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حرية المعلومات
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مديرية الخدمات التنفيذذية واالتصاالت
صية
ت/فرع الخصوص
حرية المعلومات
قانون ح
ن ،الغرفة رقم  2سي757
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قيادة الععمليات الخاصة األمريكية
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ماكديل أي إف بي ،فلووريدا 53233-33621
وزارة البحرية
ساوث أيست
 720ككينون ستريت ،س
13
المبنى  ،36الغرفة 35
203
ن ،دي سي 374
واشنطن
ف )قانون حرية المعلومات(
جي-6آر دي إف
القيادة االمركزية األمرييكية سي سي دج
ي بولفارد ماكديلل
 7115ساوث باوندري
كية ،فلوريدا 5101-336621
القاعدة الجوية األمريكي
ت ديكرسون
روبيرت
س-آر دي إف
رئيس ممكتب قانون حررية المعلومات ،أي أي إتش إس
الجناح 150
 7701تلغراف رود
3905-2231
ألكسندرريا ،فيرجينيا 15
وكالة ممخابرات الدفاع
دي إي إن –  1إي )قاانون حرية المعللومات(

 200ماكديل بولفارد
واشنطن ،دي سي 5100-20340
مكتب مدير المخابرات القومية
مكتب قانون حرية المعلومات
واشنطن ،دي سي 20511
مكتب برامج وخدمات المعلومات
إي/دجي آي إس/آي بي إس/آر إل
وزارة الخارجية األمريكية
واشنطن ،دي سي 8100-20522

الموضوع :طلب مقدم تحت قانون حرية المعلومات /مطلوب إجراء مستعجل
الى من يھمه األمر:
يش ِّكل ھذا الخطاب طلبا ً )"الطلب"( وفقا ً لقانون حرية المعلومات )"قانون حرية المعلومات"( ،المحكمة العليا األمريكية ،5
الفقرة  552وللقواعد التنفيذية لوزارة الدفاع )"وزارة الدفاع"( وألحكام االنظمة الفدرالية  ،32الفقرة  286.1وما َيليھا
وللقواعد التنفيذية لوزارة الخارجية )وزارة الخارجية"( والحكام األنظمة الفدرالية  ،22الفقرة  171.1وما َيليھا وللقواعد
التنفيذية لمكتب مدير المخابرات القومية والحكام األنظمة الفدرالية  ،32الفقرة  1700.1وما َيليھا ولمذكرة الرئيس المؤرخة
 21يناير/كانون الثاني  2009وللقواعد الفدرالية  26) 4683يناير/كانون الثاني  (2009ولمذكرة المحامي العام المؤرخة 19
مارس/آذار  2009وللقواعد الفدرالية  29) 49،892 ،74سبتمبر/ايلول  .(2009وت َّم تقديم الطلب من قبل مؤسسة االتحاد
1
االمريكي للحريات المدنية واالتحاد األمريكي للحريات المدنية )بصورة جماعية "االتحاد االمريكي للحريات المدنية"(
ومركز الحقوق الدستورية )"مركز الحقوق الدستورية"() 2بصورة جماعية "مقدمو الطلب"(.
يسعى ھذا الطلب للحصول على سجالت تتعلق بضربة عسكرية شنتھا الواليات المتحدة على مجتمع يقع في منطقة
المعجلة ،3محافظة ابين في اليمن في تاريخ  17ديسمبر/كانون االول  .2009ووفقا ً للتقارير اإلخبارية ،فقد ضربت صواريخ
كروز األمريكية محملة بقنابل عنقودية منطقة جبلية نائية مستھدفة ما يزعم بـ "المقاتلين" ،إالَّ أن ذلك أسفر عن مصرع ما ال
يقل عن  21طفالً و 14امرأة .أنظر البيان الصحفي الصادر عن منظمة العفو الدولية في اليمن :صور لصواريخ وذخائر
عنقودية تشير الى دور الواليات المتحدة في الھجمة المميتة ) 7يونيو/حزيران  .bit.ly/ysbSkt//:http ،(2010ومنذ
تاريخ ھذا االعتداء كشف مسؤولون حكوميون امريكيون امتنعوا عن ذكر اسمائھم ،وتقارير اعالمية ،ومنظمات حقوقية عن
الواليات المتحدة بإطالق صواريخ على المعجلة  .انظر على سبيل المثال بريان روس واآلخرون ،أوباما يأمر بشن قيام
عسكرية على إرھابيين يمنيين ،إي بس سي نيوز 18 ،ديسمبر/كانون االول  ،2009ضربات
 1االتحاد االمريكي للحريات المدنية منظمة عضوية غير ربحية وفقا ً لقانون المحكمة العليا األمريكية  ،26الفقرة )501ج() ،(4تعمل على توعية
الجمھور حول الحريات المدنية المترتبة عن التشريعات الواليتية والفدراالية المعلقة والمقترحة وتقدم تحليالً للتشريعات المعلقة والمقترحة وتقوم
بالضغط مباشرة على المشرعين وتجند اعضاءھا للقيام بالضغط على المشرعين الذين يمثلونھم .مؤسسة االتحاد األمريكي للحريات المدنية منظمة
منفصلة وفقا ً لقانون المحكمة العليا األمريكية ،26الفقرة )501ج() (3تقدم تمثيالً قانونيا ً مجانا ً لألفراد والمنظمات في قضايا الحقوق المدنية والحريات
المدنية ،وتعمل على توعية الجمھور حول الحريات المدنية المترتبة عن التشريعات الواليتية والفدرالية المعلقة والمقترحة وتقدم تحاليل للتشريعات
المعلقة والمقترحة وتقوم بالضغط مباشرة على المشرعين وتجند اعضاءھا للقيام بالضغط على المشرعين الذين يمثلونھم.
22مركز الحقوق الدستورية منظمة غير ربحية ،تعمل للمصلحة العامة ولتوعية الجمھور على مسائل قانونية وعامة وتضلع في التقاضي والمناصرة
2العامة ،كما أنھا تنشر مواداً في مجاالت حقوق االنسان على المستوى المدني والدولي.
 33المعجلة أسم لمنطقة ت َّم تھجئتھا باللغة االنكليزية بأشكال مختلفة.
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 http://abcn.ws/waUUnHمايكل أيسيكوف ،برقية تمنح القاعدة اداة تجنيد جديدة ،إم إس إن بي سي نيوز30 ،
نوفمبر/تشرين الثاني  .http://on.msnbc.com/wcToea ،2010وصفت برقية دبلوماسية أمريكية مسرَّ بة اجتماعا ً
عُقد في  2يناير/كانون الثاني  2010بين الجنرال دافيد بيتراوس ،الذي كان يشغل منصب قائد القيادة العامة األمريكية ،وعلي
عبد ﷲ صالح الذي كان حينذاك رئيسا ً لليمن حيث "امتعض" صالح من "عدم دقة" صواريخ الكروز التي ت َّم استعمالھا ،إالَّ
ان مسؤولين يمنيين اتفقوا على االدعاء زوراً عن مسؤوليتھم عن ھجمات المعجلة .انظر برقية سفارة الواليات المتحدة في
اليمن ،الجنرال بيتراوس يجتمع مع صالح لمناقشة المساعدة األمنية ،ضربات القاعدة في شبه الجزيرة العربية4 ،
يناير/كانون الثاني ) 2010ت َّم نشرھا في البداية على موقع ويكيليكس في  30نوفمبر/تشرين الثاني  (2010متوفرة على
الموقع العنكبوتيaks,org/cable/2010/01/10SANAA4.HTMLhttp://wikile :
إننا نسعى للحصول على معلومات حول األسس القانونية التي استندت عليھا الواليات المتحدة وفقا ً للقوانين المحلية واالجنبية
والدولية لكي تشن ضربتھا العسكرية على مجتمع المعجلة ،كما أننا نطالب بالحصول على معلومات عن اإلجراء الذي اتبع
ً
أضافة الى المعلومات
في اتخاذ القرار واالسس الوقائعية التي ت َّم على اساسھا إصدار أوامر بشن تلك الضربة العسكرية،
المتعلقة بأي تحقيقات أو تقييمات للضربة من قِ َبل أو بإيعاز من حكومة الواليات المتحدة .ونسعى على وجه التحديد للحصول
على سجالت تتعلق بعِلم الواليات المتحدة بوجود مدنيين ،بما في ذلك نساء وأطفال ،في مجتمع المعجلة ،اضافة الى التدابير
المتخذة لوفاء الواليات المتحدة بالتزاماتھا القانونية بالحد من اإلصابات في صفوف المدنيين وأي تدابير اتخذتھا الواليات
المتحدة أو باإليعاز منھا لتعويض أھالي الضحايا للخسائر البشرية والمادية التي تكبدوھا .واخيراً ،فإننا نطالب بالحصول على
معلومات حول الجھود التي بذلتھا الواليات المتحدة إلخفاء مسؤوليتھا عن ضربة المعجلة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اعلنت في البداية عن مسؤوليتھا عن الھجوم على مجتمع المعجلة .انظر روبيرت ف وورث ،اليمن
تعلن عن مقتل  34شخصا ً في االعتداء على قواعد تنظيم القاعدة ،نيويورك تايمز 17 ،ديسمبر/كانون االول ،2009
 http://nyti.ms/z3dB5vبرايان روس واآلخرون ،أوباما يصدر أوامر بضرب االرھابيين اليمنيين ،إي بي سي نيوز،
 18ديسمبر/كانون االول ) http:abcn.ws/waUUnH ،2009مسؤول يمني في سفارة بالده في واشنطن أصرَّ إلي بي
سي نيوز يوم الجمعة بأن ھجومات يوم الخميس ت َّم "التخطيط لھا وتنفيذھا" من قبل حكومة وشرطة اليمن"(؛ بيان صحفي،
مكتب االعالم والشؤون العامة في سفارة الجمھورية اليمنية ،بيان صحفي ) 24ديسمبر/كانون االول (2009
 ،tp://bit.ly/ArypcHhtبرقية من سفارة الواليات المتحدة في اليمن ،حكومة الجمھورية اليمنية تتطلع الى االمام بعد
عمليات الھجوم ضد االرھابيين ،ولكن ربما ليس كفاية الى األمام  21 ،ديسمبر/كانون االول ) 2009ت َّم نشرھا في البداية من
ِق َبل ويكيليكس في  4ديسمبر/كانون االول  (2010متوفرة على الموقع العنكبوتي:
") http://wikileaks.org/cable/2009/12/09SANAA2251.HTMLال يزال المسؤولون في حكومة الجمھورية
اليمنية مصرين علنا ً على ان العمليات قد ت َّم تنفيذھا من قبل قوات الحكومة مقرَّ ون بالدعم األمريكي بالنسبة لتبادل المعلومات
المخابراتية"(.
وتقريبا ً فوراً بعد الضربة نقلت تقارير وسائل االعالم عن لسان مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسماءھم تفيد ان الواليات المتحدة
اطلقت صواريخ الكروز التي ضربت المعجلة .انظر على سبيل المثال ،برايان روس واآلخرون ،أوباما يصدر أمرا بشن
ضربة عسكرية ضد ارھابيين يمنيين ،إي بي سي نيوز 18 ،ديسمبر/كانون االول http://abcn.ws/waUUnH ،2009
)بنا ًء على أوامر صادرة من قِ َبل الرئيس باراك أوباما ،القوات العسكرية اطلقت صواريخ كروز صباح يوم الخميس ضد
موقعين اثنين يُشتبه بانھما تابعان لتنظيم القاعدة ،ھذا ما قاله مسؤولون في اإلدارة لقناة إي بي سي نيوز"(؛ الواليات المتحدة
تقصف اھدافا ً تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ،إن بي سي نيوز 18 ،ديسمبر/كانون االول ،2009
") http://on.today.com/yDkGDdالسفن الحربية االمريكية تطلق صواريخ على معسكرات تدريب يُشتبه بأنھا تابعة
لتنظيم القاعدة في اليمن بدعم من الحكومة ،ھذا ما قالته مصادر من البنتاغون إلن بي سي نيوز"(؛ الواليات المتحدة ضربت
بالصواريخ تنظيم القاعدة في اليمن ،ھذا ما قالته مصادر ،فوكس نيوز 19 ،ديسمبر/كانون االول ،2009
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") http://fxn.ws/zlE8cJاطلقت الواليات المتحدة صاروخان وضربت اھدافا ً تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ،ھذا ما قاله
مسؤولين اثنين لفوكس نيوز"(؛ بيل روجيو ،الواليات المتحدة تطلق صاروخ كروز وتضرب تنظيم القاعدة في اليمن ،صحيفة
اللونغ وور 19 ،ديسمبر/كانون االول  ) http://bit.ly/5N0uQi ،2009الواليات المتحدة نفذت ھجمات بصواريخ كروز
ضد معسكرين اثنين تابعين لتنظيم القاعدة في اليمن ،مما اسفر عن مقتل العديد من القادة والمقاتلين االرھابيين اضافة الى عدد
من المدنيين"( .وفي  30نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010نشرت ويكيليكس برقية صادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن
اجتماع ُعقِد في يناير/كانون الثاني  2010بين الجنرال باتريوس والرئيس صالح والذي ا َّكد مسؤولية الواليات المتحدة عن
ضربة المعجلة )سيتم الحقا ً أدناه التحدث بالتفصيل عن ھذه البرقية(.
وفي  7يونيو/حزيران  ،2010اطلقت منظمة العفو الدولية صوراً لمكونات الصواريخ المصنعة في الواليات المتحدة في موقع
الضربة في المعجلة .وتبين الصور مخلفات القنابل العنقودية التي تحمل ختما ً يبين انه ت َّم تصنيعھا في الواليات المتحدة .انظر
البيان الصحفي ،منظمة العفو الدولية ،اليمن :صور لصاروخ وذخائر عنقودية تشير الى دور الواليات المتحدة في الھجمة
المميتة ) 7يونيو/حزيران ) http://bit.ly/ySbSkt ،(2010ومن المعروف ان القوات األمريكية ھي الوحيدة التي تملك
ھذه الصواريخ ومن غير المرجح قيام اليمن باستعمال ھذا النوع من الصواريخ"( .والقنابل العنقودية محظورة وفقا ً لمعاھدة
و َّقعت عليھا أكثر من  100دولة )على الرغم من عدم توقيع الواليات المتحدة واليمن على ھذه المعاھدة( نظراً إلمكانية تسببھا
إلزھاق عشوائي لألرواح كما أنھا تخلف وراءھا ذخائر لم تنفجر من شأنھا أن تسبب ازھاقا ً اضافيا ً ألرواح المدنيين واصابات
لھم بعد فترة طويلة من الھجمة .4انظر المعاھدة بشأن الذخائر العنقودية ،فُت َِحت للتوقيع في  3ديسمبر/كانون االول ،2008
 48معاھدة متعددة االطراف ) 357اصبحت سارية المفعول في  1اغسطس/آب (2010؛ انظر ايضا ً البيان الصحفي ،منظمة
العفو الدولية ،اليمن :صور لصاروخ وذخائر عنقودية تشير الى دور الواليات المتحدة في الھجمة المميتة ) 7يونيو/حزيران
 it.ly/ySbSkthttp://b ،(2010بيان صحفي ،ھيومن رايتس واتش ،الواليات المتحدة :تحقيق في مساعدة اليمن في
مكافحة االرھاب ) 11ديسمبر/كانون االول  .http://bit.ly/yCUO4N ،(2010وقام مؤخراً الصحفي جيريمي سكاھيل
والمخرج ريتشارد رولي بعرض فيلم يحتوي على لقطات مباشرة ت َّم التقاطھا فوراً بعد ضربة  17ديسمبر/كانون االول
 2009والتي تبين ايضا ً اجزا ًء من صواريخ عليھا اختام تشير الى انھا من صنع الواليات المتحدة .انظر لعبة امريكا
الخطرة ،الجزيرة 8 ،مارس/آذار  .http://aje.me/zR6qve ،2012وباإلضافة الى ذلك ،يظھر الفيلم جثثا ً ألطفال وقعوا
ضحايا نتيجة للضربة الصاروخية كما انه يحتوي على مقابالت عُقدت مع افراد نجوا من تلك الضربة يتحدثون خاللھا عن
فقدان االرواح المدنية وعن التدمير الذي تعرضت له ممتلكاتھم .ولذلك فإن ھذا الطلب يسعى للحصول على السجالت التي
تحتوي على األسس القانونية والوقائعية التي اعتمدت عليھا الواليات المتحدة في ضربتھا للمعجلة وكذلك على اجراء اتخاذ
القرار في اصدار امر بشن الضربة والجھود التي بذلتھا في سبيل التقليل من إزھاق ارواح الضحايا ،اضافة الى التحقيقات
التي تقوم بھا في مقتل االبرياء والجھود التي تبذلھا في سبيل تقديم التعويضات ألسر الضحايا المدنيين.
ويسعى الطلب للحصول على معلومات حول الجھود التي بُذلت في سبيل تغطية مسؤولية الواليات المتحدة عن تلك الضربة.
وكانت ويكيليكس قد حصلت على برقية دبلوماسية صدرت عن وزارة الخارجية األمريكية في يناير/كانون الثاني  ،2010وت َّم
نشرھا على االنترنت وكانت موضوع تداول واسع النطاق على المستوى االعالمي ،تؤكد على مسؤولية الواليات المتحدة عن
الضربة .وتحدثت البرقية عن حديث دار بين الجنرال دافيد بيتراوس والرئيس اليمني علي عبد ﷲ صالح ومسؤولون يمنيون
كبار آخرون حول اتفاق واضح عن استعداد اليمن للمساعدة في اخفاء تورط الواليات المتحدة في الضربات الصاروخية على
اليمن وذلك بإعالن مسؤوليتھا عن ھجمة المعجلة وضربات صاروخية اخرى؛ وكان عنوان البرقية" :اجتماع الجنرال
بيتراوس مع صالح حول المساعدة االمنية والضربات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" ،وتقول البرقية أن:

4
ووفقا ً للتقارير" ،قُتِل ثالث مدنيون بعد فترة قصيرة من الضربة بعدما داست أرجلھم على ذخائر عنقودية" .كريس وودز ،المجزرة المدنية التي لم
 4تنكرھا الواليات المتحدة ولم تؤكدھا ،مكتب التحقيقات الصحفية 29 ،مارس/آذار.
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امتعض صالح الستعمال صواريخ كروز لم تكن "دقيقة كفاية" ورحَّ ب بفكرة استعمال بدالً منھا طائرات القذائف دقيقة
التوجيه " .وسنستمر بالقول بأن ھذه القنابل ھي قنابلنا وليست قنابلكم" ،ھذا ما قاله صالح مما دفع نائب رئيس الوزراء
العليمي قائالً بطريقة فكاھية بأنه "كذب" عندما قال للبرلمان بأن القنابل التي اُلقيت في أرحب وأبيان وشبوة ھي من صنع
امريكي بيد انھا ُر ِم َيت من قِ َبل الحكومة اليمنية.
برقية من السفارة األمريكية في اليمن ،اجتماع الجنرال بيتراوس مع صالح حول المساعدة االمنية ،ضربات ضد القاعدة في
شبه الجزيرة العربية 4 ،يناير/كانون الثاني ) 2010ت َّم نشرھا في البداية من قِ َبل ويكيليكس في  30نوفمبر/تشرين الثاني
 ،(2010متوفرة على الموقع العنكبوتي ،http://wikileaks.org/cable/2010/01/10SANAA4.html#:انظر
ايضا ً مايكل أسيكوف ،برقية اليمن تمنح القاعدة اداة "تجنيد" جديدة ،إم أس إن بي سي 30 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2010
ومن دون المعلومات حول االسس القانونية والوقائعية النخراط الواليات المتحدة في ضربة المعجلة ،لن يتمكن الشعب من
القيام باتخاذ رأي مبني على معلومات دقيقة حول قيام الحكومة باستعمال القوة القاتلة في دولة ليست في حال حرب مع
الواليات المتحدة .وتثير ايضا ً الضربة تساؤالت حول مدى التزام الحكومة بالقوانين الدولية والمحلية في عمليات مكافحة
االرھاب في الخارج ،باألخص فيما يتعلق بواجبھا بالتقليل من ازھاق االرواح المدنية لدى استعمالھا للقوة القاتلة .كما ان
الشعب مھتم بمعرفة الطريقة التي لجأت اليھا الواليات المتحدة لتغطية مسؤوليتھا عن ضربة المعجلة وعما نجم عنھا من
ازھاق لألرواح المدنية.
السجالت المطلوبة
ان االتحاد االمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية يطالبان بكافة السجالت المتعلقة بجميع االشخاص والكيانات،
بما في ذلك جميع االشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الواليات المتحدة ،الذين يرتبطون أو ذي صلة بأي شكل من االشكال
بمجتمع المعجلة ،5بما في ذلك وليس على سبيل الحصر ما يلي:
 -1كافة السجالت المتعلقة باألسس القانونية على مستوى القوانين المحلية واالجنبية والدولية التي اعتمدت عليھا
الواليات المتحدة في ضربة صواريخ الكروز التي شنتھا في  17ديسمبر/كانون االول  2009ضد المعجلة.
 -2كافة السجالت المتعلقة بإجراء التخطيط والسماح ،بما في ذلك اسماء االشخاص الذين وصّوا ووافقوا وسمحوا بشن
ھذه الضربة والمعلومات التي ت َّم االعتماد عليھا لدعم قرار شن الضربة.
 -3كافة السجالت المتعلقة باألھداف المقصودة في الضربة ،بما في ذلك كيانات ومواقع االھداف المقصودة ومدى
قرب االھداف المقصودة من اماكن وجود مدنيين ،بما في ذلك النساء واالطفال.
 -4كافة السجالت المتعلقة بالتقييمات المسبقة للخسائر المدنية الناجمة عن ضربة المعجلة ،بما في ذلك التدابير التي ت َّم
اتخاذھا لتحديد احتمال وقوع خسائر وإصابات مدنية ،بما في ذلك القُصَّر ،والتدابير للحد من الخسائر واإلصابات
المدنية والتصميم على القيام بشن الضربة على الرغم من احتمال وقوع خسائر وإصابات مدنية.
 -5كافة السجالت المتعلقة بتقييم ضربة المعجلة في تاريخ  17ديسمبر/كانون االول أو بعده ،بما في ذلك ودون ان
يقتصر على السجالت المتعلقة بـ:

 5الى مدى تداخل المعلومات المطلوبة ھنا مع معلومات كان االتحاد األمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية قد قدماھا تحت قانون
5حرية المعلومات ،يرجى معالجة سجالت الرد بالتواصل مع الطلبات المقدمة سابقا ً.
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أ – أي تحقيقات أو تقييم ت َّم بعد الضربة ،بما في ذلك عدد الخسائر واإلصابات البشرية وھويات وأعمار
االشخاص الذين قُتِلوا أو تعرضوا إلصابات وكذلك الوسيلة التي ت َّم استعمالھا لتحديد عدد الخسائر
واإلصابات البشرية وھويات وأعمار االشخاص الذين قُتِلوا وتعرضوا إلصابات من جراء الضربة.
ب – كيفية تحديد وضع أو انتماء االشخاص الذين قُتِلوا أو تعرضوا لإلصابات ،على سبيل المثال إذا كان
االشخاص الذين قُتِلوا أو تعرضوا إلصابات أعضا ًء في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،أو "داعمين"
لذاك التنظيم أو اعضاء أو داعمين لمجموعات أخرى أو مدنيين أبرياء أو في أي وضع أو انتماء آخر.
ج – التدابير التي ت َّم اتخاذھا لمراجعة المعايير القانونية والمخابراتية والتشغيلية والعمليات أو اإلجراءات بالنسبة
ألي أوجه قصور ت َّم تحديدھا في عملية المعجلة.
 – 6كافة السجالت المتعلقة بالتعويضات من قِ َبل أو بإيعاز من حكومة الواليات المتحدة للناجين وألسر ضحايا ضربة
المعجلة ،بما في ذلك أي إجراء للمطالبة بتعويضات أُتيحت لھؤالء األشخاص أو أي تفسير لعدم إتاحة فرصة
المطالبة بھذه التعويضات.
 – 7كافة السجالت المتعلقة باالتفاقات والتفاھمات والتعاون أو التنسيق بين الواليات المتحدة وحكومة اليمن حول
ضربة المعجلة ،بما في ذلك ودون أن تقتصر على السجالت المتعلقة بـ:
أ – االجراء المتبع واألسباب التي ت َّم على أساسھا تحديد المعجلة كھدف.
ب – القيود على استخدام القوة العسكرية األمريكية في اليمن ،بما في ذلك القيود الجغرافية واإلقليمية ،وھي
تدابير ينبغي اتخاذھا للحد من الخسائر واإلصابات المدنية ،أو تدابير ينبغي اتخاذھا في سبيل تقييم عدد
الخسائر واإلصابات ولتحديد كيانات وأوضاع أو انتماءات االشخاص الذين قُتِلوا وتعرضوا لإلصابات.
ج – االتفاق الذي على اساسه قامت اليمن بإعالن مسؤوليتھا عن ضربة المعجلة.
د – المدى والوسيلة التي سيتم من خاللھا تعويض الناجين عن خسائرھم.
فيما يتعلق بطريقة التسليم ،انظر قانون المحكمة العليا  ،5الفقرة )552أ())(3ب( ،فإننا نطالب بالحصول على سجالت رد
إلكترونية بشكلھا األصلي ،إذا كان ذلك ممكنا ً .وكبديل ،فإننا نطالب بتزويدنا إلكترونيا ً في شكل ملف نصّي )بي دي إف(
بأفضل جودة صورة متوفرة للوكالة وأن يتم تزويدنا بالسجالت بملفات .bates‐stamped
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