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ع  كية بدون طيار وقا مر ع تق )الدرونز( قصف الطائرات  ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال ار  
 

كيــة   -1 مر داف الطــائرات  دعــاء باســ خ ) DRONES(واقعــة  ــ مــديرة الصــومعة محافظــة البيضــاء بتــار ن  لعــدد مــن املــدني
ل19   : م2014ابر

الـة  ـذه ا دعاء  ع  ص وقا ـا أحـد مشـايخ قبيلـة  -وتت ـو الشـيخ كمـا يرو ايا و ـ ـا ال ـ إل ت ـ ي الـذي أفـاد  -) أ.ع.ح(آل عـزان ال
ــ قبيلتــه  ــ إ ت ــ ت ســر ال اص مــن أبنــاء أســرة واحــدة مــن  ــ نــة، بــأن عشــرة مــن  ــة  -عنــد مقابلتــه مــن قبــل ال ــ مدير ســكن  و

شم(الصومعة و أسرة  ن سيارة نوع  -) آل ا م  مجال البناءمتوج) الند كروزر  -شاص(انوا ع م   .ن إ عمل
ت املوافق  ـ تبعـد حـوا  -م، تفاجأوا 19/4/2014 تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الس ازميـة ال ـ منطقـة ا م  و

ات عن مدنية البيضاء عاصمة محافظة البيضاء ) 10(10 م ممـا  -كيلو م ـ سـيار أدى بقيام طـائرة مـن دون طيـار بـإطالق صـاروخ ع
ــ مقتــل  ظــة وإصــابة ) 4(إ ــ نفــس ال اص قتلــوا  ــ ــم) 6(أ ــ  ن بجــروح بليغــه والقت ن : آخــر ــه مســود، وســند حســ ــ عبدر ياســر ع

ـــم ـــ  ر شـــم وا ـــك ا شـــم، واحمـــد وصـــا بو شـــم، : ا شـــم، وســـالم ناصـــر ا ن ا شـــم، وعبـــد الـــرحمن حســـ عبـــد هللا ناصـــر ا
شم   .وناصر دمحم ا

نــة  -ن املنطقــة كمــا أفــاد احــد أعيــا ، مــن آل  -عنــد مقابلتــه مــن ال ــ ر ــ وا ســقوط القت عــد معرفتــه  ادثــة، و ــ يــوم وقــوع ا بأنــه 
ــم مــن  ن لعمل بــ ــانوا ذا ــا مــن التنظيمــات، بــل  ــم ارتبــاط بالقاعــدة وغ س ل ن اللــذين لــ ــاء املــدني بر ــم مــن  شــم وال مســود، أ ا

ت املوافـق  ـم بالواقعـة، وأنـه طلـب مـن  م،19/4/2014صباح يوم السـ وانـه قـام بالتواصـل مـع قيـادة محافظـة البيضـاء تلفونيـا، وإبالغ
ـ مـن قبـل أبنــاء  ياء كب ادثـة قـد القـت اسـ ـذه ا ـون  ـا،  عـرض لـه أبناؤ ـ مـا  ادثـة وع ـذه ا ـ  م ع ـافظ ضـرورة تحكـيم قبيلـ ا

افظ اورة ، وأن ا افظة والقبائل ا أبلغه  أنه متواجد  صنعاء، وانه سيوصل املعلومات إ قيادة وزارة الدفاع  القبيلة وأبناء ا
م ع طلبه بلغه برد ة وس   .وقيادة املنطقة العسكر

ب مجموعة  ا ذ عد ايا، و افظ وابلغه أن وزارة الدفاع موافقة ع تحكيم أسرة ال ادثة تواصل به ا وأفاد انه  مساء يوم ا
إثبـات  من أعيان القبيلة ة، ومبلـغ مـا  سـ م عـدد مـن  سـليم حضـور قائـد املنطقـة تـم  ـافظ، و ل ا ـ ـ م املتواجدين  صنعاء إ

ام  ــ ـافظ وقائــد املنطقـة نيابــة عـن الدولــة، وتضـمنت ال ــا ا ــ التحكـيم، كمــا تـم صــياغة وثيقـة تحكــيم وقـع عل ـ موافقــة الدولـة ع ع
ـل أسـر  نفيذ ما يحكـم فيـه أ اياالدولة ب ـ ـ الدولـة بمبلـغ . ة ال ايا ع ـ ة حكمـت أسـرة ال ـ عـد تلـك الف ـ 207.000000(و ـال يم ) ر

خ  كم بتار ان ا با، و عادل مليون دوالر تقر و ما   .م 13/6/2014و
ــ وثــائق أخــرى صــادرة ــر الــدفاع، وكــذا ع ــ وز ــة إ ــ وثــائق صــادرة مــن مــدير أمــن محافظــة البيضــاء موج نــة ع مـــن  وقــد حصــلت ال

نفيـذ مـا يتضـمنه  ايا مـن عـدم قيـام الدولـة ب ـ وى أسـرة ال ـة، تتضـمن شـ ور م س ا ـة لـرئ افظـة موج ليـة با قيادة السلطة ا
ام الذي تضمنته وثيقة التحكيم م بالتنفيذ وفقا لالل كم، ومطالب   .  ا

م ع عدم وجود أي  ص، واتفقوا جميع نة إلفادة أك من  سـ وقد استمعت ال ادثـة بمـا  ـ ا ن  دف اص املسـ ـ صـلة لأل
م م لعمل م أثناء توج داف ن  البناء تم اس ن العامل انوا من املدني ايا    .تنظيم القاعدة، وأن ال
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كية  -2 مر ة لطائرات الدرونز  و   :  ع موكب الزفاف  قيفة رداع بمحافظة البيضاء) بدون طيار(الغارة ا
ع  ص وقــا ــ أحــد مشــايخ قبيلــة وتــت شــل الت م الشــيخ عبــد هللا ا ن أحــد الــة، بحســب إفــادة ثالثــة مــن النــاج ــذه ا ــ  دعــاء 

ي م، ع النحو  م بحسب رغب نة بأسما ن تحتفظ ال ن أخر ايا، باإلضافة إ اثن ا ال ت إل   :التيوس ال ي
س ا م عة والنصف من مساء يوم ا ـون مـن . م12/12/2013ملوافق  الساعة الرا ـ موكـب زفـاف يت ـ يكـال  م إ ق ) 14(انوا  طر

عـد حــوا  ، تفـاجؤوا بتحليــق عـدد مــن الطـائرات بــدون ) 50(سـيارة، و ـ سـ عقبــة ز ـ عقبــة  التحديــد  ًا مـن مدينـة رداع، و ــ كيلـو م
ــع أو ثــالث طــائرات(طيــار فــوق املوكــب  ــ)حــوا أر ــوا لوجود ــ عــدد ، ومــا أن انت ا ع خ ــا بــإطالق صــوار ن م تــ ما أو اث م أحــد ا باشــر

ع سيارات، وقتل  اق وتدم أر انت تقلنا مما أدى إ اح ا، وإصابة ) 12(من السيارات ال  انوا بداخل صًا بجروح ) 13(صا 
ـ ـ قبيل تمـون إ ـا منطقـة يكـال، و م، ومـن أ ن، ومـن أقـار م مـدني ن،  متفاوتة ، وجمـيع ـا العروسـ ـ إل ت ـ ي التيـوس وال عـامر ال

ت إ تنظيم القاعدة ص ي ر أي    .ولم يكن ضمن القت أو ا

ايا القت   ال
  العمر  النوع  سم  م
ن الت  1   سنة 30  ذكر  عارف أحمد دمحم حس
  سنة 35  ذكر  ع عبدهللا احمد الت  2
  سنة 20  ذكر  شايف عبدهللا صا مبخوت العامري   3
ن صا العامري   4   30  ذكر  مسعد ضيف هللا حس
  38  ذكر  مطلق حمود دمحم الت  5
ن دمحم صا العامري   6   60  ذكر  حس
  35  ذكر  صا مسعد عبدهللا العامري   7
  20  ذكر  دمحم ع مسعد عبدهللا العامري   8
دان دمحم صا العامري   9   40  ذكر  ز

ن   10   43  ذكر  التسالم محسن ع حس
ن دمحم ضيف هللا الت  11   65  ذكر  حس
  25  ذكر  صا مبخوت عبدهللا العامري   12

   
ومة اليمنية  ت قيام ا دعاء، ع وثائق تث نة، خالل التحقيق  الواقعة محل  ود، حصلت ال اإلضافة إ ما ورد  أقوال الش و
مــا  ــ إل ت ــ ي ن ال ــ القبيلتــ ــ حينــه بتحكـيم قبيلــة التيــوس وآل عــامر، و ة  ممثلـة بمحــافظ محافظــة البيضــاء وقائــد املنطقــة العســكر

ســ ايا  ــ ومــة بــدفع مبلــغ ال ــاء، وقيــام ا بر ن  ايا فيــه مــن املــدني ــ ــان جميــع ال كيــة للموكــب الــذي  مر داف الطــائرات  ب اســ
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ــادل  عـ ــا  ادثـــة أي مـ ي ل ــ اليـــوم الثـــا ـ ـــان قتيـــل، وذلـــك  لـــه اذا  ـــان مصـــاب أو أل ية ســـواء  ــ ـ ـــل  ـــال ل ن مليـــون ر آالف دوالر ) 10(اثنـــ
ي  حينه ، ثم قيام الد عادل ) 16(ولة بدفع مبلغ أمر ية من القت أي ما  ل  ال يم لورثة  ي) 80(مليون ر   .الف دوالر أمر

ــا  ــــ ـ ــ أ ـــ ــ ـــة ع ـــ نـ ـــد ال ــ ــــع تأكيــ ــ ـــــاله، ومـ ــا أعــ ــ ـــ ــــــار إل ــــــاء املشـ دعـ ــــــاالت  ــ حـ ـــ ــ ــــق  ـــال التحقيـــ ـــ ــــن أعمـ ــ ــــة مـ ــ نـ ـــه ال ــ ـــت بــ ـــ ــــا قامـ ــ ــــالل مـ ــ ــــن خـ ومـــ
ي،  ـــا ــ ـــ ـــا ال ـــ ــ ر ــــمن تقر ــا ضـــ ــ ــ ــ ــق ف ــ ــو التحقيـــ ــ ــ تتــــ ـــ ــ ــاك ال ــ ــ ــ ــاءات باالن ـــ دعـــ ــع  ـــ ــ جميــ ـــ ـــ ـــة  ـــ املـ ـــا ال ـــ ــ ـــائج تحقيقا ـــ ـــــديم نتـ ــتقوم بتقـــ ـــ ســ

ــارة ـــ شــ ـــد  ـــ ــــن املفيـ ـــه مـــ ــ ـــــرى أنــ ــة تــ ـــ نــ ن  إال أن ال ـــــوان ــتور والقــ ــ ــــــوص الدســـ ـــة بنصـ ـــ ــة اليمنيـ ـــ ومــ ام  ا ــ ـــ ــ ــــرورة ال ــ ضـــ ـــ ــ ــا إ ــ نـــ ـــه  ـــ يـ والتن
ــــذا النـــــــوع مـــــــن  ــ ايا  ــ ـــ ــ ــــة ل ــــات العادلــ ضـــ ــع التعو ــ ــ  دفــ ـــ ــ ع إ ـــر ــ ل سـ ـــــ شــ ــة املبـــــــادرة و ـــ ومـ ــ ا ـــ ــ ن ع ـــــ ــه  يتعـ ـــ ـــرى أنــ ــ ــا تـ ــ ـــة، كمـــ الوطنيـــ

ــة، و  ـــ كيــ مر ـــائرات  ـــ ــــل الطـ ــ ــــن قبـ ــتم مـــ ــ ــ ــ تـ ـــ ــ ـــــاوزات ال ـــد للتجــ ـــ ـــع حـ ـــ ــ وضـ ـــ ــ ـــل ع ـــ ــــات، والعمـ ـــ ا ــــل ن ـــ ـــام ب ـــ ــاء، والقيـ ــ ــــل دور القضـــ تفعيـــ
ل عادل ش م  اكم م إ القضاء  ن أمنيا، وتقديم ن واملطلو م عة امل   . ما من شانه أن يكفل متا

يع  -3 ة ولد ر ن  منطقة يك بمدير كية ملواطن مر  : قيفة/ واقعة قصف الطائرات 
خ  ــــــار ــ ــــه بتـ ـــ ـــة بأنــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــد 29/1/2017تـــ ـــ ـــة ولـــ ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ـ ـــائرات م،  ـــ ــ ـــــن الطـ ـــ ـــــدد مـ ـــ ــــــت عـ ــاء، قامـــ ــ ـــ ـــة البيضــ ـــ ــ ـــة محافظـ ـــ ــع قيقـــ ـــ ـــ يـ ر

ـــاعة  ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـ ن  كي ـــر ــ ـــ ـــــود أمـ ـــ نـ ـــزال  ـــ ــ ــة إنـ ـــ ـــ عمليـ ـــة  ـــ ــــة والعموديـــ ــ ــد  2:00املروحيـــ ـــ ـــ ـــة تـ ـــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــــزال بدايـــ ــ نــ ــــــم  ـــــث تـــ ـــ ــــــرا، حيـ فجـــ
ــ ـــ ــــة الـ ــاء املنطقــ ــ ــع أبنــ ــ وا مــ ب ــ ـــ ـــدد مــــــن املنــــــازل، واشـ ــ ــ عـ ـــ ـ وم ع ــال ــ ـــــدأوا بــ ـ ـــــل، و ــــة الغيـ ــ ــاه قر ــ ـــــود باتجــ نـ ــــرك ا ــا تحــ ــــ ــار، وم ــ ذي عشــ

ان ـــــ ـــ ــ ــــالل الط ـــ ــــن خــ ــ م مـــ ـــــف ـــ ـــع قصــ ـــ ــــــزامن مـــ ــــذي تــــ ـــ م، والــ ـــــ ـــ وم علــ ــال ــ ــ ــــــاجؤوا بـــ ــ ــتمرت . تفـ ــ ــ ـــــو، واســــ ـــ ـ ـــــن ا ــ ــــف مـــ ــ ــتمر القصـــ ــ ـــ ــد اســـ ـــ ــ وقــ
ـــاعة  ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــــة ح ــ ــــل  5:30العمليـ ـــوم مقتـــ ــ ـــ ــــذا ال ــــ ــــــن  ــــــتج عـ ــباحا، ونــ ــ ــــال، و 11صــــ ــــــاء و 6طفــــ ــــــن  8سـ ــ مــ ـــ ـــ ــــدد كب ــ ــابة عـ ــ ـــال، وإصــــ ــ رجـــ

ه  ا تم تدم عض املأبناء املنطقة، كما تم تدم عدد من املنازل  ل    .ش
طفال    :القت من 

  العمر  سم  م
د ع العامري   1 ر 3  أسماء ف   أش
شة دمحم عبدهللا العامري   2   سنوات 4  عا
ن العيفه  3   سنوات 5  حليمة حس
ن دمحم عبدهللا مبخوت العامري   4   سنوات 5  حس
ه مساعد العامري   5   سنوات 6  مرسل عبدر
  سنوات 7  خديجة مبخوت محسن العامري   6
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  سنوات 8  أنوار انور العولقي  7
ب  8   سنوات 11  أحمد عبدهللا أحمد الذ
ب  9   سنه 12  ناصر عبدهللا احمد الذ

ساء   : القت من ال
  العمر  سم  م
  سنة 25  فاطمة عبدهللا مبخوت العامري   2
ن العامري   3   سنه30  ليمه دمحم حس
ن صا حمسن العامري   4   سنه 38  فط
  سنه 40  عبدهللا العامري ظبيه ع   5
    سامله ع احمد العامري   6
  سنة 40  فاطمة عبدهللا صا العامري   7

  

  : القت من الرجال
  العمر  سم  م
ب  1   سنة 32  سلطان احمد ناصر الذ
ن هللا احمد ناصر عثمان  2   سنه35  ز
  سنه 37  خالد ع مقبل العامري   3
ب  4   سنه 37  بالرؤوف احمد ناصر الذ
  سنه 38  دمحم عبدهللا مبخوت  5
ن هللا ناصر العر  6   سنه 55  ز
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  سنه 65  عبدهللا مبخوت العامري   7
و  8   سنه 80  سيف دمحم ا
اب املنازل املدمرة    :أسماء أ

ليا(من دمحم عبدهللا مبخوت  .1 ل   .)تم تدم امل
ليا( ع مبخوت العامري  .2 ل   ).تم تدم امل
ن املنيفة العامري  .3 ليا(حس ل   .)تم تدم امل
ل (عبدالرؤوف السعد  .4 ة من امل  ).تضرر أجزاء كب
ه مسعد العامري  .5 ل (عبدر ة من امل  ).تضرر أجزاء كب
حرف  .6 د ع  ل (ف ة من امل  ).تضرر أجزاء كب

ـــررة،  ــ ــازل املتضــ ـــ ــ املنــ ـــ ــ ــــالع ع طـــ ــــــم  ــا تـ ــ ـــوم، كمـــ ـــ ـ ـــان ال ـــ ـ ـــة م ــ ـــم معاينــ ـــ ــــة، وتـ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ـــة مـــ ـــ ـــان الواقعـ ــ ــ ــ م ـــ ــ ول إ ـــــ ــ ــــم ال ــد تـــ ـــ وقــ
م ـــــ ـــ ــ ـــــن بيــ ــ ـــ ــ ومــ ـــ ـــ ــ ــ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ــ ــ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــ ــن الشــ ــ ـــ ـــ ــــدد مــ ــ ـــ ـــــوال عـــ ـــ ـــ ــماع أقـ ــ ــ ـــ ، )ا.ع.ف(، و)ع .م .ع (، و)ا . س. ا. ز(، و)ا. م. ص: (وســـ

ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ م بأنـــ ــــــأقوال ــ ــاء بـ ــــ ــــذي جـــ ـــ خ  2:00والــ ــــــار ــ ــرا بتـ ــ ـــ ـــاجؤوا 29/1/2017فجــ ـــ ــ م تفــ ــازل ـــ ــ ــ منــ ـــ ـــ ـ ن  ــائم ـــ ـــ ــــانوا نـ ـــ ــ ن  ــ ـــ ـــ م، وحـ
دة  ـــا ــ ــــــرج للمشــ م خـ ـــــ عضــ ات، وأن  با ــ ـــ ـــوات اشــ ــ ـــــك أصــ ــ ذلــ ـــ ــ ــماء، ت ــ ــ الســـ ـــ ــ ــــــوم  ـــائرات تحـ ــ ــــــوات طــ ــــف، وأصـ ــــف عنيـــ ــ ــــوات قصـ ــ بأصـ

ـــق ال ــماء، وتطلــــ ـــ ــ الســ ـــ ــ ـــت تحـــــــوم  ــ انــ ــ  ـــ ــ ـــة ال ــ ـــائرات املروحيــ ـــــل الطــــ ــــن قبــ مم مـــ ـــــ ــــالق النـــــــار علــ ـــــم إطـــ ـــري، وتــ ــ ـــا يجــ ــ ــــة مــ ــ ومعرفـــ ـــ ــ نـــــــار ع
ن  كي ـــر ــ ـــ مـ ــــود  ـــ نــ ــــــادرة ا ـــوم ومغـــ ـــ ـــ ــاء ال ــ ـــ ــ ـــد ان ــ عــــ ــــــم  ـــ ـــة، وا ــ كيــــ ــائرات أمر ـــ ـــ ــا طـ ــــ ـــ ــد أ ــ ـــ عــ ــا  ــــ ــوا فيمـــ ــ ـــ ــ علمــ ـــ ــــ ــــرك، وال ـــ ء يتحــ ــ ـــ ــــ ـــل  ـــ ـــ
ـــل  ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــاثرة  ــ ــ ايا متنــ ــ ـــ ــ ـــث ال ــ دوا جثــ ـــا ــ ـــم شـــ ـــ ـ ــــدمرة، وأ ــازل املـــ ــ ــ ــ املنــ ـــ ــ اب إ ـــــذ ــاموا بالــ ــ ـــة، قــــ ـــ ـــماء املنطقـ ـــ ـــن سـ ـــ ــائرات مــ ـــ ــــــاب الطــ ـ وذ

ـــن ـــ ايا مــ ــ ـــ ـــ ــــم ال ـــ ــــان معظـ ــ ــ ــــة، و ـــ ـ ــ القر ـــ ـــ ــــــان  ــ ــ  م ـــ ـــ ــو الكث ــ ـــ ــا تـ ــــ ، فيمــ ــ ـــ ـــ ر ــــض ا ـــ عـ ـــعاف  ـــ ــاموا بإســ ـــ ــ ــم قـ ــ ــ ــ ــال، وأ ـــ طفـــ ــــــاء و ســ ال
ــــــن  ــــت مـ ـــ ــــوا ب ـــــم يخلـــ ــــه لــ ــة، وأنـــ ـــ ــ ة القر ــ ـــ ــ ــ مق ـــ ــ م  ــ ـــ ، ودفــ ــ ـــ ــ ــــث القت ــع جثـــ ـــ ــــــم جمــ ا تـ ــد ـــ عــ ــــة، و ــــــابات بليغـــ م بإصـ ــاب ــ ــ ــــة إصـ يجـــ م ن ـــــ مــ

ـــا ــ ــ ـــــوم عل ـــ ــــم ال ــ تـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ــــــادوا أن القر ــا أفـ ـــ ـــل، كمـــ ــ قــ ــ  ـــ ــ ح ع ـــر ــ ــل أو جـــ ــ ــــه قتيـــ ــ ــــقط منــ ـــة إال وســـ ـــ ـ ــــــواع  القر ــــــف أنــ ا بمختلـ ــف ـــ وقصـــ
ـــة  ـــ ـ ــ القر ـــ ــ ـــد  ــــه ال يوجــــ ن، وأنـــ ــات الســـــــن ـــ ــــذ مئــ م منـــ ـــائال ـــم وعــــ ــــ ـــة  ــاء املنطقــــ ــ ـــــن أبنـــ ن مــ ـــــدني ن مــ ا مـــــــواطن ــك ــ ســـ ـــة  ــــ ــ قر ـــ ــ ة  ــ ـــ ســ
ــام  ــ ــــذي قــ ـــة الــ نـــ ـــق ال ـــ ــل فر ــ ــــن قبــ ــة املرفــــــوع مــ ـــ ــر املعاينـ ــ ــ ـــا تقر ــ ــــده أيضـ ــــا أكــ ــذا مــ ـــ ـ ــــة، و ــ ـــع أي ج ــ بـ ة ت ـــــكر ـــع عسـ ــــداف أو مواقـــ ــ أي أ

ان الو  ول إ م   .  اقعةبال
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ثيل  -4 ة النجاد  ن  قر  :  محافظة مأرب –واقعة قصف مواطن
خ  ــــــار ــ ـــه بتــــ ـــ ـــ ـــة أنـــ ــ ـــ ص الواقعــــ ــــــت ـــ ـــاعة 23/5/2017تــ ـــ ـــ ــام الســـ ـــ ــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ــ ـــائرات  1:30م، و ـــ ــ ـــن طــــ ــ ـــ ـــــدد مــــ ـــ ــ ـــــت عــ ـــ ــــل حلقــــ ــ ـــ ــــف الليـــ ـــ ـــ ـــد منتصــ ــ ـــ عـــ

ــــود،  ــ نـــ ـــــن ا ــ ـــــدد مــ ــــــإنزال عــــ ـــت بــ ـــ ــأرب، وقامـــ ــ ـــ ــة مــ ـــ ـــــل محافظـــ ثيــــ ــاد  ـــ ـــة النجــــ ـــ ــ ــماء قر ــ ـــ ــ ســ ـــ ــــ ــ  ـــ ـــ با ـــائرات  ـــ ــــة، وطـــ ــ كيـــ مر ــــدرونز  ـــ الـ
ة مما أدى س ة بمختلف أنواع  ن  القر اص وإصابة ) 5(إ مقتل  وقصف منازل املواطن ن) 5(أ   . آخر

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
عدل  1 دي    سنه 90  ناصر ع م
عدل  2 ين سعيد سالم    سنه 17  ش
عدل  3   سنه 22  صا دمحم صا 
عدل  4   سنه 29  الغادر صا سالم 
عدل  5   سنه 15  ياسر دمحم صا 

  

ن   : أسماء املصاب
  العمر  سم  م
عدل  1   سنه 22  مراد سعيد صا 
  سنوات 9  عثمان صا دمحم صا  2
عدل  3   سنه 27  ش ع دمحم 
عدل  4   سنه 19  مبخوت ع عوفج 
عدل  5   سنه 27  احمد صا ع 

م ـــــ ـــ ــ ــــــن بيـ ـــ ـــة، ومــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـــ ـــ ـــ م مــ ــــــماع ــ ــــــم ســـ ـــ ــــذين تــ ـــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ــ والشـ ـــ ـــ ــ ـ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ـ ـــد ورد  ـــ ـــ ، )ا.س.س.ع: (وقــ
ـــاعة )س.ص.ع(، و)أ.س.ع.أ(، و)ا.س.ا(و ـــ ـــ ــام الســ ـــ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ م بأنــ ــــــأقوال ــ ــاء بـــ ــــ ـــ ــــذي جــ ـــ ـــ خ  1:30، والـ ــــــار ــ ــــل بتـــ ــ ـــ ــــف الليــ ـــ ــ ـــــد منتصــ ـــ ــ عـ ــــــن  ـــ مــ
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ـــل ال23/5/2017 ـــ ثيــ ـــة  ـــ ــ م بقر ــازل ـــ ــ منـــ ـــ ـــ ن  ــائم ـــ ـــــانوا نـــ ـــ ن  ــ ـــ ـــائرات م، وحـــ ـــ ـــــوات طــ ــــف، وأصـــ ــ ــــــف عنيــ ــــوات قصــ ــ ـــاجئوا بأصــ ـــ ــاد، تفــ ــ نجــــ
ـــاول  ــ ـــ ــــن حــ ـــ ــ ــــض ممـ ـــ عـــ ـــــرض  ـــ عــ ـــد  ـــ ـــ عـ ــــــك  ـــ ـــن ذلـ ـــ ــ ـــوا عــ ـــ ـــ م تراجعـ ـــــ ـــ ـــل، لكــ ـــ ـــ ــا حصـ ـــ ــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــروج ملعاينـ ـــ ــ ــ ــــــم أرادوا ا ـــ ـ ــماء، وأ ـــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ــــــوم  تحــــ
ــــــن  ــائرات مــ ـــ ــاب الطـــ ـــ ـــ ن، وذ كي ـــر ــ مـــ ــــود  نــــ ــــــادرة ا ـــوم، ومغــ ـــ ــ ــاء ال ــ ــــ ـــد ان ــ عـــ ــــه و م، وأنــــ ـــــ ــار علـــ ـــ ـــالق النـــ ـــ م إلطــ ــازل ـــ ــ ــــن منـ ـــروج مــــ ـــ ــ ا

ـــماء الق ــ ـــــف ســـ ا بمختلـــ ــف ـــ ــا وقصـــ ـــ ــ ـ ـــــوم عل ـــ ــــم ال ـــ ــ تـ ـــ ـــ ـــة ال ــ ـــ ــــــادوا أن القر ـــا أفــ ـــ ،  كمــ ــ ـــ ـــ ر ــــعاف ا ـــ ــــث وإسـ ــ ثــ ــــع ا ــ ــاموا بجمــ ــ ـــ ـــة،  قـ ـــ ــ ر
ــ  ـــ ــ ـــد  ـــ ـــه ال يوجـ ـــ م،  وأنـ ـــر ــ ـــــم وأســ ــ ـــة  ـــ ــاء املنطقـ ـــ ـــــن أبنــ ن مــ ـــــدني ا مــ ــك ــ ســـ ـــة  ـــ ـ ــ قر ـــ ــ ـــة  ـــ كيـ مر ـــائرات  ـــ ــــل الطـ ــ ـــن قبـ ـــ ة مـ ــ ـــ ســ ــــــواع  أنـ

ة بع أي ج ة ت داف أو مواقع عسكر ة أي أ   .القر

يجة    :الن
ع  ـــا ــ عــــــدد مــــــن الوقـــ ــــ ــافة إ ـــا، باإلضــــ ــا آنفـــ ــ ــ دعــــــاءات املشــــــار إل ــ حـــــاالت  ــــ ــــق  ـــال التحقيــ ـــة مــــــن أعمـــ نـــ ـــه ال ــا قامــــــت بـــ ــــالل مــــ ــــن خــ مـ

ن ـــــ ن يمنيــ ــــــواطن ـــة ملـ ـــ كيـ مر ـــائرات  ـــ ــــف الطـ ـــة بقصـــ ـــ ــــرى املتعلقـ ـــة . خـــ ـــ املـ ـــا ال ـــ ـ ـــة تحقيقا ـــ يجـ ــتقدم ن ــ ــا ســـ ـــ ــ ــة بأ ـــ نــ ـــد ال ــ ــــع تأكيــ ــ ومـ
ـــا ــ ـــ ـ ـــا ال ـــ ــ ـ ر ــــمن تقر ـــ ــــــاءات ضــ دعـــ ـــة  ـــ افـــ ــ  ـــ ـــ ــــــوات ـ ـــــؤولية القـــ ـــ ـــوت مسـ ـــ ــ ثبـــ ـــ ـــ ـ ــا إ ــ ـــ نــ ـــارة  ـــ شـــ ــــــم  ـــ ــن امل ــ ــ ــــه مـــ ــ ــــــرى أنـــ ــ ــــة تـ ــ نـــ ي، إال أن ال

ـــدخالت ــــذه التـــ ــ ــــل  ــــمحت بمثــ ــ ســ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــة اليمنيـ ومـــ ــــع ا ـــراكة مــ ــــك بالشـــ ـــاك، وذلــ ـــ ن ــــذا  ــ ـــة عــــــن  ــ كيـ ـــة . مر نـــ ـــه ال ــ بـ ـــذا ت ـــ ول
ــع الق ـــ ــ ــ تمنــ ـــ ــــ ــة وال ـــ ن الوطنيــــ ـــــوان ــتور والقــــ ــ ـــ ــــوص الدســ ـــ ــــة بنصــ ـــ ــــة اليمنيــ ــ ومـــ ام ا ــ ـــ ــــ ــــرورة ال ــ ــ ضـــ ـــ ــــ ــــــاء، إ ـــ بر ن  ــــــواطن ــــل املـــ ـــ ـــام بقتــ ــ يــــ

ــ  ـــ ـــ ــ ن ع ـــــ ـــ ـــه يتعــ ـــ ــ ـــة أنــ ـــ ــ نــ ــــــرى ال ـــ ـــا تـ ـــ ـــ ـــائية، كمـ ـــ ـــ ــام قضـ ـــ ــ ـــ ـــب أح ــ ـــ م إال بموجــ ــاقب ـــ ــ ـــدم معـــ ـــ ــ ــاء، وعــ ــ ـــ ــ القضـــ ـــ ـــ ــ ن إ ــ ـــ ـــ مــ ــــديم امل ـــ ــ ــــــب تقـ ـــ وتوجـ
ــا  ــــ ـــ ــــــوم  ــ تقــ ـــ ــــ ـــــاوزات ال ـــد للتجـــ ـــ ـــع حــ ــ ـــــات، ووضــــ ــ ـ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ن مـــ ــــرر ـــ ـــة للمتضـ ـــ ــــات العادلـــ ــ ضــ ــع التعو ــ ـــ ــ دفـ ـــ ــــ ــــــادرة إ ـــة املبــ ـــ ومــ ا

ـــــة، وتف ـــ ـــ كيـ مر ـــائرات  ـــ ــ ــا، الطــــ ــــ ـــ ن أمنيـــ ــــو ـــ ـــ ن واملطلــ ـــــ ـــ ــ مــ ـــة امل ــ ـــ ـــ عـ ـــل متا ـــ ـــ ــأنه أن يكفـــ ـــ ــ ـــ ـــــن شــ ـــ ـــ ــا مـ ـــ ــ ـــ ـــــل مــ ـــ ــ ــ ـــام ب ـــ ــ ــــــاء، والقيــــ ـــ ــ ــــل دور القضـ ـــ ــ عيـــ
م  محاكمات عادلة اكم م إ القضاء    .وتقديم

يـــــــع  -5 ـــــة ولـــــــد ر ــ ـــــاص مدير حمــ ـــــة  ـــــ منطقــ ــ ـــــة  ــ ـــــة نار ن دراجــ ـــــ ـــــ مــ ــ ـــــل ع ما طفــ ن أحـــــــد ـــــواطن ـــــة قصـــــــف الـــــــدرونز ملــ  –واقعــ
 :رداع البيضاء  –قيفة 

ــــــوم  ـــ ــباح يـ ـــ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ــ أنـــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ــ 23/11/2017تـ ـــ ـــ ــ ن  يت ــ ـــ ـــ ــ داف  ـــــ ـــ ــــار باســ ــ ـــ ـــدون طيـ ـــ ــ ـــة بــ ــ ـــ كيــ ـــائرة أمر ـــ ـــ ـــت طـ ـــ ـــ م، قامـ
ما يع محافظة البيضاء مما أدى إ مقتل ة ولد ر   . مدير
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 :أسماء القت 
 العمر سم م
 سنة 30 احمد سالم مبخوث العامري  1
ي  2  سنة 14 دمحم مسعد عباد ا

 

ــا  ــــ مووفقــ ـــــ ود، ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ايا، ومــ ــ ـــ ـــ ــــه ذوي ال ـــ ــاد بـ ـــ ـــا أفـــ ـــ ــــة، ومــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ــــف القضــ ــ ـــــمنه ملــ ــ ـــا تضـ ـــ ، )أ.ز.ع: (ملــ
خ )أ.م.ع.أ(و ــــــار ــ تـ ــــه و ـــ ــ 23/11/2017، فإنــ ـــ ـــ ــ ي ع ـــــ ـــ ـ ــــــاد ا ــــعد عبــــ ـــ ـــامري ودمحم مســ ـــ ــالم العــــ ـــ ــ ـــد ســ ــ ـــ يتان أحمـ ــ ـــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ــ ـ ــدما  ــ ـــ م، وعنـــ

ــار  ــ ما بصـــ داف ـــــ ـــــم اسـ ــا، تـ ــ مــ ــ قر ـــ ـ ن إ ــ ـــ ـ ـــة متج ـــ ـــة نار ن دراجـــ ـــــ ــا مـ مـــــ ــ مقتل ـــ ـ ـــا أدى إ ــــدون طيــــــار، ممـــ ـــة بــ كيـــ ـــائرة أمر ــه طـــ ـــ وخ أطلقتـ
ـــد  ـــ ية أحمــ ــ ـــ ــ ـــة، وأن ال ـــ ـ ـــا القر ــ ــ ـــــن أ ن مـــ ــــــادي ن عـ ــــــواطن ــا مـ ـــ مــ ن  يت ــ ـــ ـــ ــــة أن ال ــ ـــا املنطقـ ــ ــ ود وأ ـــــ ــــــأد الشــ ــا افــ ــ ــــــال، كمـــ ـ ــ ا ـــ ــ

ــره  ـــ ـــاوز عمــ ـــ ـــــم يتجـ ــًال، ولــ ــ ــ ــزال طفـ ــ ـــــاد اليـــ ــــعد عبــ ية دمحم مســـ ــ ـــ ــ ن أن ال ـــــ ــ حــ ـــ ــ ــة،  ـــ ــ الزراعــ ـــ ــ ــــل  عمـــ ـــــوت  ــالم مبخــ ــ ــ ــ) 14(سـ ـــ نة، وأن ســ
ــ  ـــ ـــ ــ ــ ة ع ــ ـــ ـــ ــ ـــه أو مســ ـــ ــ ابيــــ ــــة إر ـــ ـــ ــيم أو جماعــ ــ ـــ ـــ ــــــأي تنظــ ـــ ــة بـــ ـــ ـــ ــا أي عالقـــ ـــ ـــ ــ مــ ط ن، وال تر ــامل ــ ـــ ـــ اص املســ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــن  ـــ ــا مـــ ــ ـــ ـــ مــ ن كال يت ــ ـــ ـــ ــ ـ ال

ــــالق ـــ ن . طـ ـــر ــ اضـــ ـــانوا أول ا ـــ ــ ــــــم  ــ ـــة، وأ ــ ـــ ــماء القر ـــ ــ ــ سـ ـــ ـــ ــــــوم  ــ تحــ ـــ ـــ ـــار و ـــ ـــدون طيــ ـــ ــــائرة بــ ــ دوا الطــ ـــا ــ ــم شـــ ــ ــ ــ ود، أ ـــــ ــد الشـــ ــ ـــ ــد أكـ ــ ـــ وقـ
ن، إال أ يت ــ ـــ ــ ــــعاف ال ــــة إســـ ــ اولـ ـــة  ـــ ــان الواقعـ ــ ـــ ــام مل ــ ــ القيـــ ـــ ــ م ح ــال ــ ــ ـ ــ أ ـــ ــ ــــعب ع ــا صـــ ــ ـــالء ممـــ ــ ــ أشــ ـــ ــ ــــوا إ ــ ــــد تحولـ م قـــ ــــدو ـــــم وجـــ ــ

م  .بدف
يـــــــــــع  -6 ـــــــــد ر ـــــــــــة ولــ ـــــــــال مدير ـــــــــ منطقـــــــــــة يكــ ــ ـــــــــة أطفـــــــــــال  ـــــــــدرونز لثالثــ خ  –قيفـــــــــــة  –واقعـــــــــــة قصـــــــــــف الــ رداع البيضـــــــــــاء بتـــــــــــار

 : م26/11/2017
ــة،  ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــمنه ملــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــة، بحســ ـــ ــ ص الواقعـ ــــــت خ تـــ ــــــار ــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــــت26/11/2017بأنـــ ـــ ــــدون  م، قامـ ـــ ــــــائرة بــ طـــ

م جميعا يع محافظة البيضاء مما أدى إ مقتل ة ولد ر ايا  منطقة يكال مدير داف ثالثة   .طيار باس
 :أسماء القت 

 العمر سم م
 سنة 14 سلمان سالم مبخوث العامري  1
 سنة 14 فاضل ع دمحم الت 2
 سنة 13 دحان صا نا العامري  3
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ع  كية بدون طيار وقا مر ع تق )الدرونز( قصف الطائرات  ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال ار  
 

ـــمنه  ــ ــا تضـــ ــ ـــ ــا ملـ ــ مووفقــــ ـــــ ود ومـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ايا، ومــ ــ ـــ ـــ ــــه ذوي ال ـــــاد بــــ ـــا أفـــ ـــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ـــــف القضــ ، )أ.ز.ع.إ: (ملـــ
خ )أ.م.ع.أ(و ــــــار ـــه بتــ ـــ ــال 26/11/2017، أنــ ــ ـــ ــــة أطفـ ـــ ا ثالثـ ــتقل ـــ ســـ ـــة  ـــ ــ ـــة نار ـــ داف دراجــ ـــــ ــارة باســـ ـــ ـــدون طيـــ ــ ــة بـــ ـــ كيـــ ـــائرة أمر ـــ ـــــت طــ م، قامـــ

ــا أد م، ممــــ ـــام ــ أغنـــ ـــ ـ م، لر ـــر ــ ــ قـ ـــ ــ ــ  ـــ ـ ــ املر ـــ ـ م إ ـــا ــ ــ اتجـ ـــ ـ ـــانوا  ــة أن ـــ ـــ ـــا املنطقــ ــ ـ ود وأ ـــــ ــأد الشـ ــ ــا افــ ــ ـــا، كمــ م جميعـــ ــتل ـــ ــ مقــ ـــ ـ ى إ
ــ  ـــ ـــ ـ ة ع ــ ـــ ـــ ـــه أو مسـ ـــ ــ ابيـ ــــة إر ـــ ــــــيم أو جماعــ ــأي تنظـــ ــ ـــ ـــة بــ ـــ ــ م أي عالقـ ط ـــر ــ ـــ م، وال تـ ـــر ــ ـــ ــام أسـ ــ ـــ ــــون أغنــ ــ ــال يرعـــ ـــ ــ م أطفــ ــيع ــ ـــ ايا جمــ ــ ـــ ـــ ـ ال

ــة ـــ ـ ــماء القر ـــ ــ سـ ـــ ـ ــ تحــــــوم  ـــ ـ ـــار، و ـــدون طيـــ ـــائرة بـــ دوا الطـــ ـــا ــ ــــم شـ ــ ود أ ـــــ ــد الشـ ـــ ــــد أكـ ــــقوط. طــــــالق، وقــ ـــــد ســ عـ ـــــرة   وحضــــــروا مباشـ
م جميعا قد تحولوا إ أشالء م وجدو ايا، إال أ   .الصاروخ إلسعاف ال

يع  -7 ة ولد ر شم مدير ة صرار ا ن  قر خ  -واقعة قصف الدرونز ملدني  م29/11/2017بتار
ــــــوم  ــاء يــ ــــ ــ مســ ـــ ـــ ــــه و ـــ ــــة بأنـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ا 29/11/2017تــ ــتلق ـــ ســـ ــيارة  ــ ـــ داف سـ ـــــ ــار باســـ ــ ــ ـــدون طيــ ـــ ـــة بــ ـــ كيــ ـــائرة أمر ـــ ـــت طــ ـــ ) 8(م، قامــ

م جميعامواطن يع مما أدى إ مقتل ة ولد ر شم مدير ة صرار ا   .ن  قر
 :أسماء القت

 سم الرقم
 صادق دمحم احمد الصراري  1
ز الصراري  2 ه عبدالعز  صا عبدر
وك عالء نا الصراري  3  م
ري  4 ه الشا  عامر عبدر
ري  5  حزام احمد حسن الشا
ري  6 ه احمد احمد الشا  عبدر
ري  7 ه الشا  صا ع عبدر
ي  8 ه الز  احمد عبدر

 

م  ــ ـــ ود، ومـ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ايا، ومــــ ــ ـــ ـ ــــه ذوي ال ــاد بــ ـــ ــا أفـ ــ ــة، ومــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لـ ـــ ــــف القضـ ـــــمنه ملــ ـــا تضـ ـــا ملـــ ، )ع.ص.ع: (ووفقـــ
ــــــوم )ح.أ.ص(و ـــ ــ ــاء يـ ـــ ـــ ــ مســــ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ ا 29/11/2017، أنــ ــتقل ـــ ـــ ــ ســ ــــان  ــ ـــ ـــ ــيارة  ــ ـــ ـــ داف ســ ـــــ ـــ ــ ــارة باســ ــ ـــ ــ ـــدون طيـــ ــ ـــ ـــة بــــ ـــ ـــ كيـــ ـــائرة أمر ـــ ـــ ـــــت طـــ ـــ م، قامــــ

م ــــــزارع ــن مـ ــ ــ م مـ ـــود ـــ ـــــاء عـ ــة أثنــ ـــ ــــــون بالزراعــ عملـ ـــذين  ــ ايا الــ ــ ـــ ــ ــا  ال ــــ ـــع، ممـ ــ يــ ــــد ر ـــة ولـــ ــ ــ ـــم مدير ـــ شـ ــرار ا ــ ــ ـــــة صـ ــ ــ قر ـــ ــ م  ــازل ـــ ــ منــ ـــ ــ إ
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ــة،  ـــ ــــ ـــا القر ــ ــــ ـــــن أ ــ ــــــاديون مـ ـــون عـــ ـــ م مواطنــ ــيع ــ ـــ ايا جمــ ــ ـــ ــــ ــــة، أن ال ــ ـــا املنطقــ ــ ــــ ود وأ ـــــ ــــأد الشـــ ـــ ــا افــ ــ ـــ ــا، كمــ ــ ـــ م جميعـ ــتل ـــ ــ ــ مقــ ـــ ـــ أدى إ
ة ـــــ ـــ ــه أو مســـ ـــ ـــ ابيــ ــــة إر ـــ ــيم أو جماعــــ ــ ــ ـــ ــأي تنظـ ــ ـــ ــاط بــــ ـــ ـــ م أي ارتبــ ـــــد ـــ س لـــ ـــــ ـــ ــات، ولــ ــ ـــ ــ ــارة القــ ـــ ـــ ــة وتجــ ـــ ـــ ــ زراعـــ ـــ ـــ ــ ـــون  ــ ـــ عملــ ت . و ــــــب ـــ ســ ـــد  ـــ ـــ وقـ

ة خالل  ا الواقعة الثالثة ال تحدث  املدير ة، أل ا القر  .أيام) 9(الواقعة  إثارة الفزع  أوساط أ

يجة  : الن
ــــــن  ـــدد مــ ـــ ــ عــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ اإلضـــ ـــاله، و ــ ــا أعـــ ــ ـــ ـ ــــــار إل ــــــاءات املشــ دعــ ــــــاالت  ــ حــ ـــ ـــ ــــق  ـــ ـــال التحقيـ ـــ ــــــن أعمــ ـــة مــ ـــ نــ ـــه ال ــ ـــــت بـــ ــا قامـــ ـــ ــــالل مـــ ــ ــــــن خــ مــ

ـــائرات  ــــة بقصــــــف الطــــ ــــرى املتعلقـــ خـــ ع  ـــا ــ ــ الوقـ ـــ ــ ــــق  ــ التحقيـــ ـــ ــ ا  ــتمرار ــ ــ اســ ـــ ــ ـــة ع نــــ ـــد ال ــ ـــع تأكيـ ــ ن، ومــ ـــــ ن يمنيــ ـــة ملــــــواطن ــ كيــ مر
ـــة  ـــ ومـ ــــع ا ــ ـــراكة مـ ـــ ـــة بالشـ ـــ كيـ مر ــــــوات  ـــــؤولية القـ ــــــوت مســ ــ ثبـ ـــ ــ ــا إ ــ نـــ ـــارة  ـــ شـ ــــــم  ـ ــن امل ــ ـــه مـــ ــ ـــرى أنــ ــ ـــة تــ ـــ نـ ع، إال أن ال ـــا ــ ــــذه الوقــ ـــ

ـــة  ـــ ـــدخالت  -اليمنيـ ـــ ــذه التـ ــ ـــ ــــل  ـــمحت بمثـــ ـــ ــ سـ ـــ ــ ـــواط -ال ـــ ــال املـ ــ ــ تطـــ ـــ ــ ــــات ال ـــ ا ن ـــذه  ــ ــ ــــــن  نعـ ـــــ ن اليمنيــ ــ . ن ـــ ــ ــــة إ ــ نـ ـــه ال ــ بــ ـــذا ت ـــ ـ ول
ـــل  ـــ ـــ ــ ــــــن  ـــ ن مــ ــــــواطن ــ ـــة املـــ ـــ ـــ ــ حمايــ ـــ ـــ ــ ـ ـــد ع ـــ ــ ــ تؤكـــ ـــ ـــ ــ ـ ــة وال ـــ ـــ ن الوطنيـــ ـــــوان ـــ ــ ــتور والقـ ـــ ــ ـــ ــــوص الدسـ ــ ـــ ـــة بنصــ ـــ ــ ـــة اليمنيـــ ـــ ـــ ومــ ام ا ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــرورة ال ــ ـــ ضــ
ـــة  ـــ نـ ــــــرى ال ــا تـ ــــ ــائية، كمـ ــ ــ ــــــام قضـ ـ ـــب أح ــ م إال بموجــ ــاقب ـــ ــــدم معــ ــاء، وعـــ ــ ــ ــ القضـ ـــ ــ ــات إ ــ امـــ ــأي ا ـــ ن بــ ــ ـــ مــ ــــديم امل ـــــب تقـــ ـــداء، وتوجــ اعتــــ

ــ ا ـــ ـــ ن ع ـــــ ـــه يتعـــ ـــ ــــــاوزات أنــ ــــد للتجــ ــ ـــع حــ ــ ـــات، ووضـــ ـــ ــ ا ن ـــذه  ــ ـــ ــــــن  ن مــ ــــرر ـــ ـــة للمتضـ ـــ ــــــات العادلــ ضــ ــع التعو ــ ـــ ــ دفـ ـــ ـــ ــــــادرة إ ـــة املبــ ــ ومـــ
ن  ـــــ ـــ مـ ـــة امل ــ ـــ عـ ـــل متا ـــ ــأنه أن يكفـــ ــ ـــ ـــن شــ ــ ـــ ــا مـ ــــ ــــل مـــ ـــ ــ ـــام ب ـــ ــ ، والقيـ ــــوط ــ ــاء الـــ ــ ــ ـــــل دور القضـــ ـــ ــــة، وتفعيـ ــ كيـــ مر ـــائرات  ـــ ـــا الطـــ ــ ـــ ـ ــــــوم  ــ تقـــ ـــ ــــ ال

م  محاكمات عا اكم م إ القضاء  ن أمنيا، وتقديم   .دلةواملطلو
خ  -8 ن  منطقة الع محافظة حضرموت بتار   :  م7/3/2018واقعة قصف طائرات الدرونز ملدني

خ  ــــــار ــ ـــ ــاءا بتــ ـــ ــ ـــ ــــة مســـ ـــ ــ عــــ ــــــاعة الرا ــ ـــ ـــام الســ ـــ ــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ ـــة بانـــ ــ ـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ـــ ــــف القضـــ ــ ـــ ـــمنه ملـــ ـــ ـــ ــ ـــا تضــ ـــ ـــ ــــــب مــــ ـــ ــ ــة بحســ ـــ ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ــ تـ
ــــــا 7/3/2018 ــ وتــ ــــوكس تو ــ ـــ يلـ ـــوع  ــ ـــ ـــة نــ ـــ ـــ ــا والثانيـ ــ ـــ وتـــ ــــاص تو ـــ ــ ـــــوع شـ ـــ ــ نــ ـــ ـــ ــ و ن  ــيارت ــ ـــ ــ ـــت سـ ـــ ـــ عرضـ ما .م  ــتقل ـــ ـــ ــــــن آل ) 8(ســ ـــ ن مـ ــــــواطن ــ مــ

ــائرة  ــ ــ ــا طـ ـــ ــ ـــر ا ــ ــار يــ ــ ــــدون طيـــ ــــــائره بـــ ـــــن طـ ــــــاروخ مــ داف بصـ ـــــ ـــــرموت لالســ ـــة حضــ ـــ ــ بمحافظـ ـــ ــ ــــة الع ــ ــ منطقـ ـــ ــ ــدان   ــ ـــ الـــــــوح وال حر
ــــل  ـــ ــ ن ومقتـ ــيارت ــ ـــ ــ ـــدم السـ ـــ ـــ ــــف تـ ـــ ــــك القصـــ ـــ ــ ـــــن ذلـ ــ ــتج عـــ ــ ـــ ــ ــة ونـ ـــ ـــ كيــ ـــــره  7أمر ـــ ـــاوز عمــ ــ ـــ ــــل ال يتجــ ــ ـــ م طفـ ـــــ ـــ اص بيــ ـــــ ـــ ــ ــابة  13ا ـــ ـــ ــــــام واصــ ــ عــ

 .ص واحد بإصابات بليغة  
  :القتأسماء 

  العمر  سم  م
  سنة 40  حزام عبدهللا سعيد الوح  1
  سنة 33  شاجع عبدهللا سعيد الوح  2
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  سنة 30  دمحم عبدهللا سعيد الوح  3
دي عبدهللا سعيد الوح  4   سنة 18  م
  سنة 55  محسن ع سعيد الوح  5
دان  6   سنة 20  عبدهللا حسن القليل حر
دان  7   عام13  عامر ع حر

  

  :ن إسم املصاب
  العمر  سم  م
دان  1   عام19  حسن صا حر

  

ــــق  ـــ ـ ــن الفر ــ ـــ ي مـ ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ـــ ـــر ال ـــ ــ ــ تقر ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ايا ومــ ــ ـــ ـــ ــــه ذوي ال ـــ ــاد بـ ـــ ــا افـــ ـــ ـــة ومـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ــــف القضــ ـــ ـــمنه ملـ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــا ملـ ــ ــ ووفقــ
ــ  ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ــــــاروخ  ، ومــ ــايا الصـ ــــ ـــــن شضـ ــــــزة مــ ـ ــــــم تحر ــا تـ ــ ــــة ومـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ـــة مـــ ـــ ـــان الواقعـ ــ ــ ــ م ـــ ــ ول ا ــال ــ ــ ــــــف بـ لـ ود امل ـــــ ادة الشــ ــ ـــ شــ

م  ـــــ ـــ ــ خ ) ق.ع.م.س(و ) ح.ص.م.ع(ومــ ــــــار ــ ـــ ــاءًا بتـ ـــ ــ ـــ ــــة مســ ــ ـــ عـــ ــــــاعة الرا ــ ـــ ــــــام السـ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ ايا 7/3/2018فانــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــان ال ـــ ــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـــ ــــــاء مـ ــ ـــ م واثنـ
ـــذ  ـــ ـــه منــ ـــ ـــون فيــ ــ ــــذي يقيمـــ ــ ــ والــ ـــ ـــ ــــة الع ــ ــ منطقــ ـــ ـــ ـــائن  ـــ ــ ن ال ــازح ــ ـــ ــيم النـ ـــ ــ مخـــ ـــ ـــ م  ـــام ـــ ــل اقــ ــ ـــ ــ محـ ـــ ـــ م ا ق ـــر ــ ــ طـــ ـــ ـــ م  ــيارا ـــ ــتقلون ســـ ـــ ســـ

م  ــــرور ــــالل مـــ ــ ــــــرب ، وخـ ـ ب ا ـــــ ســ ــنوات  ــ ــــالث ســـ ــ ــثالث ثـ ــ م بـــ داف ـــــ ــار باســ ـــ ـــدون طيــ ــ ــــة بــ ــ كيـ ـــائرة امر ـــ ـــت طـ ـــ ــ قامـ ـــ ــ ــق الرئ ــ ـــ ــ الطر ـــ ــ
ـــا  ــ ــ ــــــاد أ ــا افـ ـــ ـــا، كمــ ـــ ـ ـــــانوا عل ــ ـــي  ــ ــ ن   ــيارت ــ ـــدم الســـ ـــ ــــد وتـ ــ ص واحـ ـــــ ــ ــابة  ـــ اص واصــ ـــــ ــ ــــــبعة ا ـــــل سـ ــ مقتــ ـــ ــ ـــا أدى ا ـــ ات ممـ ـــر ــ ضــ

م  ــــــما ـــة باســ ـــ نــ ــتفظ ال ــ ـــذي تحــــ ـــ ايا والــ ــ ـــ ـــ ــــة بال ــ ــة وثيقــ ـــ ــ معرفـــ ـــ ـــ ـــانوا ع ــ ـــ ـــذين  ــ ن الـــ ــــــواطن ـــــن املــ ـــدد مـــ ــ ــــــيم وعـــ ــ ا ا ــد ـــ م لـــ ـــادا ــ وافـــ
ــــعودية  ــن الســـ ــ ـــؤخرًا مــ ــ ـــــادوا مــ ن عـ ب ــ ـــ ـ م مغ ـــــ عضــ ــيم و ــ ــ ــ ا ـــ ـ ن  ــازح ــ ن ونـــ ـــــدني ن مـ ـــانوا مـــــــواطن ـــ ن  دف ـــــ ايا املسـ ــ ـــ ــ ــع ال ــ بــــــان جميــ

ابية  م اي ارتباط باي جماعات إر س لد   .ول
ـــــ  -9 ــ ـــــة ز ـــــة عقبــ ـــــ منطقــ ــ ن  ـــــ يـــــــع  –واقعـــــــة قصـــــــف طـــــــائرات الـــــــدرونز لطفلــ ـــــة ولـــــــد ر ــ خ  –مدير محافظـــــــة البيضـــــــاء بتـــــــار

  : م 6/3/2017
خ  ــــــار ــ ــيًال بتــ ــ ـــ ـــر لـــ ــ ـــ ـــة عشــ ـــ ــ اديــ ـــاعة ا ـــ ـــ ـــام السـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ـــة بانـــ ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية  لــ ــ ـــ ــــــف القضـــ ــــــمنه ملــــ ــ ــا تضــ ـــ ــ ـــــب مـــ ــ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعــــ ــــــت تــــ

ـــــت6/3/2017 انــ ــيارة  ــ ـــــف ســـ ــار بقصــ ــ ـــــدون طيـــ ـــة بــ ــ كيــ ـــائرة امر ـــ ـــت طـ ـــ ـــانوا  م قامـ ـــ ـ م  ــيع ــ ــال وجمـــ ــ م أطفـــ ـــــ ن مــ ـــــ ــوة اثنــ ــ ـــة اخـــ ـــ ــــل ثالثـ تقـــ
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ـــة  ـــة عقبـــ ــ منطقـــ ـــ ـ ــيارة  ــ ـــائرة الســ دفت الطـــ ـــــ م واسـ ـــر ــ ــ قـ ـــ ـ ي ع ــــو ــ ــــة ا ــيطرة جماعــ ــ ـــد ســ ــ عـ م   ـــائل م وعـــ ـــــد ـــع والـ ن مـــ ــازح ــ ـــــن النــ مـ
م الثالث  ن ونجاة اخو يع مما ادى ا مقتل الطفل ة ولد ر   .ز بمدير

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
ي احمد   1 ب ا   سنة 12  عبدهللا دمحم الص
ي   2 ب ا   سنوات 10  دمحم عبدهللا دمحم الص

م  ــ ـــ ـــ ـــة ومــ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــــــتمعت الــ ـــ ـــذين اسـ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ـــ ــ ايا ومـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ افــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــا ملـ ـــ ــ و ) ع.م.م.ص(ووفقـــ
خ ) ج.م.ع.ص( ــــــار ــ تـ ــــه و ـــ ــــدهللا دمحم 6/3/2017بانــ ـــ ـــد عبــ ــ ـــ يتان احمـ ــ ـــ ـــ ـ ـــان ال ـــ ــ ـ ــدما  ــ ـــ ن م وعنــ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـ ـــه دمحم ع ـــ ي واخيـــ ـــــ ـــ ـ ب ا ــ ـــ ـــ الصـ

ــائرة  ــ ــ ـــــت طـــ ـــ ن قامـ ــازح ــ ـــ ـــا النــ ــ ـــ ـ ـــــمن  ــ ـــــن ضــ ــ ــــال مــ ـــ ـــة يكــ ـــ ـــ ـــــن قر ــ م مــ ــــزوح ـــ ـــد نــ ــ ـــ عـ ــا  ــــ ــ وتـ ــــاص  تو ـــ ــــوع شــ ــ ـــــن نـــ ــ ــــث مــ ـــ م  الثالــ ــــو ـــ ــيارة اخــ ـــ ــ ســ
ـــز  ــ ن ال يـــ يت ــ ـــ ـــ ـــــن ان ال ـــالرغم مـــ ـــ ــــــك بــ ـــث ، وذلــ ـــ م الثالــ ــــو ـــ ــاة اخـ ــ ـــ ــا ونجـ ــ ــ مــ ــ مقتل ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ ما ممــ داف ـــــ ـــار باســـ ـــ ـــدون طيــ ــ ــة بـــ ـــ كيـــ امر

ــره ــ ما عمـــ ـــــد ن احـــ ـــــ ــــر  12 طفلــ ــ خــ ــنة و ـــ ـــة  10ســـ ـــ ابيــ ــــة ار ــــــيم او جماعــــ ــاي تنظـ ــ ـــة بــــ ـــ ــا اي عالقــ ــ ــ مـ ط ن وال تر ـــــدني ــا مـــ ــ مــــ ــنوات وكال ـــ ســ
دوا   ـــا ــ ـــم شــ ـــ ــار ثـ ــ نفجـــ ــــمعوا دوي  ـــة وســـ ــ ـــماء املنطقــ ــ ــ ســ ـــ ــ ــــــوم  ــار تحـ ــ ــــدون طيـــ ـــائرة بـــ ــ دوا الطــ ـــا ــ ــــم شــ ــ ـ ود ا ـــــ ــد الشــ ــ ـــد اكـــ ـــ ة وقـ ــ ـــ مســ

ــعا ــ ـــة اســــ ـــ اولــ ـــة  ـــ ـــان الواقعــ ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــــوا ا ــ رعــ ــــــيارة و ـــــن الســ ــاعد مـــ ــ ــــب تتصــــ ــ ــ ــنة الل ـــ ــــــوال ألســـ ــــد تحــ ما قــــ ــــدو ـــــم وجــــ ـــ ن  ا يت ــ ـــ ـــ ف ال
و من يقود السيارة  ان  ما و ان اك من  م الثالث والذي    .ا أشالء ولم ينجوا من القصف  اخو

ية  - 10 ــــــــ خ / واقعــــــــة قصــــــــف عائلـــــــــة ال ن بتـــــــــار ـــــــد محافظــــــــة أبــــــــ فــ ــــــــه ا ـــــــــة قــــــــراره مدير ن عــــــــامر قر بــــــــدران احمـــــــــد حســــــــ
  "م28/6/2016"رمضان املوافق  /23

ــــــوم  ـــ ــــــن يـ ــ ــباحا مــ ــ ـــ عة صـــ ـــا ــ ـــ ـــاعة الســ ـــ ــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــة بآنـ ـــ ــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ــــــان /23تـ ـــ ــــق 1437رمضـ ـــ ــ ـــ املوافـ ــ ـــ ــائرة 28/6/2016ـــ ــ ــ ـــ ــــــت طـ ـــ م قامـ
ــــــار  ــــدون طيــ ـــ ـــد  –بـ ـــ فــ ــــة ا ــ ــ ــراره مدير ــ ــ ـــة قــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــامر  ــ ـــ س عـ ـــــ ـــد خمـــ ـــ ــــدران احمــ ـــ ية بـ ــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ـــ داف م ـــــ ــــة باســـ ــ كيــ ــا امر ـــ ـــ ـــر ا ــ يـــ

ــراد   ــ ــ ـــــن أفــ اص مــ ـــــ ـــ ــــــبعة أ ـــل سـ ـــ ـــه مقتــ ــ ــــــتج عنـــ ــــــارو ، نـ ــــف صــ ن بقصـــ ـــــ ـــة أبـــ ــ ــابة محافظــ ـــ ــــــرأة وإصـــ ــال وامــ ــ ــ ــة أطفـ ـــ عـــ م أر ـــــ ــــــرة بيــ ســ
  .امرأة أخرى 

  :أسماء القت 
  العمر  سم

س عامر_1   عام 32  بدران احمد خم
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ع  كية بدون طيار وقا مر ع تق )الدرونز( قصف الطائرات  ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال ار  
 

  عام23  نور ناصر احمد عوض_2
س_ 3   سنوات4  صفية بدران احمد خم

  سنوات 3  ماجد مصطفى احمد_ 4
س_5   سنة 11  ماجده مصطفى احمد خم

س_  6   سنوات 6  شرى ع احمد خم
  سنوات 5  سمية مصطفى احمد_7

ر    :أسماء ا
  العمر  سم

س شة عبدهللا خم   عام 45  عا
م  ــ ـــ ود ومـــ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ايا و مـ ــ ـــ ـــ ــــه ذوي ال ـــــاد بــــ ــا افــ ـــ ـــة ومـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضـــ ـــــمنه ملــ ــا تضــ ــ ـــا ملــــ ــ و ) أ.م.م.ع(وفقــ

خ         ) ح.ا.ع.م( ــــــار ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــادوا بانـــ ــ ــ ـــذي افـــ ــ ــــــان  23والــــ ــ 2016رمضـــ ـــ ـــ ـ ايا  و ــ ـــ ـــ ـ ـــان ال ـــ ــ ـ ــدما  ــ ـــ ــباحا وعنــ ــ ـــ عة صــ ـــا ــ ـــاعة الســــ ـــ ــ ـــام  السـ ــ ـــ تمـ
ــــــن  ــــــبعه مــ ـــل ســ ــ ــ مقتــ ـــ ـــ ية ادت ا ــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــو ارض ع ــ ــ ن جـ ــاروخ ــ ــار  بصــــ ـــ ـــدون طيــ ــ ـــز بـــ ـــ ــائرة درونــ ــ ـــــت طـــ م أطلقـــ ل ــ ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ن  ــائم ـــ نــ
ــــــن  ــم مـ ـــ ــ ايا  ــ ـــ ــ ــــــراره ان ال ـــه قـ ــ ــ ـــا قر ــ ــ ود وا ـــــ ــــــاد الشــ ــا افـ ـــ ــا، كمــ ـــ ــ ــ اعاق ـــ ــ ت  ــــــب سـ ـــة  ـــ ــابة بليغـ ـــ ــراه بإصــ ـــ ــابة إمــ ـــ ــــــرته واصــ ـــــراد اسـ افــ

ــ ـــ ـــ ــــر املــ ــ ـــ عناصـ ـــة  ـــ ـــ ـــــطفى اي عالقـ ـــ ـــــقيقة مصــ ـــ ن او شــ ـــــ ـــ ــــد حســ ــ ـــ ــــدران احمـ ــ ـــ ــرة بـ ـــ ـــ ســ ــــرب  ـــ س لـــ ـــــ ـــ ـــال ولــ ـــ ـــ م اطفـ ـــــ ـــ ــ ن واك ــــــادي ـــ ن العـ واطن
ـــة  ـــ ــــ ــــل القر ــ ــــ ـــباح وا ــ ـــ ـــن الصــ ـــ ــر مـــ ــ ـــ ــــت مبكـــ ـــ ــ وقـــ ـــ ـــ ـ ــــان  ــ ــــ ية  ــ ـــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ـ ـــــف م ـــ ود ان قصــ ـــــ ـــ ــــــاد الشــ ي وافـــ ـــا ــ ـــ ــ ــيم ار ــ ـــ ـــــدة او اي تنظـــ ـــ القاعـ

ــع  ـــ ــر ذلــــــك جميـ ــ ــ إثــ ـــ ـ يقظ ع خ اســــــ ــوار ــ نفجــــــار للصــ ـــوة  ــ ــراء قـ ــــن جــــ ـــه مــ ن وانـــ ــائم ـــ ن نـ ــــعف ـــن اول املســ ود مـــ ـــــ ـــــان الشـ ـ ــــة و ــ ــــل القر ــ ا
ــ  ـــ ـــ س و ـــــ ــــدهللا خمــ ــــة عبـــ ــ شــ ـــــد عا ــراه تــ ــ ــ ـــوى إمـ ــ ــرة ســ ــ ســــ ــراد  ــ ــ ـــــن افـ ــى مــ ــ بقــــ ـــم ي ـــ م ولـ ـــــ ـــــبعض مــ ـــالء  الــ ــ ــــــاثرت اشـــ ــــذين تنـ ـــرة الـــ ـــ لألسـ

ركة ستطيع ا يجة لذلك  معاقة حاليا وال  بت  القصف باصابات بالغة ون   .أص
  

ع  يجة للوقا   ) :العاشرة من الثامنة ا ( الن
ــــــن  ــــدد مــ ــ ــ عــ ـــ ـــ ــافة ا ـــ ـــا باإلضـــ ـــ ــ ــــــار ال ــاءات املشــ ــ ـــ دعـ ــــــاالت  ــ حــ ـــ ـــ ــــق  ـــال التحقيــــ ـــ ــــن اعمــ ــ ــــة مــ ـــ ــــة الوطنيـ نــــ ـــه ال ــ ـــــت بـــ ـــا قامـــ ـــ ــــالل مــ ــــن خــــ مــــ
ـــؤولية  ـــ ــ مســـ ـــ ـــ ـ ــات ا ــ ــ ــــت التحقيقـــ ـــ ن خلصــ ـــــدني ــن املــــ ــ ــ ن مـــ ـــــ ن يمنيــــ ــــــواطن ــ ـــة  ملـ ـــ كيـــ مر ـــائرات  ـــ ــــف الطـــ ـــ ـــة بقصــ ــ ــــــرى املتعلقــــ خـــ ع  ـــا ــ الوقــــ

ـــة  ومــــ ــــع ا ــــة بالشـــــــراكة مـــ كيـــ مر ــ مـــــــن القـــــــوات  ـــ ــ ط ـــذا النـــــــوع ا ــــ ـــاب  ــ ــ ـــدخالت عـــــــن ارت ـــــذه التــــ ــ ــــل  ــ ســـــــمحت بمثـــ ـــ ــ ـــة ال ــ اليمنيــ
ــتمرار  ــ ـــ ـــة اسـ ـــ ـــــن مغبــ ـــــذر مـــ ـــة تحـــ ـــ ـــة الوطنيــ ـــ نــ ـــان ال ـــ ــــــأن فــ ـــذا الشــ ـــ ــ ـــابقة  ــ ــا الســـ ــ ـــ ـ ر ــ تقار ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــــمنته ال ــا ضـــ ــ ــــدا ملــــ ــ ـــات  وتاكيــ ـــ ــ ا ن
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ـــة ع نــــ ـــد ال ــ ــا تؤكـ ـــ ن كمــ ـــــ منيــ ن  ـــــدني ن املــ داف املـــــــواطن ـــــ ـــــل واسـ ــلة قتــ ــ ات ومواصـــ ـــر ــ ــــذه الضــ ـــ ــــل  ـــة مثــ ومــــ ام ا ــ ـــ ــ ــــرورة ال ــ  ضـــ ـــ ــ
ـــديم  ــ ـــب تقـــ ـــ ـــــداء وتوجـ ـــل اعتــ ـــ ـ ــــــن  ن مـ ــــــواطن ــــة املـ ــــــوب حمايـــ ــ وجـ ـــ ــ ـــد ع ـــ ــ تؤكـ ـــ ــ ــة وال ـــ ن الوطنيــ ـــــوان ــتور والقــ ـــ ــــــوص الدســ ــــة بنصـ ــ اليمنيـ
ــــــن  ن مــ ــــرر ـــ ــــة للمتضـ ــ ـــات العادلــ ـــ ضــ ــع التعو ــ ـــ ــ دفـ ـــ ـــ ــــــادرة ا ـــة املبــ ــ ومـــ ــ ا ـــ ـــ ــــة ان ع ـــ نـ ــــــرى ال ــاء وتــ ــ ــ ــ القضــ ـــ ـــ ــات ا ــ ــ امــ ــاي ا ـــ ــ ن بـ ــ ـــ مـــ امل

ات ووضع حد  ا ن اسرع وقت تلك  كية  بدون طيار  اليمن و مر ا الطائرات    .للتجاوزات الذي ترتك
خ  - 11 ن  محافظة  شبوة  بتار ة ع ن  مدير  : م9/9/2015واقعة قصف طائرات الدرونز ملدني

خ  ــــــار ــ ـــ ــر بتـ ــ ـــ ـــ ــ ــد الظ ـــ ــ ـــ عــ ـــة  ـــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ ــ ـــ ـــام السـ ــ ـــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــة بانـــ ـــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ـــ ــــــف القضــ ـــ ــ ــــــمنه ملـ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ـــ ــًا ملـــ ــــ ـــ ـــة وفقـــ ــ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ــ تـ
ــــل 9/9/2015 ـــ ـــوكس موديــ ـــ يلـــ ـــوع  ــ ن نــــ ــيارت ــ ـــ ــــف ســ ـــ ــــت  للقصــ ـــ عرضــ ــا  2009م  ــــ مـــ ــ مت ـــ ــــ ــــل  ) 6(ع ـــ ـــة النحــ ــ يــــ ــ تر ـــ ــــ ـــون  ــ عملــــ ن   ــــــواطن مـــ

ــا  ــــ ــ ـ ــــت عل ـــ انــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــل ال ـــ ــ ــا النحـ ـــ ـــ ـــالف خاليـ ــ ـــ ــيارات واتـ ــ ـــ ـــدم الســ ـــ ـــراق وتـــ ـــ ــ احـــ ـــ ـــ ـ ـــــف  ـــ ب القصـ ـــــ ـــ سـ ــا  ــــ ــ ــا كمـ ـــ ـــ م جميعـ ــتل ـــ ــ ــ مقــ ـــ ـــ ـ ـــا أدى ا ـــ ــ ممـ
م  ايا   :وال

  

 :أسماء القت
 العمر اسم القتيل م
ئاحمد  1  عام 32 سالم احمد ع الذ
ئ 2  عام 29 عبدهللا سعيد جازع الذ
ئ 3  عام 46 ع ناصر دمحم الذ
ئ 4  عام 45 ناصر احمد دمحم الذ
 عام 32 نايف ناصر صا سالم 5
 عام 43 دمحم احمد دمحم ضباب 6

 

ــا  ــــ ــ ـــــور لبقايـ ــــــن صــــ ـــه مـــ ـــ ــــــم التقاطـــ ـــا تـــ ــ ـــ ـــة ومـ ــ نــــ ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ ـــة مـــ ــ ــــــان الواقعــــ ـــ ــ م ـــ ــــ ول ا ــال ــ ــ ـــــف بـــ ــ لــ ــق امل ــ ــ ـــ ــــــر الفر ـــ ــ تقر ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــــا ملـــ ــ ووفقـــ
ـــة  ـــ نـــ م ال ــ ـــ ــتمعت إلـــ ــ ــ ــــذي اســ ــ ود الــ ـــــ ادات الشــــ ــ ـــ ايا  وشـــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ افـ ـــ ــــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ـــة  ومـ ــ ــان الواقعـــ ـــ ــــ ــ م ـــ ـــ ــاثر  ـــ ــام املتنـــ ــ ــ طــ ا

م  ـــــ ـــا) ع.ط.ع.م(و ) أ.أ.ن.ع(ومـــ ــ ــــدوا جميعـــ ــ ــــذي اكــ ـــ ـــانوا  ، والـ ـــ ــ ئ   ـــــذ ـــة الـــ ـــ ــ عائلــ ـــ ـــ ــده و ــ ـــ ــــة واحـ ـــ ــ عائلـ ـــ ـــ ــــــون ا تمــ ــــذين ي ـــ ايا الـ ــ ـــ ـــ ان ال
ــــل  ـــ ــــن قبـ ـــ ــــف مـ ـــ ـــوا للقصـ ـــ عرضــ م  ــيارا ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ـــل ع ـــ ـــــل النحــ ــــــون بنقـــ ـــانوا يقومــ ــ ـــ ــا  ــــ ــاء مــ ــ ـــ ــــل  واثنـ ـــ ــع العسـ ــ ـــ يـ ـــــل و ـــة النحـــ ــ يـــ ــ تر ـــ ـــ ـــون  ــ عملـــ

ـــت  ـــ ــــنخفض وقامــ ــــــو مـــ ــ علـ ـــ ــ ـــق ع ـــ ـــت تحلــ ـــ انـ ــــــار  ـــدون طيـ ـــ ـــائرة بـ ـــ ـــإطالقطـ ـــ ــا اد بـ ــــ ــــــيطة ممـ سـ ـــات  ــ ظــ ــا  ــــ مــ ــــرق بي ــ ن يفـ ــاروخ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ى ا



 
 

-16- 
 

ع  كية بدون طيار وقا مر ع تق )الدرونز( قصف الطائرات  ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال ار  
 

م  ــــدد ن وعـــ ــيارت ــ ــ الســـ ـــ ــ ـــانوا ع ــ ــ ــــــن  ـــع مـ ــ ــــل جميــ ــ ــا  6مقتـ ــــ ي كمـ ـــا ــ ــ ــيم إر ــ ــاي تنظـــ ـــ ــــــم بــ ـ ــــة ل ــ ن وال عالقـ ـــــدني ـــــن املــ م مــ ــيع ــ اص جمـــ ـــــ ــ ا
ا انت عل اق جميع خاليا النحل ال  ن واح   .أدى القصف أيضا ا تدم السيارت

ن  منطقة الع  - 12 خ  –واقعة قصف طائرات الدرونز ملدني  :  م5/3/2018محافظة حضرموت بتار
خ  ــــــار ــاءًا بتــ ــ ـــ ــــة مسـ ـــ عـ ــــــاعة الرا ــام الســ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة بانــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــمنه ملـــ ــ ـــا تضـــ ـــ ــًا ملــ ــــ ــة وفقــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت م 5/3/2018تــ

ــــدان  ـــ ـــــن آل حر ن مــ ـــــدني ـــــن املــ ن مــ ـــــ ــا اثنــ ـــ ــ ــ مت ـــ ــ ـــل ع ـــ ــــت تقـ ــ انـ ن  ــــــارت ـــــوكس غمـ يلــ ـــوع  ــ ــيارة نــ ــ ـــف ســـ ــ ـــار بقصــ ـــ ـــــدون طيـ ــائرة بــ ــ ــ ـــــت طـ قامــ
ما طفل مما ادى ا مقتل الطفل  اق السيارةاحدا  .واصابة السائق واح

 :اسم القتيل
 العمر اسم القتيل م
دان 1  عام 13 عامر دمحم ع حر

 

ح ر  :  اسم ا
ح  م ر  العمر اسم ا
دان 1 ن صا حسن حر  عام 19 حس

 
م  ــ ـــ ـــ ــة ومـ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــــــتمعت إلـ ـــذي اســـ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ــ ايا ومـــ ــ ـــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ افــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــا ملـــ ـــ ـــ و ) م.ص.م.ع(وفقـ

خ ) م.ع.ع.ح( ــــــار ــ تــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــاء 5/3/2018فانــ ـــ ـــ ــارة اقر ـــ ـــ ــن ز ــ ـــ ـــدين مـ ــ ــــوكس عائـــ ـــ يلـ ـــوع  ــ م نـــ ــــــيار ن ســ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ يتان ع ــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ــدما  ــ م وعنــــ
ــــــار  ـــ ـــدون طيــ ــ ـــ ـــة بـــ ـــ ــ كيـــ ـــائرة امر ـــ ـــ ـــت طــ ـــ ـــ ــ قامــ ـــ ـــ ـــ ـــــق الع ـــ ـــ ــ طر ـــ ـــ ـــ ة  ـــــكر ــ ــــة العســــ ــ ـــ ــــب النقطــ ـــ م بجانــــ ــــرور ـــ ــ ــــد مــ ــ ـــ ــ وعنــ ـــ ـــ ـــ ــــة الع ــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ـــ ــــــم  ـــ ـ ل

ــابة   ـــ ما واصـــ ـــــد ـــــل أحـــ ــ مقتــ ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ ما ممــ داف ـــــ ــا باســ ــــ ــ ــيارة واتالف ـــ اق الســـ ــ ـــ ـــ ــ اح ـــ ــ ـــــف  ب القصـــ ـــــ ســـ ــا  ــــ ــــة كمـ ــ ـــابات بالغــ ــ ـــر اصـــ ـــ خـ
ـــــاوز  ـــــل ال يتجـــ ـــزال طفــ ـــ ـــل اليـ ـــ ية القتيـ ــ ـــ ــ ــة وال ـــ ابيــ ــات إر ــ ــــــاي تنظيمـــ ـــم بـ ــ ــ ــــة ل ــ ـــذي ال عالقـ ــ ن الــ ـــــدني ـــــن املــ ن مــ يت ــ ـــ ــ ــال ال ــ ــ ــا  وكـ ــــ ائيـ

ــــــره   ــــــام 13(عمــ ـــدو ) عــ ـــ ــــــائرة بــ دوا الطــ ـــا ــ ــم شـــ ــ ــ ــ ود ا ـــــ ــــد الشـــ ـــ ــا اكـ ـــ ـــم، كمـــ ـــ ــ ــاء ل ــــ ــ ـــارة ألقر ـــ ــ ــ ز ـــ ـــ ــا  ــــ انــ ــا  ــــ مــ ــــــك وكال ــ تلــ ـــ ـــ ــــــوم  ــــــار تحــ ن طيــ
ــــــان  ـ ــ م ـــ ــ ــــوا ا ــ رعـ ــــــيارة و ـــــن السـ ــاعد مــ ــ ــــب تتصـــ ـــ ــنة الل ـــ دوا الســ ـــا ــ ـــار وشــ ـــ نفجـ ــــمعوا دوي  ــ ــــــم سـ ـ ــــنخفض وا ــ ـــــو مـ ــ علــ ـــ ــ ـــة ع ـــ املنطقـ

ـــل ــ ـــ ـــدوا الطفـــ ـــ ـــ ـــــم وجــ ـــ ـــ ن  ا يت ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــعاف ال ـــ ـــ ـــة اسـ ـــ ـــ اولــ ـــة  ـــ ـــ ــــــم / الواقعــ ـــ ـــة تــ ـــ ـــ ــابات بالغــ ــ ـــ ــ ـــاب بإصــ ـــ ــ ـــر مصـــ ـــ ـــ خــ ــو و ــ ـــ ـــ ــ متـ ـــ ـــ ــ ـ ــــــامر ع ـــ عــ
ا وخضع للعالج ح استقرت  .حالته  اسعافه ع اثر
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ادية العاشر والثانية عشر  ع ا يجة للوقا  : الن
ــــــن  ـــــدد مـ ــ عــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــا، باإلضــ ـــ ـ ــــــار إل ــــــاءات املشـ دعـ ــــــاالت  ــ حـ ـــ ــ ــــق  ــــــال التحقيـــ ـــــن أعمـ ـــة مــ ـــ ـــة الوطنيـ ـــ نـ ـــه ال ــ ــــت بــ ــ ـــا قامـ ـــ ـــالل مـ ــ ــــن خــ مـــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـ ــــة إ ــ ـــ نــ ـــت ال ــ ـــ ن، خلصـــ ـــــدني ـــ ــ ـــــن املـ ـــ ن مـــ ـــــ ـــ ــ ن يمنيـ ــــــواطن ــ ـــة ملـــ ـــ ــ كيـــ مر ـــائرات  ـــ ــ ــــف الطـــ ــ ـــ ــــة بقصــ ــ ـــ ــــــرى املتعلقــ ـــ خــ ع  ـــا ــ ـــ ـــؤولية الوقـــ ـــ ـــ مســ
ــــــن  ــ مــ ـــ ــ ط ــــــوع ا ــــذا النــ ـــ ـــاب  ــ ـــ ـــدخالت، وارت ـــ ـــــذه التـ ـــ ــــل  ـــمحت بمثـــ ـــ ــ ســ ـــ ــ ـــة ال ــ ــــة اليمنيـــ ــ ومـ ــــع ا ــ ــراكة مــ ــ ـــة، بالشـــ ــ كيـــ مر ــــــوات  القـ

ــــات ـــ ا ــتمرار . ن ــ ــــة اســـ ــ ـــن مغّبـ ـــ ـــذر مـ ـــ ــة تحـ ـــ ـــة الوطنيــ ـــ نـ ـــإن ال ـــ ــــأن، فـ ــ ـــذا الشـ ـــ ـ ـــابقة  ــ ــا الســ ــ ـــ ر ــ تقار ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ــّمنته ال ــ ــا ضـــ ــ ــ ــدا ملـ ـــ وتأكيــ
ــ ـــ ـــ ــ ــــل واســ ـــ ــ ــلة قتـــ ـــ ــ ـــ ات، ومواصــ ـــر ــ ـــ ــــذه الضــــ ــ ـــ ـــ ــــل  ـــ ــ ام مثــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــرورة ال ــ ـــ ــ ضـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ع ـــ ــ نــــ ـــد ال ــ ـــ ــا تؤكــــ ـــ ــ ـــ ن، كمــ ـــــ ـــ ــ منــ ن  ـــــدني ـــ ــ ن املـ ــــــواطن ــ داف املــــ

ـــــداء ـــ ـــل اعتـــ ــ ـــ ــ ــــــن  ـــ ن مـ ــــــواطن ــ ــــة املــ ــ ـــ ــــوب حمايـ ــ ـــ ــ وجــ ـــ ـــ ــ ـــد ع ـــ ــ ــ تؤكــ ـــ ـــ ــ ــة وال ـــ ـــ ن الوطنيــ ـــــوان ـــ ــتور والقـــ ـــ ـــ ــــــوص الدســ ـــ ـــة بنصـ ـــ ـــ ــة اليمنيـ ـــ ـــ ومــ . ا
ــاء ــ ـــ ــ القضــ ـــ ـــ ــات إ ــ ــ امـــ ــأي ا ـــ ــ ن بـ ــ ـــ مــــ ــــديم امل ـــ ــــــب تقـ ــــع التع. وتوجــ ــ ــ دفـــ ـــ ـــ ــــــادرة إ ـــة املبـــ ــ ومـــ ــ ا ـــ ــــ ــــة أن ع ـــ نـ ــــــرى ال ـــة وتــ ـــ ـــات العادلـــ ـــ ضــ و

ــــرع  أســــ ــيمن و ــ ــ الـــ ـــ ــ ــار  ــــ ـــدون طيـ ـــ ـــة بـ ـــ كيـ مر ـــائرات  ـــ ــا الطـ ــ ـــ ـــذي ترتك ـــ ــاوزات الــ ـــ ــد للتجــ ـــ ــع حــ ـــ ـــات، ووضــ ـــ ـ ا ن ــــــك  ــــــن تلـ ن مـ ــــرر للمتضـــ
  .وقت

خ  - 13 ــــــــة الصــــــــــعيد محافظــــــــــة شــــــــــبوة بتــــــــــار ــ ــــــــه بمدير ــــــــة املعينــ ــــــــــ منطقــ ن  ــــــــدني ايا املــ ــــــــــ ــــــــة قصــــــــــف ســــــــــبعة مــــــــــن ال واقعــ
  : م27/1/2018

ـــــف  ـــ ـــ ــمنه ملـ ــ ـــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ـــ ــا ملــ ــــ ــ ـــ ــــة وفقـ ــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــ خ تـ ــــــار ــ ـــ ــيال  بتـ ـــ ــ ـــ ـــر لــ ـــ ـــ ـــــة عشـــ ـــ ـــ ــــــاعة الثانيـ ـــ ــ ــــــام السـ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــة بانـــ ـــ ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ـــ القضــ
ــــل 27/1/2018 ـــ ـــروزر موديـــ ـــ ــ ـــد كــ ـــ ــالون النــــ ــ ـــ ــــــوع صـــ ــ ــن نــ ــ ــ ــيارة مــــ ــ ـــ ــــت ســـ ـــ عرضـــ ــــــا 1988م  ــ ــ ــ مت ـــ ـــ ــ ـــان ع ـــ ــــ ــــــن ) 7(م  ـــ ــــــف مـ ن  للقصــــ ــــــواطن ــ مــ

ـــــانوا عل ـ ــ  ـــ ـ ــيارة ال ــ ـــدم الســ ـــراق وتـــ ــا واحـــ م جميعــــ ــتل ـــ ــ مقـ ـــ ـ ـــا أدى ا ــــة ممـــ كيــ ــا امر ـــ ـ ـــر ا ــ ـــار يـ ــ ـــدون طيـ ـــائرة بـــ ـــل طـــ ايا قبـــ ــ ـــ ـ ـــا وال ــ ـ
  : م

  العمر  سم  م
ه  1   سنة 49  صا دمحم ع بن علو
ه  2 اد صا دمحم ع بن علو   سنة 20  ز
ه  3   سنة 37  خالد فرج دمحم ع بن علو
ه  4   سنة 34  ع فرج دمحم ع بن علو
يل سالم دمحم باعدالن  5   سنة 40  ن
 سنة 41  مبارك دمحم صا حديج  6
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  سنة 25  صا الصمع حديجنجيب دمحم   7
ــا  ــــ ـــــور لبقايــ ــــن صـــ ــ ــه مــ ـــ ـــم التقاطـــ ـــ ـــا تــ ـــ ـــة ، ومــ ــ ــــــان الواقعـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــــة ا ــ نــ ـــل ال ـــ ـــن قبــ ـــ ول مــ ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ــق امل ــ ــ ــ ــــــر الفر ــ ــ تقر ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــا ملــ ـــ ووفقــ
ـــة  ـــ نــ م ال ــ ـــ ــتمعت الـــ ــ ـــ ـــذين اسـ ـــ ود الــ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ايا وشـــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ــة ومــ ـــ ــان الواقعـــ ــ ــ ــ ــن م ــ ـــ ــــــاثر مـ ــام املتنــ ــ ــ طــ ا

م  ـــــ ـــ ــ ت) ب.م.ح.م(و ) ع.م.ف.ج(ومـ ـــــ ـــ ــ ـــوم السـ ــ ـــ ــ يـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــه و ـــ ـــ ــــق  فانـ ـــ ــ ـــاب 27/1/2018املوافــ ــ ـــ ـــ ــــــاء ذ ـــ ــيال  واثنــ ــ ـــ ـــ ـــر لـ ـــ ـــ ـــة عشــ ــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ ـــ م الســ
ية ــ ـــ ـــ ــيارة ال ــ ــ ن ســ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ايا ع ــ ـــ ـــ ـــــره / ال ـــــل عمـــ ـــــو طفـــ ـــ ـــــود و ـــه املفقـــ ــ ـــــن ابنـــ ــ ـــث عـ ــ ـــه للبحـــ ــ ـــ ــــن علو ـــ ـــا دمحم بـ ــ ــــذي ) 14(صـــ ــ ــنة والــ ــ ـــ سـ

ـــة  ـــ ـــرع بمنطقـــ ـــ ــ وادي ســـ ـــ ـــ ـ م ا ــــــول ــد وصـــ ــ ـــ ــعيد وعنــ ــ ــ ـــة الصـــ ـــ ـــــى بمنطقـــ ـــ ـــــةاختفـ ـــ ـــة  املعينـ ـــ كيـــ ــا امر ـــ ـــ ـ ـــر ا ــ ـــ ــار يـ ـــ ـــ ـــدون طيـ ـــ ـــائرة بـــ ــ ـــ ــــت طـ ـــ قامــ
ــيارة  ــ ـــ اق السـ ــ ـــ ـــ ـــدم واح ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــا أدى ا ـــ ايا ممــ ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــ تقــ ـــ ـــ ــيارة  ال ــ ــ ــ الســ ـــ ـــ ـــاروخ ع ــ ـــــإطالق صـــ ــ ــــنخفض بـ ـــ ــو مـ ــ ـــ ــ علـ ـــ ـــ ـــق ع ـــ ــــت تحلــ ـــ انـ

م  ــــدد ـــ ــا  وعـــ ــــ ـــ ـ ـــــانوا عل ــ ـــ ــــــن  ـــ ــــع مـ ـــ ـــــل جميـــ ــ ـــد ) 7(ومقتـــ ـــ ـــ ي وقـ ـــا ــ ـــ ــ ــيم ار ــ ـــ ــــــاي تنظـــ ــ ــــــم بــ ــ ــ ــــة ل ــ ـــ ن وال عالقـ ـــــدني ـــ ــن املــ ــ ـــ ــ م مـ ــيع ــ ـــ ــ اص جمـ ـــــ ـــ ــ ا
م  و  دت جث   .متفحمة ومتناثرة ا اشالء داخل وخارج السيارة شو

الب  - 14 ن  منطقة ذي  خ  –واقعة قصف مدني شية محافظة البيضاء بتار ة القر  : م 1/1/2018مدير
خ  ــــــار ــ ــرا بتـ ــ ـــ ــ ــــف ظ ـــ ـــة والنصــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ ــام الســـ ـــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ ـــة، بانــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ــ ـــ ــا تضـ ـــ ــ ــا ملــ ــــ ــ ــــة وفقـ ـــ ص الواقعــ ــــــت تـــ

ـــائرة ا1/1/2018 ـــ ـــ ــــــت طـ ـــ ــــــن م قامـ ـــ ــــد عـ ـــ ــ ــا تبعـ ــ ــ ـــ مـ ــــة ل ــ ـــ عـ ــة تا ـــ ـــ ـــــوار مزرعــ ـــ ـــانوا بجــ ـــ ـــ ـ ن  ـــــدني ـــ ن مــ ـــــ ـــ صــ ـــــف  ـــ ـــار بقصــ ــ ـــ ــــدون طيــ ـــ ــــة بـــ ــ ـــ كيـ مر
ما حوا  ل م) 300(م ايا  ا ا اشالء وال ما وتمزق ما وتفحم جثت   : م ادت ا مقتل

  العمر سم  م
مه  1   سنة 70  دمحم منصر صا ابو صر
مه  2   سنة 25  دمحم نا ابو صر

  

ــ  ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مــ حســــ م و ـــــ ـــة ومـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ــتمعت الـــ ــ ــــذين اســــ ــ ود الــ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ايا  ومــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ) أ.م.ص.م(إفــــ
خ ) ص.أ.ع.ع(و ) ب.ع.ج.أ(و  ــــــار ــ ـــ تـــ ــــه و ـــ ـــ ــ ـــو 1/1/2018بانــ ــ ـــ ـــ ـــا ابــــ ــ ـــ ـــ مه ودمحم نـــ ـــر ــ ـــ ـــ ـــو صــــ ـــ ــ ـــ ـــر ابـــ ـــ ـــ ــ ن دمحم منصـــ يت ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ــ ـــ ـــ ــدما  ــ ـــ ــ ـــ م وعنـــ

ـــر ـــار يـــ ـــائرة بــــــدون طيـــ ــاك طـــ ــ نــ ــــان  ــ ــا  مــــ ــــة ل عــ ــــة التا ــــوار املزرعــ ــــوس بجــ مه جلــ ـــر ــ ســــــماء  صـــ ــــ ــباح  ــذ الصــــ ــ ــــق منــ ــة تحلــ كيــــ ــا امر ــــ ا
ــار  ــــ ـــدون طيــ ـــ ــــــائرة بــ ــل الطــ ــ ـــن قبــــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــم اطالقــ ـــ ـــاروخ تــ ـــ ـــه لصــ ـــ ــد انــ ــ عــــ ــا  ــــ ن فيمــ ـــــ ــ تبـــ ـــ ـــ ـــار كب ـــ ــــــماع انفجــ ســ ـــا  ــ ـــ ـــا  ــ ــــــم تفـــ ــــة وثــ املنطقــــ
ــــــم  ــــذين تـــ ــ ـــا الـــ ــ ـــ ـ ـــد  ـــ ــا اكـــ ـــ ــ ـــــف، كمــ ـــ ـــع القصـ ـــ ــ ــ موقـ ـــ ـــ ـ ما  ــــــال ــــــاثر اشـــ ـــا وتنـــ ــ ـــ مـ ــ تفحم ـــ ـــ ـ ـــا أدى ا ـــ ــ ن ممـ يت ــ ـــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـــ ـ ـــر ع ـــ ــ ل مباشـ ـــــ ـــ شـ

ــاد ــ ـــ ــتماع الفـــ ــ ــ ــــــأي ســـ ــ ــاط بــ ــ ـــ ــا اي ارتبـــ ــ ـــ مـــ س ل ـــــ ـــ ـــة ولـ ــ ـــ ــ الزراعــ ـــ ـــ ــ ــــالن  ــ عمــــ ن و ـــــدني ـــ ـــــن املـ ـــ ــا مــ ــ ـــ انـــ ن  يت ــ ـــ ـــ ــ ــــة ان ال ــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ م مـــ
ابية   .جماعة إر
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ع  كية بدون طيار وقا مر ع تق )الدرونز( قصف الطائرات  ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال ار  
 

يجة - ن رقم  الن  ) : 14(و ) 13(للواقعت
ع  ـــا ــ ــن الوقــــ ــ ـــ ـــــدد مـ ــ عـــ ـــ ـــ ــافة ا ـــ ــا، باإلضــــ ـــ ـــ ــــــار ال ــــــاءات املشــ دعــ ــــــاالت  ــ حــ ـــ ــــ ــــق  ـــ ــال تحقيـ ــ ــ ــــن اعمــ ـــ ــــة مـ ــ نــ ـــه ال ــ ـــــت بــــ ــ ــا قامـ ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

ــــرى  ـــ ــ ــــــوات خــ ـــ ــئولية القــ ـــ ـــ ــ مســـ ـــ ـــ ــ ـ ــــة ا ــ ـــ نــ ـــت ال ــ ـــ ن، خلصـــ ـــــدني ـــ ــ ــن املـ ــ ـــ ــ ن مــ ـــــ ـــ ــ ن يمنيـ ــــــواطن ــ ـــة ملـــ ـــ ــ كيـــ مر ـــائرات  ـــ ــ ــــف الطـــ ـــ ـــ ــة بقصـ ـــ ـــ املتعلقـــ
ــــــن  ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــ ط ــــــوع ا ـــ ــــذا النـ ـــ ـــ ـــاب  ــ ـــ ــ ــــــن ارت ــ ــــدخالت، عــ ـــ ــــذه التـــ ـــ ــ ـ ــــل  ـــ ــ ــــمحت بمثـ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ــــة اليمنيــ ــ ـــ ومـ ــــع ا ــ ـــ ــراكة مـ ــ ــ ـــ ـــة، بالشـ ـــ ـــ كيـ مر

ــــات ـــ ا ــــذا ال. ن ـــ ـــابقة  ــ ــا الســ ـــ ــ ر ــ تقار ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــــمنته ال ــا تضــ ــ ــــدا ملـــ ــتمرار وتأكيـــ ــ ــــة اســـ ــ ــــن مغبـ ــذر مـــ ــ ـــة تحـــ ـــ ـــة الوطنيـ ـــ نـ ـــان ال ـــ ــــــأن فـ شـ
ام  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــرورة ال ــ ـــ ــ ضـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ع ـــ ــ نــــ ـــد ال ــ ـــ ــا تؤكــــ ـــ ــ ـــ ن، كمــ ـــــ ـــ ــ منــ ن  ـــــدني ـــ ــ ن املــ ــــــواطن ــ داف املــــ ـــــ ـــ ــ ــــل واســ ـــ ــ ــلة قتـــ ـــ ــ ـــ ات، ومواصــ ـــر ــ ـــ ــــذه الضــــ ــ ـــ ـــ ــــل  ـــ ــ مثـــ

ـــــداء ـــــل اعتــــ ــ ـ ــــــن  ن مـــ ــــــواطن ـــة املــ ـــ ـــــوب حمايـــ ــ ـــــد وجــ ــ تؤكـــ ـــ ــــ ــة وال ـــ ن الوطنيـــ ـــــوان ــتور والقــــ ــ ـــ ــــوص الدســ ـــ ــــة بنصـ ــ ــــة اليمنيـــ ــ ومــ ـــب . ا ـــ وتوجـــ
ـــــ ـــ ــ مـــ ــــديم امل ـــ ــ ـــة تقـــ ـــ ـــ ــات العادلــــ ــ ــ ـــ ضــــ ــع التعو ــ ـــ ـــ ــ دفـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــادرة ا ــ ـــ ــة املبــ ـــ ـــ ـــ ومــ ــ ا ـــ ـــ ــ ــ ـــه ع ـــ ــ ـــ ــــة انــ ـــ ــ نــــ ــــــرى ال ـــ ــ ــــــاء وتـ ـــ ــ ــ القضــ ـــ ـــ ــ ـــ ــات ا ــ ــ ـــ امـــ ــاي ا ـــ ــ ـــ ن بـــ

ــــرع  ـــ أســ ــيمن و ــ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــار  ــــ ـــــدون طيـــ ــة بـــ ـــ كيــــ مر ـــائرات  ـــ ـــا الطــ ـــ ـــ ــ ترتك ـــ ــــ ـــــاوزات ال ـــد للتجـــ ـــ ــع حـــ ـــ ـــــات ووضـــ ــ ــ ا ن ــــــك  ـــــن تلــ ن مــــ ــــرر ـــ للمتضـ
  .وقت


