كلم ذلك نرجمح أن هلا نال ة ءن اا سالح كي يار  



 S/2017/931 

 

26/42 17-19644 

 

قالحةــت  عاــة التر ــ  ضــع  ســرنة الــروح نــممل ق ــمع اقا وــة املــدمناة  قهــم مــا مــ   ــافه أن  6-8
ــع ال ــارن   ألفــه أ ــدم كااربــة مــ  اهلــماء  و األحيــاز املمخفضــة ماــل الكهــمف املمجــم ة رــت  ن ــهمل   م

لكهـــمف اجملـــاقرة األرو   يـــد أفـــه لـــيس قاضـــحا  و هـــذا ال ـــياق  إن كـــان التعـــرو  ـــد حـــدث  اخـــل ا
 خارجها  أق
قليس  مسع  عاة التر      با  مة ند  الشهم  ق حم املتاح م  ال جالع ال بية الدان ـة   6-9

ي ياريا  د استطخدمل  غري أن رميل  عاة التر   نؤكد قجـم  ال ـارن  و أن تبطت   يرا  اطع أن سالحا ك
العيممــاع الــا أطخــذع مــ  مم ــع اقا وــة املــدناة؛ قأن األ ــخاص الــذن  أصــيبما و ذلــك املم ــع و الم ــت 
فف ه ظهرع نميهم أنراو قتمرمـما نالجـا نماربـل التعـرمو لم ـارن ؛ قأن أجـزاء الـذخرية تماربـل اسـتخدامها 

الح كي يــــار   لــــذلك   مطســــع  عاــــة التر ــــ  أن ختمطــــص  مبــــا نفــــمق الزجــــيح  إ  أن ال ــــارن   ــــد و ســــ
 و اةزء اةمم  م  الم اممة   2017آذارومارس  30استطخدمل سالحا كي ياريا و 

 املرربراع قابإلفكميزنة ربرطة:
Reference Documentation  1املا ق 

  قالماثرل املرجعيةة
Open Sources  2املا ق 

  قامل ا ر املفتمحةة
Evidence Obtained by the FFM  3املا ق 

  قاأل لة الا ح مت نميها  عاة التر م ة
Photographs and Descriptions of Metal Parts  4املا ق 

  قال مر الفمتمغراربية قأقصاف األجزاء املعدفيةة
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Annex 1 

REFERENCE DOCUMENTATION 

 Document Reference Full title of Document 

1.  
QDOC/INS/SOP/IAU01 

(Issue 1, Revision 1) 

Standard Operating Procedure for Evidence Collection, Documenta-

tion, Chain-of-Custody and Preservation during an Investigation of 

Alleged Use of Chemical Weapons 

2.  
QDOC/INS/WI/IAU05 

(Issue 1, Revision 2) 

Work Instruction for Conducting Interviews during an Investigation of 

Alleged Use 

3.  
QDOC/INS/SOP/IAU02 

(Issue 1, Revision 0) 

Standard Operating Procedure 

Investigation of Alleged Use (IAU) Operations 

4.  
QDOC/INS/SOP/GG011 

(Issue 1, Revision 0) 

Standard Operating Procedure for Managing Inspection Laptops and 

other Confidentiality Support Materials 

5.  
QDOC/LAB/SOP/OSA2 

(Issue 1, Revision 2) 

Standard Operating Procedure for Off-Site Analysis of Authentic Sam-

ples 

6.  
QDOC/LAB/WI/CS01 

(Issue 1, Revision 2) 

Work Instruction for Handling of Authentic Samples from Inspection 

Sites and Packing Off-Site Samples at the OPCW Laboratory 

7.  
QDOC/LAB/WI/OSA3 

(Issue 2, Revision 1) 
The chain of custody and documentation for OPCW samples on-site 

8.  
QDOC/LAB/WI/OSA4 

(Issue 1, Revision 3) 
Work Instruction for Packing of Off-Site Samples 

9.  S/1402/2016 
Status of the Laboratories Designated for the Analysis of Authentic 

Biomedical Samples 

10.  C-20/DEC.5 
Designation of Laboratories for the Analysis of Authentic Biomedical 

Samples and Guidelines for the Conduct of Biomedical Proficiency 

Tests 
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Annex 2 

OPEN SOURCES 

Open source internet links related to the Al Ltamenah allegation of 30 March 2017 
 http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Alleged_Chemical_Attacks,_March_25-April_3,_2017 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/172/341/8X/PDF/1723418.pdf?OpenElement 

 http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/another-chemical-weapon-attack-hama-week 

 http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-chemical-weapons-attack-latamneh-hama-injures-70 

 http://smartnews-agency.com/ar/breakingNews/225031/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9% 

81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8% 

AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7% 
D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89?soicalmedia=pg&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 http://smartnews-agency.com/ar/breakingNews/225031/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-% 
D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1% 

D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%258 

 http://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-39432753?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname= 

58dcc639e4b0377a1393acfe%26%27Chemical%20attack%27%26&ns_fee=0#post_58dcc639e4b0377a1393acfe 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ListReports.aspx 

 https://smartnews-agency.com/ar/wires/225033/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5% 

D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A 
7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=s

martnewsagency 

 https://smartnews-agency.com/ar/wires/225033/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D 
8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-% 

D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%25 

 https://twitter.com/AleppoAMCen/status/847380687669698560 

 https://twitter.com/freelaancenews/status/847368796603953152 

 https://twitter.com/ruswarcrimes/status/847346171676721152 

 https://twitter.com/SMARTNewsAgency/status/847355499888615424 

 https://twitter.com/SPRINGNOWTIME/status/847329750678777856 

 https://twitter.com/Step_Agency/status/847356073572876288 

 https://twitter.com/Tania_Tania_C/status/847357789294911488 

 https://www.youtube.com/watch?v=4ffxy9G-SrQ&t=231s  

 https://www.youtube.com/watch?v=pq_Ne3CnkKA 

 https://www.youtube.com/watch?v=q2b3oQbniUs&t=89s 
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11. EVIDENCE OBTAINED BY THE FFM 

The tables below summarise the list of evidence collected from various sources by the FFM. Table A 3.1 lists electronic media storage devic-

es such as USB sticks and micro SD cards, hard copy evidence and samples. Electronic files include audio -visual captions, still images and 

documents and are specifically listed in Table A3.2. Hardcopy files consist of various documents, including drawings made by witnesses, 

medical records, and other patients’ information. Table A3.1 also shows the list of samples collected from various sources including biologi-

cal samples, comprising blood and hair from casualties; environmental samples, including gravel and soil, and other samples, including met-

al pieces and fragments.  

TABLE A3.1 PHYSICAL EVIDENCE COLLECTED BY THE TEAM 
 

Entry 

Number 
Evidence description Evidence reference number Evidence source 

 Electronic and hard copy files and documents 

1.  
Kingston 16GB SD Card and 32 32GB µSD Card - Video 
recordings 

20170728139201 Handed over by 1392 

2.  Kingston 32GB µSD Card - Audio recording 20170728139202 Handed over by 1392 

3.  Kingston 16GB SD Card - 2 pdf files 20170728139203 Handed over by 1392 

4.  Drawing – 1 page 20170728139204 Handed over by 1392 

5.  Kingston 16GB SD Card - Video recording 20170810139501 Handed over by 1395 

6.  Kingston 4GB µSD Card - Audio recording 20170810139502 Handed over by 1395 

7.  Kingston 16GB SD Card - Video recordings 20170812139601 Handed over by 1396 

8.  Kingston 4GB µSD Card - Audio recording 20170812139602 Handed over by 1396 

9.  Kingston 32GB µSD Card – 54 files 20170812139603 Handed over by 1396 

10.  Drawing – 1 page 20170812139603 Handed over by 1396 

11.  Kingston 16GB SD Card - Video recording 20170730139701 Handed over by 1397 
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Entry 

Number 
Evidence description Evidence reference number Evidence source 

12.  Kingston 32GB µSD Card - Audio recording 20170730139702 Handed over by 1397 

13.  Kingston 16GB SD Card – 8 photos, 7 videos  20170730139703 Handed over by 1397 

14.  Kingston 16GB SD Card - Video recording 20170729139901 Handed over by 1399 

15.  Kingston 32GB µSD Card - Audio recording 20170729139902 Handed over by 1399 

16.  Kingston 16GB SD Card – 1 video 20170729139903 Handed over by 1399 

17.  Kingston 16GB SD Card - Video recording 20170729150101 Handed over by 1501 

18.  Kingston 32GB µSD Card - Audio recording 20170729150102 Handed over by 1501 

19.  Kingston 16GB SD Card - Video recording 20170810151101 Handed over by 1511 

20.  Kingston 4GB µSD Card - Audio recording 20170810151102 Handed over by 1511 

21.  Kingston 32GB µSD Card - Video recording 20170812151301 Handed over by 1513 

22.  Kingston 4GB µSD Card - Audio recording 20170812151302 Handed over by 1513 

 Samples 

1  Gravel, 50m away 20170412135106 Syria Civil Defence 

2  Gravel from crater 20170412135107 Syria Civil Defence 

3  Gravel  20170412135108 Syria Civil Defence 

4  Plastic bag + soil + vegetation 20170412135109 Syria Civil Defence 

5  Soil 20170412135110 Syria Civil Defence 

6  Large piece of a metal fragment. 20170717152001 Syria Civil Defence 

7  Soil from under metal piece 20170717152002 Syria Civil Defence 
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Entry 

Number 
Evidence description Evidence reference number Evidence source 

8  Soil from under metal piece 20170717152003 Syria Civil Defence 

9  Soil from under metal piece 20170717152004 Syria Civil Defence 

10  Soil from under metal piece 20170717152005 Syria Civil Defence 

11  Soil from under metal piece 20170717152006 Syria Civil Defence 

12  Piece of metal fragment 20170717152007 Syria Civil Defence 

13  Piece of metal fragment 20170717152008 Syria Civil Defence 

14  Piece of metal fragment 20170717152009 Syria Civil Defence 

15  Four (4) Pieces of metal fragments 20170717152010 Syria Civil Defence 

16  Piece of metal fragment (three attached rectangles) 20170717152011 Syria Civil Defence 

17  Metallic support type bar fragment 20170717152012 Syria Civil Defence 

18  Tail part of munition 20170717152001 Syria Civil Defence 

19  Triangular metal object 20170717152002 Syria Civil Defence 

20  Cylindrical object with lifting lug attached 20170717152003 Syria Civil Defence 

21  Metal object 20170717152004 Syria Civil Defence 

22  Blood 20170729139904 Obtained from 1399 

23  Blood 20170729150103 Obtained from1501 

24  Hair 20170729139905 Obtained from1399 

25  Hair 20170729150104 Obtained from1501 
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TABLE A3.2 ELECTRONIC EVIDENCE COLLECTED BY THE TEAM 

Interview 

Number 
Folder Location File Names 

1392 D:\1392\1392 Evidences  ًتررنر صا ر ن  مدنرنة صحة محاه حما استهداف مماطل و رن  محاه الش اد  غازاع سامة حمرمة  قليا 
1396 

D:\1396\1396 
Evidence\Removable Disk 

link on you 

 

D:\1396\1396 
Evidence\Removable 

Disk\ كي اقي مشفق الم اممة صمر
 +ربيدنمهاع

إ تباه ابستخدامل  -أخبار نر ية  (5)
الكي ياقي ضد م تشفق الم اممة و 

 YouTube - #محاة
 ها ة احد امل ا ا الذن   

 كافم ابملشفق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة14رمي غاز الكممر قاملشفق الا 
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة27رمي غاز الكممر ق

نشراع اإلصاابع جراء      (5)
ابلغازاع ال امة نمق مدنمة الم اممة 

 YouTube - حب اة

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة1الكممر ق
قال اميل  اخل صمر لكا ر املشفق 

 ة15املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة28رمي غاز الكممر ق

قةة إلراء ال ريان املرقح   راميل  (5)
غاز الكممر نمق مشفق الم اممة 

 YouTube - قخرقجه ن  اندمة

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
رمي غاز  اخل املشفق الا 

 ة2الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة16املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة29رمي غاز الكممر ق

لم رة الاالاة نمق التماد طريان  (5)
المةامل نر    غاز الكممر  مدة 

 YouTube - الم اممة  رن  محاة

املشفق قال اميل  صمر لكا ر
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة3الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة17املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة30رمي غاز الكممر ق

 ربذة تفانمية    طارراع المةامل  (5)
ت تهدف مدنمة الم اممة  رن  محاة 

 YouTube(1) - مبما  كي يارية

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة4الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة18املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة31رمي غاز الكممر ق

 رن  فةامل األسد نر   املدفيا  (5)
محاة  غاز كي اقي سامل أنراضه  دندة 

 - ق نع ل نمق ارختاء األن اب
YouTube 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة5الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة19املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة32الكممر ق رمي غاز

IMG-20170330-
WA0112 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 (6الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة20املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة33رمي غاز الكممر ق

IMG-20170330-
WA0115 

لكا ر املشفق قال اميل  صمر
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 (7الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة21املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة34رمي غاز الكممر ق

IMG-20170330-
WA0116 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
الا رمي غاز  اخل املشفق 

 ة8الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة22املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة35رمي غاز الكممر ق

VID-20170324-
WA0053 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة9الكممر ق
املشفق قال اميل  اخل صمر لكا ر 

 ة23املشفق الا رمي غاز الكممر ق
صمر لكا ر املشفق 

قال اميل  اخل املشفق الا 
 ة36رمي غاز الكممر ق
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Interview 

Number 
Folder Location File Names 

VID-20170324-
WA0056 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة10الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة1كا ر املشفق امل اب ق ة24غاز الكممر ق املشفق الا رمي

VID-20170330-
WA0097 

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة11الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 ة2كا ر املشفق امل اب ق ة25املشفق الا رمي غاز الكممر ق

VID-20170330-
WA0099 

قال اميل صمر لكا ر املشفق 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة12الكممر ق
صمر لكا ر املشفق قال اميل  اخل 

 )3كا ر املشفق امل اب ق ة26املشفق الا رمي غاز الكممر ق

تررنر مشفق الم اممة   فه  غاز 
 الكممر

صمر لكا ر املشفق قال اميل 
 اخل املشفق الا رمي غاز 

 ة13الكممر ق
  

1397 D:\1397\1397 Evidence 

d010c646-9207-4862-
b644-306c795e274b 

IMG_0607 IMG_0611 IMG_6963 

IMG_0604 IMG_0608 IMG_6959 IMG_6971 

IMG_0605 IMG_0609 IMG_6960 MVI_0612 

IMG_0606 IMG_0610 IMG_6962  

1399 D:\1399\1399 Evidence WhatsApp Video 2017-07-29 at 15.33.49 
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PHOTOGRAPHS AND DESCRIPTIONS OF METAL PARTS 
 

FIGURE A4.1 PHOTOGRAPH OF 01SDS  

 

 

 

 

 

 

1. 01SDS (Large metal piece, see figure A4.1 above) is a large semi-circular 

metal piece. It is heavily deformed and corroded, particularly on what appears to be 

the inner side. On the item surface, traces of grey and dark green paint are still vis i-

ble. The item is approximately 900 mm in length and 300 mm in width. The longer 

edge of the item has been reinforced (labelled 1). The thickness of the metal plate is 

approximately 5 mm.  

2. A triangular metal part is attached to the main body of the item. This part  re-

sembles a tail attached side fin (labelled 2). The remains of three other welds (la-

belled 3) of similar length and approximately equidistant from each other can be 

seen. This may indicate the original presence of additional three equivalent objects.  
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FIGURE A4.2 PHOTOGRAPHS OF 07SDS 

 

 

 
 

 

3. 7SDS consists of a circular object (labelled 1) attached to a metal plate (la-

belled 2). It is heavily corroded and the metal plate is bent and deformed. On what 

appears to be an outer side, dark green colour is partially visible. The circular object 

on the topside has a metal lid (labelled 3) with two holes (labelled 4), probably for a 

mount using a fork key. The distance between the two holes is approximately 35 

mm. 

4. On the other side, which appears to be the internal side of the system, three 

circles are visible (the innermost circle is not visible in the photograph). On this i n-

ternal side (the side without visible colour markings), the respective diameters of 

the circles are approximately 105 mm, 60 mm and 50 mm.  

5. The thickness of the circular object is approximately 35 mm. The metal plate 

to which it is attached is roughly 5 mm thick and is ruptured on all sides. One side 

has a very straight cut. 
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FIGURE A4.3 PHOTOGRAPHS OF 08SDS 

 

 

 
 

 

6. 08SDS consists of larger cup-shaped outer part (labelled 1) with a diameter of 

approximately 120 mm and internal part screwed in as a lid (labelled 2) with a di-

ameter of approximately 100 mm. It is metallic and heavily corroded. Aside from 

being deformed, the outer body is also fractured open, revealing part of the internal 

system and threads (labelled 2a). The lid part has a larger hole in the middle where a 

segment of a protruding metal rod (labelled 3) is visible. The metal rod is broken 

and deformed.  

7. There are also two smaller holes (labelled 4) on the lid part, probably used to 

assemble the system using a fork key (distance between holes is approximately 60 

mm). On the one end, the object is partially hollow. Part of the inner mechanism can 

be seen (labelled 5). What appears to be a rubber seal (labelled 6) is also visible on 

the splintered side of the item  
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FIGURE A4.4 PHOTOGRAPHS OF 09SDS 

 

8. 09SDS is a heavily deformed and damaged metal object. On the both sides 

threads are visible. This part also bears visible markings which point to a universal 

bomb fuse. The fuse has been activated and does not contain explosive material. 

This device is normally electrically armed, heat resistant, and can function as point 

detonating or with delayed action. It is used on a large number of aerial bomb types 

by numerous nations. 

 

FIGURE A4.5 PHOTOGRAPH OF 10SDS 

 
 

 

9. 10SDS comprises four smaller metal pieces. Less rust is visible than on the 

other items. Fragments are grey with sharp twisted parts and are made of thinner 

material than most of the other items. The deformations indicate that explosion has 

torn them off of a larger system. Although the flat lines on the sides, together with 

the general shape and thickness, indicate that these items could potentiall y be a part 

of the tailfin assembly, the exact origin of this part could not be determined.  
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FIGURE A4.6 PHOTOGRAPH OF 11SDS 

 

 

 
 

 

10. This item is moderately corroded metal part with visible dark green colour on 

the surface. It consists of three splintered parts still linked at one point. The thick-

ness of material is approximately 5 mm; the length of individual pieces is approxi-

mately 180 to 200 mm, while the estimated total width of the linked part is approx-

imately 320 mm. 

 

 

FIGURE A4.7 PHOTOGRAPH OF 12SDS 
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11. 12SDS is similar to a metal rail, approximately 550 mm long, with a square 

shaped cross section. It is heavily corroded with eight equally distributed holes vis i-

ble on one side and traces of grey colour. Some of the holes still contain broken 

bolts inside. The width of the side with holes is approximately 30 mm, thickness is 

approximately 20 mm and the distance between two holes is approximately 65 mm. 

On one side there is an attached layer of metal, which is approximately 5 mm thick. 

 

 

FIGURE A4.8 PHOTOGRAPH OF 01SDS(B) 

 

 

 
 

 

12. 01SDS(B) is a large corroded and deformed metal object. Despite the corro-

sion, it is still possible to see layers of dark green and grey colour. It is also possible 

to see a smaller inner ring in the middle, linked by seven metal parts to a larger, 

outer ring. Four of the parts that are linking rings are rectangular. The other three 

are much larger and triangular. The spacing between the three parts, in addition to 

indications on the rings, point to one missing larger triangular part.  

13. This is consistent with an aerial bomb tail fin assembly.  

14. The FFM took numerous measurements of this item. Given the level of defo r-

mation, these measurements are only approximate dimensions. These approximate 

dimensions have not been included.  
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FIGURE A4.9 PHOTOGRAPH OF 02SDS(B) 

 

 

 
 

 

15. 02SDS(B) does not bear traces of corrosion and appears to have a different 

material of construction to the other parts.  

16. It is flat on one side with an enforcement rib on the other. The rough  edges in-

dicate it has been torn off of a larger, probably circular part. It is approximately 

110 mm in length from the inner curve to the outer.  
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FIGURE A4.10 PHOTOGRAPH OF 03SDS(B) 

 

 
 

 

17. It is heavily corroded however, on the lid of the circular part, and on the wel d-

ing of the hook-shaped part it is possible to see traces of dark green paint. The ci r-

cular part looks very similar to the circular part of sample 07SDS (see previously) 

and has very similar dimensions. The dimensions are therefore not repeated here.  

18. The upper part has a circular lid still attached to the assembly. On the lid there 

are two symmetrical holes, most likely for a fork key or similar such tool used to 

tighten it. The other part is welded on the base material, to which is also attached a 

lug shaped piece of metal. The deformations are consistent with the item being torn 

off the main system.  
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FIGURE A4.11 PHOTOGRAPH OF 04SDS(B) 

 

 

 
 

 

19. 04SDS(B) consists of very thick, heavy metal part and another thinner part, 

which looks like it is been partially peeled off the main body. The items are heavily 

corroded with dark discoloration on one side. Dimensions of the item are approx i-

mately 175 mm on the longer side with approximately 145 mm across, on the widest 

part. One side of the item is flat with only the bottom part bearing marks of violent 

splitting. Sides of the larger object are uneven and rough, probably the result of vi o-

lent separation as well. Thickness of the object varies from approximately 40 mm to 

50 mm for the larger part, and approximately from 4 mm to 10 mm at the peeled off 

part. 

 
 


