
 بعم هللا الشحمن الشحيم

ش الشضذ والتىجيم لجشائم  كي لشهش العجحالف جلٍش  م9109من عام ًىهيى ذوان الععىدي ألامٍش

كي على اسجكابها الععىدي العذوان جحالف في ظياق جشائم الحشب وإلابادة الجماعيت التي دؤب  ألامٍش

  ؤن شن   بحم العكان املذهيين وممتلكاتهم واملنشأث الخذميت املذهيت منز
 
ه الظالم على عذواه

فإهه كذ -م 9109من عامنا هزا  ًىهيى آخش شهش  م  وإلى9105/  / ماسط96منيت في يالجمهىسٍت ال

اث محا شهذث بعض    9109 – ًىهيىفظت ضعذة في هزا الشهش )شهش مذًٍش
ا
متعذدة من  م( ؤشكال

كي، وجفطيل رلك فيما ًلي:جحالف اهتهاكاث   العذوان الععىدي ألامٍش

  اث املحافظت طىال كي ؤغلب مذًٍش اظتهذفت غاساث طيران جحالف العذوان الععىدي ألامٍش

 الشهش كما في الجذول التالي:

ت املنطلت خ الاظتهذاف املذًٍش  جاٍس
عذد 

 الغاساث
 آجاس الغاساث

 غير محذد 2 02/06/2019 سحاس آل الطيفي

 طالثجذمير شبكت الاج 1 03/06/2019 حيذان جبل املفتاح

 جذمير شبكت الاجطالث 5 04/06/2019 حيذان جبل املفتاح

 غير محذد 4 04/06/2019 باكم غير محذد

 جذمير شبكت الاجطالث 6 05/06/2019 حيذان غير محذد

 مناصل ومضعتين 7مناصل وجضشس  3جذمير  17 05/06/2019 باكم مناطم متفشكت

جبل العش 

ومنطلت آل 

 ملنع

 جذمير شبكت الاجطالث 4 06/06/2019 منبه

 غير محذد 3 06/06/2019 كتاف والبلع غير محذد

 غير محذد 8 08/06/2019 كتاف والبلع مناطم متفشكت

 غير محذد 1 08/06/2019 ساصح آل علي

 غير محذد 2 08/06/2019 باكم غير محذد

 غير محذد 6 09/06/2019 كتاف والبلع مناطم متفشكت

 جذمير منزلين وجضشس منزل  4 09/06/2019 باكم مناطم متفشكت



 غير محذد 7 10/06/2019 كتاف والبلع مناطم متفشكت

 غير محذد 3 11/06/2019 كتاف والبلع غير محذد

 جذمير منزل وجضشس منزلين 4 11/06/2019 باكم باكم

 غير محذد 3 12/06/2019 باكم مناطم متفشكت

 غير محذد 1 12/06/2019 سحاس املهارس

 جذمير مذسظت ومنزل بشكل كلي 2 13/06/2019 باكم طيناثالل

 غير محذد 4 15/06/2019 باكم مناطم متفشكت

 جذمير في العىق  1 15/06/2019 كتاف والبلع ظىق الثلىث

 غير محذد 2 16/06/2019 ساصح آل علي

 غير محذد 1 16/06/2019 ساصح اللذ

 حذدغير م 9 16/06/2019 كتاف والبلع مناطم متفشكت

 غير محذد 2 16/06/2019 باكم غير محذد

 غير محذد 1 17/06/2019 ساصح آل علي

 غير محذد 1 17/06/2019 كطابش غير محذد

 مضاسع 3جضشس  5 18/06/2019 باكم اللطيناث

 غير محذد 2 19/06/2019 ساصح اللذ

 جذمير ظياسة 1 19/06/2019 باكم اللطيناث

 غير محذد 2 19/06/2019 باكم غير محذد

 غير محذد 1 23/06/2019 ساصح آل علي

 غير محذد 2 24/06/2019 سحاس غير محذد

مععكش 

 كحضة -الطيفي 
 غير محذد 1 24/06/2019 ضعذة

 غير محذد 2 26/06/2019 باكم آل كشاد

 ؤضشاس في مضاسع وممتلكاث املىاطنين 6 28/06/2019 باكم ٌعنم

 غير محذد 4 28/06/2019 منبه جلحا

 غير محذد 1 28/06/2019 شذا غير محذد

 غير محذد 3 29/06/2019 منبه جلحا

 1 29/06/2019 منبه املضت
جشحى وجذمير ظياسة هىع  4شهذاء و8

 9106شاص 

 غير محذد 1 29/06/2019 منبه غير محذد



 جذمير منزل وجضشس منزلين 3 29/06/2019 باكم غير محذد

 ر منزل جذمي 1 30/06/2019 منبه غير محذد

 غير محذد 1 30/06/2019 ساصح آل علي

   141 املجمىع

 

  اث محافظت ضعذة وبشكل خ واللزائف املذفعيت الععىدًت بعض مذًٍش واظتهذفت الطىاٍس

 متلطع، وجفطيلها في الجذول التالي:

ت املنطلت خ اللطف املذًٍش  آجاس اللطف الععىدي العذد جاٍس

 مناصل  4جضشس  27 03/06/2019 ساصح مناطم متفشكت

 مناصل  4جذمير منزل وجضشس  38 04/06/2019 منبه مناطم متفشكت

 جضشس منزلين 24 04/06/2019 شذا مناطم متفشكت

 جضشس منزل  29 05/06/2019 منبه غير محذد

الحجلت وآل 

 علي
 مناصل  4جذمير منزل وجضشس  43 08/06/2019 ساصح

 ناصل م 3جضشس  29 12/06/2019 منبه غير محذد

 مناصل  3جضشس  38 16/06/2019 ساصح غير محذد

 جذمير منزلين وجضشس منزل  36 18/06/2019 باكم غير محذد

 مناصل  3جذمير منزل وجضشس  45 19/06/2019 ساصح مناطم متفشكت

 مناصل ومضسعتين 4جذمير منزلين وجضشس  62 19/06/2019 باكم غير محذد

 مضاسع 3مناصل و 5جذمير منزل وجضشس  65 20/06/2019 ساصح مناطم متفشكت

 مناصل  4جذمير منزلين وجضشس  43 21/06/2019 باكم مناطم متفشكت

 مناصل  3جضشس  31 21/06/2019 شذا مناطم متفشكت

 مناصل  3جضشس  34 22/06/2019 منبه غير محذد

 مناصل  4جذمير منزل وجضشس  47 23/06/2019 ساصح مناطم متفشكت

 مناصل ومضسعتين 5جذمير منزلين وجضشس  52 23/06/2019 باكم غير محذد

 مناصل ومضسعت 3جذمير منزلين وجضشس  51 24/06/2019 باكم غير محذد

 مناصل  4جذمير منزل وجضشس  39 26/06/2019 باكم مناطم متفشكت



 مضاسع 3مناصل و 5جذمير منزلين وجضشس  61 29/06/2019 باكم مناطم متفشكت

 جذمير منزل وجضشس منزلين 42 30/06/2019 باكم مناطم متفشكت

 غير محذد 53 30/06/2019 ساصح مناطم متفشكت

   889 املجمىع

 

  اث الحذودًتواظتهذف حشط الحذود الععىدي ومشجضكتهم املى ، اطنين في بعض املذًٍش

 وجفطيل رلك في الجذول التالي:

ت املنطلت خ الاظتهذاف املذًٍش  حشط الحذود(آجاس الاظتهذاف ) العذد جاٍس

 إضابت طفل   04/06/2019 ساصح غير محذد

 عاما 06 -إضابت الطفلت شامت حعن علي جابش    08/06/2019 ساصح غير محذد

   24/06/2019 شذا غير محذد
إضابت املىاطن )ؤمين بكيل ألاظلمي( جم 

 اظتشهاده في اليىم التالي

 

 عتمشة على املىاطنين، وخاضت ألاطفال مههم، كما ؤن للطف طيران جحالف العذوان آجاسه امل

ضيبا في اهفجاس كنبلت عنلىدًت كما في الجذول التالي:
 
 فإن طفلين ؤ

ت املنطلت خ الاظتهذاف املذًٍش  آجاس اللنابل العنلىدًت العذد جاٍس

   01/06/2019 سحاس الطلح
سمحت  -إضابت الطفلين )محعن علي 

 علي(

 

 شرية )الشهداء واجلرحى( هلذا الشهر:إحصائية اخلسائر الب

 ، وجفطيلها كالتالي:شهذاء 9، ومىاطنين 4و ؤطفال 4إضابت 

 



خ  إلاضابت الحالت العمش الجنغ الاظـم التاٍس
هىع  مكان الاظتهذاف

ت الاظتهذاف  املنطلت املذًٍش

1/6/2019 

 ركش محعن علي
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد
 الطلح سحاس

كنابل 

 عنلىدًت
 ؤهثى سمحت علي

غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد

 ركش مجهىل  4/6/2019
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد
   ساصح

حشط 

 الحذود

8/6/2019 
شامت حعن علي 

 جابش
 جٍشح 16 ؤهثى

غير 

 محذد
 شعبان ساصح

حشط 

 الحذود

 شهيذ 25 ركش ؤمين بكيل ألاظلمي 24/6/2019
غير 

 محذد
 شذا

الجباهت 

عضلت 

 الىكيش

حشط 

 الحذود

29/6/2019 

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 املضت منبه
طيران 

 حشبي

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 شهيذ

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد



 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد

 ركش مجهىل 
غير 

 محذد
 جٍشح

غير 

 محذد

 

 


