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حتى اآلن -3122التي حدثت لحقوق االنسان في اليمن منذ مطلع شهر يونيو  جدول رصد االنتهاكات  

رابطة المعونة لحقوق اإلنسان والهجرة: الجهة الراصدة  

ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

فاضضت اإلاؼلحت ملِشُاث اإلا

طاباث ؤوالز ألاحمط  ـو

اـخساء حؼُم 

وابازة حماـُت 

مت حطب  وحٍط

خساء الاضهابي ـلى    مت الـا حٍط

مسجس زاض الطئاػت بطىفاء والصي 

كخُال واهثر مً  11ضاح ضحُخه 

 مطاب 210

 3/6/2011 اماهت الفاضمت مخفجطاث

اث ـطاباث اوالز ألاحمط ادخعاف وحجع    حجاجياحمس ـلي ال/اـخلاٌ الطائس حجع حٍط

اث  حٍط

 17/7/2011 اماهت الفاضمت

اث الفطكت ألاولى مسضؿ ادخعاف ابىاء وادىان ـلاٌ  حجع حٍط

 حاضاث مىعلت مصبح

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 24/7/2011 اماهت الفاضمت

ملِشُاث الاضالح والللاء 

 اإلاشترن

جسمحر البيُت 

 الخحخُت

خساء اإلاخىطض ـلى ابطاج الىهطبا    1/8/2011 نهم اـخساء ءالـا

جسمحر للممخلياث  ـطاباث اوالز الاحمط

 الخاضت والفامت

 في مىعلت  200 1500
ً
ا جفجحر الىضق ـؼىٍط

الحطبت مً كبل ـطاباث اوالز 

 ألاحمط

كطف وجسمحر 

 واحخالٌ

 5/8/2011 اماهت الفاضمت

جسمحر البيُت  ملِشُاث الللاء اإلاشترن

 الخحخُت

ض جفجحر محعاث هلل الخُا  

 الىهطبائي

 9/8/2011 مإضب جفجحر

اث الفطكت ألاولى مسضؿ شخظ مً كبل  15اـخلاٌ    حجع حٍط

 الفطكت الاولى مسضؿ

ادخعاف وحجع 

اث  حٍط

 13/8/2011 اماهت الفاضمت

 -محاولت اغخُاٌ ـبسه الجىسي اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

الم  هائب وظٍط الـا

 18/8/2011 اماهت الفاضمت اـخساء حؼُم  
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

ـلي /اغخُاٌ اإلاؼاـس  كخل ملِشُاث اوالز الاحمط

 احمس اإلاؼلماوي

 27/8/2011 اماهت الفاضمت كخل 

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الفامت

 3/9/2011 مىعلت الجسـان جفجحر كعق الخُاض الىهطبائي  

اـخساء حؼُم  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

في  ـلى اإلاذالفحن

 الطؤي

محاولت اغخُاٌ محافؾ محافؽت 

اضابت + مإضب هاجي بً ـلي العاًسي

 مطافلحن 8

كخل احس مطافلي 

 اإلاحافؾ

محاولت اغخُاٌ محافؾ محافؽت 

 مإضب

 10/9/2011 مإضب اـخساء حؼُم

اث ـطاباث ؤوالز ألاحمط مً ـماٌ  7ادفاء كؼطي لفسز  حجع حٍط

 الىؽافت

ـماٌ مً مىؼفي ( 7)ـسز  

 الىؽافت

ادخعاف وحجع 

اث وجمُحز  حٍط

 ـىططي 

 10/9/2011 اماهت الفاضمت

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخفلُمُت

ت    مبنى الازاضة الخفلُمُت بمسًٍط

 الؽهاض

 17/9/2011 إب اكخحام ونهب

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

اجالف محعت الىهطباء بمىعلت   

 كها نهائُااللاؿ وحط 

م  18/9/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض وحٍط

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى مبنى وظاضة السادلُت    الـا

 وشطظت الىجسة

 18/9/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى اإلاؼدشفى الجمه    19/9/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض ىضيالـا

جسمحر اإلايشإث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخاضت

 

 

خساء ـلى مجٌز ـضى اللجىت    الـا

الفامت للمؤجمط ضئِؽ الىخلت 

 ـبسه مهسي الفسلت -البرإلااهُت 

 23/9/2011 اماهت الفاضمت كطف
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الخاضت

خساء ـلى مجٌز ـبسه الجىسي     -الـا

الم  هائب وظٍط ؤلـا

 23/9/2011 اماهت الفاضمت كصائف

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الخاضت

كطف مجٌز ـضى اللجىت الفامت   

وضئِؽ السائطة الخىؽُمُت في 

احمس  -اإلاؤجمط الشفبي الفام

 العهحري 

 23/9/2011 اماهت الفاضمت كصائف

اـخساء ـلى البيُت  لِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحتم

 الخحُت

جفجحر اهبىب الىفغ في مىعلت   

 الفطكحن

 27/9/2011 مإضب جفجحر

محمس /محاولت اغخُاٌ اللىاء الطهً اـخساء حؼُم ـىاضط جىؽُم اللاـسة

 هاضط احمس وظٍط السفاؿ

 27/9/2011 ـسن اـخساء حؼُم  

لى اـخساء ـ ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الفامت

خساء ـلى مىخب الخسمت    الـا

 اإلاسهُت والخإمُىاث

 27/9/2011 حفع اظالق هاض

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الخاضت

محمس /كطف مجٌز الشُر اإلاطحىم  

 ؤحمس الطالحي

كطف بلصائف 

 هاون وآض بي جي

 29/9/2011 اماهت الفاضمت

اـخساء ـلى  حتملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼل

 اإلايشأث الخاضت

خساء ـلى مجٌز ـبسه الجىسي  مً مطافلي الىائب 1  -الـا

الم  هائب وظٍط الـا

كطف بلصائف 

 هاون 

 30/9/2011 اماهت الفاضمت

اث ـطاباث اوالز الاحمط ادخعاف اإلاهىسغ الصحفي  حجع حٍط

مسًط ازاضة  -ـبسالحمُس الغُلي/

الاهؽمت باالزاضة الفامت للشئىن 

 سػُت في ووالت ػبإ لالهباءالهى

 

 

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 1/10/2011 اماهت الفاضمت
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

اث ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت ادخعاف ضهُب حمىز الطىفي  حجع حٍط

لي محمس وهاغ  وبىُل الجفسبي ـو

ازٌ محمس الاػعى  ـو

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 2/10/2011 اماهت الفاضمت

 3/10/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض   اضابت ـلي مهسي اـخساء حؼُم ـطاباث اوالز الاحمط

 -محاولت اغخُاٌ ًحيى الحباضي  اـخساء حؼُم ـطاباث اوالز الاحمط

 ـضى مجلؽ الشىضي

 4/10/2011 اماهت الفاضمت محاولت اغخُاٌ  

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 اإلايشأث الفامت

 4/10/2011 غُالن بني جفجحر كعق هلل الخُاض الىهطبائي  

اث ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت  -ادخعاف الصحفي محمس ضسام حجع حٍط

 مطاػل ووالت ضوٍترظ

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 9/10/2011 اماهت الفاضمت

اـخساء ـلى  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

الخسماث 

 ألاػاػُت

 12/10/2011 الحسًسة جفجحر جفجحر اهبىب الىفغ  

ًحيى حمُل /العفل  اـخساء حؼُم ت اإلاؼلحتملِشُاث اإلافاضض

 هاضون

 20/10/2011 اماهت الفاضمت كخل 

خساء ـلى مجٌز الاخ   اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت ـبسهللا / الـا

ضئِؽ مجلؽ ازاضة  -محمس بشط

 مؤػؼت الجمهىض لالـالم

 22/10/2011 اماهت الفاضمت كصًفت هاون 

 -فؤاز الشطحبي  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

مؼٌؤ الحؼاباث 

 باللىاة

 

خساء ـلى مبنى كىاة الؼفُسة  24/10/2011 اماهت الفاضمت كخل الـا
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى مبنى مجلؽ الىظضاء    الـا

 والشىضي

كطف بلصائف 

 هاون 

 25/10/2011 ؤماهت الفاضمت

جسمحر لسوض  ت اإلاؼلحتملِشُاث اإلافاضض

 الفبازة

خساء ـلى مسجس حجط    25/10/2011 ؤماهت الفاضمت اظالق كصائف الـا

جسمحر البيُت  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخحخُت

اضابت ظفل في الؼابفت مً 

مىؼف في اإلاؼدشفى + الفمط

 الجمهىضي

خساء ـلى بىابت اإلاؼدشفى   الـا

 الجمهىضي

آض "اظالق كصائف 

ػلحت بي جي وؤ

ر  ضشاشت وضىاٍض

 "لى"

 25/10/2011 ؤماهت الفاضمت

جسمحر اإلايشإث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخاضت

ً بُنهم ظفل في  اضِب ػبفت آدٍط

الؼابفت واضِب اضبفت مً افطاز 

الامً وحىسي مً اإلايشأث وآدط مً 

 اإلاطوض

خساء ـلى حي اللاؿ وشاضه  كخل ازىحن مىاظىحن الـا

 الؼمً والعبحري 

آض "ق كصائف اظال 

بي جي وؤػلحت 

ر  ضشاشت وضىاٍض

 "لى"

 25/10/2011 ؤماهت الفاضمت

ابازة للجيؽ  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 البشطي 

اضابت زالزت مىاظىحن وحىسي في 

 حي شفىب

كخل اإلاىاظىحن ولُس 

طام  هسًان ـو

ع الحبِش ي  ـبسالفٍع

في حي الفلمي وكخل 

اإلاىاظً دالس 

الؼطاجي في حي مطة 

 تالؼاًل

 

 

 

خساء ـلى احُاء الفلمي  الـا

والعبري وػمطة الؼاًلت ومفمط 

 وشفىب

كصائف الهاون واٌ 

ر  آض بي جي وضىاٍض

لى والاػلحت 

 الطشاشت

 26/10/2011 ؤماهت الفاضمت
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى مبنى ووالت الاهباء    الـا

ة الُمىُت ػبإ ومباوي وظاضة الخجاض 

 والؼُاحت ووظاضة الازاضة اإلاحلُت

كصائف الهاون واٌ 

ر  آض بي جي وضىاٍض

لى والاػلحت 

 الطشاشت

 26/10/2011 ؤماهت الفاضمت

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى وظاضة الاوكاف    الـا

والاضشاز حُث جضطض السوض 

 الخامؽ

 26/10/2011 ؤماهت الفاضمت كصًفت

جسمحر للبيُت  ُاث اإلافاضضت اإلاؼلحتملِش

 الخحخُت

خساء ـلى بحر دحران   كطف بلصائف  الـا

 هاون 

 26/10/2011 ؤماهت الفاضمت

ب اػلحت ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت ضبغ هاكلت بضائق     تهٍط

هىؿ زًىه محملت ب 

ضىسوق شدحرة  135

مخىىـت واهذ 

مذفُت زادل 

 ضىازًم اإلاىظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسًىت -الحسًسة

 حِؽ

26/10/2011 
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

جسمحر البيُت  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخحخُت

ب ـلى بفض    خساء والخذٍط الـا

اإلاساضغ في محافؽت حفع مثل 

اغالكها باللىة مسضػت الشفب 

ومسضػت باهثحر ومسضػت الطسًم 

وزاهىٍت حفع الىبري ومسضػت ػبإ 

س  ومسضػت السضة ومسضػت ٍظ

 اإلاىشيي ومهاحمت اإلافهس الطحي

ب  29/10/2011 حفع جذٍط

ابازة للجيؽ  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 البشطي 

بي  29/10/2011 اماهت الفاضمت حطق    حطق الشاب هاضون الشـط

جسمحر البيُت  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخحخُت

س اإلاىشيي    خساء ـلى مسضػت ٍظ الـا

 ومهاحمت اإلافهس الطحي

) وكطفه بلصائف 

 (.اض بي جي 

 29/10/2011 حفع

ابازة للجيؽ  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 البشطي 

 -ظالٌ الخعُب  

ؤحس ابطظ الشباب 

ُت  اإلاؼاهس للشـط

السػخىضٍت ـلى 

ضفحاث شبىت 

الخىاضل الاحخماعي 

 "فِؽ بىن" 

 

 

 

 

 

اماهت الفاضمت  اظالق الىاض ـلُه 

 ضىفاء

29/10/2011 
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

ضئِؽ  –مس الشسازي مح/السهخىض  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

ُت السػخىضٍت  جىخالث الشـط

خساء ـلُه    الـا

بإـلاب البىازق 

والخلفؾ ـلُه 

بإلفاػ هابُت زون 

 .ؤي ػبب 

اماهت الفاضمت 

 ضىفاء

29/10/2011 

اـسام داضج  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 ػُاق اللاهىن 

ولُس / إـسام الشاب  

 محمس مُاغ

 31/10/2011 اماهت الفاضمت اـسام 

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

ُم الطاحل    خساء ـلى كاـت الـع الـا

ًاػط ـطفاث بجامفت ضىفاء 

 واحخاللها

 1/11/2011 اماهت الفاضمت 

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى وظاضة الطىاـت    الـا

والخجاضة والىاكفت في حي الحطبت 

 حخاللهابطىفاء وا

 1/11/2011 اماهت الفاضمت كطف ضاضوخي

خساء ـلى الياجب الصحفي  اـخساء حؼُم ملِشُاث الادىان اإلاؼلمحن الـا

م  والىاشغ الؼُاس ي ـبسالىٍط

 الخُىاوي

 2/11/2011 اللاهطة   

ػام محمس اللاولي اإلامثل / اإلاحامي اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

ماعي والطحي اللاهىوي للمطهع الاحخ

ً اإلاىفص للمفىضُت  لالحئحن الشٍط

 الؼامُت لألمم اإلاخحسة

 

 

 12/11/2011 اماهت الفاضمت   
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

اث ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت ت وادخعاف هال مً  حجع حٍط حجع حٍط

 -محمس ـلي الفؼُل: اللاض ي :

ـضى لجىت اإلاؽالم ووهُل وظاضة 

الشئىن اللاهىهُت الؼابم و 

وظمُلُه  ـبسالطحمً محمس فاٌق

ؤحؼً محمس الىشاح ومحمس 

 ألامحري 

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 14/11/2011 اماهت الفاضمت

خساء ـلى ـبسالؼالم الجائفي  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت الـا

ـضى اإلاجلؽ اإلاحلي بمحافؽت  –

ت همسان  ضىفاء ـً مسًٍط

 15/11/2011 اماهت الفاضمت اظالق ضضاص  

جسمحر اإلايشأث  ضضت اإلاؼلحتملِشُاث اإلافا

 الفامت

خساء ـلى مبنى اإلاجمق    الـا

ت حهطان  الحىىمي بمسًٍط

آض " بئظالق كصًفت 

 بي جي

 19/11/2011 شماض

اث ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت بسض السًً / ادخعاف الشاب حجع حٍط

 الىسهي

ادخعاف وحجع   

اث  حٍط

 21/11/2011 اماهت الفاضمت

محاولت اغخُاٌ وهُل محافؽت حفع  اـخساء حؼُم لحتملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼ

 محمس مىطىض الشىافي/ الشُر

 23/11/2011 حفع محاولت اغخُاٌ  

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى مجلؽ الشىضي    الـا

ووظاضة الطىاـت والخجاضة ووظاضة 

" الؼُاحت وووالت ألاهباء الُمىُت 

سادلُت ومفؼىط ووظاضة ال" ػبإ 

 شطظت الىجسة

 

مؼخذسمحن 

الطشاشاث 

اإلاخىػعت واللصائف 

 اإلاذخلفت

 23/11/2011 اماهت الفاضمت
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

ملخل اإلاىاظً   كخل ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

لي  محمس الفٍط

ضىبذ ضشاشاتها  

 آلالُت ـلى حؼسه

 24/11/2011 حفع

إلاشطوؿ الىؽافت  بنهب ػُاضة جابفت   اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

ب والخلعق لؼُاضة  في مفطق شـط

مىطىض اإلاذالفي ؤمحن ـام اإلاجلؽ 

 
ً
ت اإلاؽفط ػابلا اإلاحلي إلاسًٍط

باإلضافت إلى اػخحسار مخاضغ 

 حسًسة في ؤهثر مً ميان

 24/11/2011 حفع ـملُت نهب

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

اكخحام مسضػت الشهُسة وفمت   

س ضػام للبىاث بشاضؿ حماٌ ؤحم

ـبسالىاضط بمسًىت حفع واكخحام 

في حي اإلاؼبح " ػبإ"مسضػت 

 ومسضػت الطفاء ألاهلُت

اـخساءاث ـلى 

 اإلايشأث الخفلُمُت

 26/11/2011 حفع

جسمحر البيُت  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخحُت

اكخحام محعت جىلُس ههطباء   

 ـطُفطه

 27/11/2011 حفع اكخحام

ضئِؽ لجىت الخسماث باإلاجلؽ  اـخساء حؼُم ث اإلافاضضت اإلاؼلحتملِشُا

اإلاحلي باإلاحافؽت ؤحمس ـلي 

بي وإظالق الىاض ـلُه ونهب  الشـط

 ػُاضجه

 27/11/2011 حفع محاولت اغخُاٌ  

اث ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت ت الشماًخحن  حجع حٍط مسًط ؤمً مسًٍط

ـبسه ػُف بمىعلت بحر / الفلُس

 باشا ،

ف وحجع ادخعا  

اث  حٍط

 27/11/2011 حفع
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

مسًط ههطباء الشماًخحن ؤزًب  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

الشىافي وإظالق الىاض ـلُه وإضابخه 

 بئضاباث مذخلفت ونهب ػُاضجه

 27/11/2011 حفع محاولت اغخُاٌ  

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

 27/11/2011 حفع اظالق هاض طهاإلاجمق اللضائي بجبل ضح  

ً في مىعلت بحر  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت وإضابت زالزت آدٍط

 باشا

ملخل ازىحن في بحر 

 باشا

 27/11/2011 حفع اظالق هاض 

جسمحر البيُت  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الخحُت

اكخحام مسضػت الشهُسة وفمت   

 25ضػام و ػبإ وظٍس اإلاىشيي و

 خمبر ومسضػت الطفاء ألاهلُتػب

 27/11/2011 حفع اكخحام

جسمحر ميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 داضت

مهاحمت مجٌز اللُازي في اإلاؤجمط   

الشفبي الفام ـضى اللجىت 

 السائمت ـبس الغني ـلي مىطىض 

 27/11/2011 حفع (آض بي جي )كصائف 

جسمحر اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

خساء ـلى مباوي مجلؽ    الـا

الشىضي ووظاضحي السادلُت 

 والطىاـت

 27/11/2011 اماهت الفاضمت كصائف

جسًط اإلايشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

مفؼىط الطمق ، مفؼىط بِذ   

 زهطه

ر واجُىشا  27/11/2011 محافؽت ضىفاء ضىاٍض

ؤمً اإلاؼدشفى إضابت ضابغ  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الىلُب ػامح الفىزي

إظالق الىاض ـلى الىلعت ألامىُت  

 بجىاض مؼدشفى الثىضة

 27/11/2011 حفع اـخساء حؼُم

 ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 

 27/11/2011 حفع اظالق هاض  فائع ظائس ؤحمس  اـخساء حؼُم
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

ً محاولت اغخُاٌ الشُر ضالح ب اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

ضالح الىهبي شُر مشائر بني 

 وهب

 3/12/2011 البُضاء اـخساء حؼُم  

اغخُاٌ وهُل   اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

محافؽت شماض 

م  اإلاؼاـس ـبسالىٍط

شـفان وؤحس 

مطافلُه ـبسهللا 

 الهلماوي

 3/12/2011 شماض اـخساء حؼُم 

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

ميشأث حىىمُت في حي الجطاف   

والحطبت ومسًىت ضىفان وحي 

 ؤلاشاـت

كصائف الهاون 

ر  " لى" وضىاٍض

جي .بي .آض" وكصائف 

وألاػلحت " 10

 الطشاشت واإلافسالث

 7/12/2011 اماهت الفاضمت

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

وإظالق الىاض بشيل هثُف ـلى   

 ت الفاضمتحسًلت الثىضة بإماه

 9/12/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض

الجىسي بىُل ضالح   اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 ؤحمس ـشِش

 9/12/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض 

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

 

 

كطف مفؼىط الحطغ الجمهىضي   

 (زهطة)وبِذ ( الطمق) في 

 10/12/2011 ماهت الفاضمتا اظالق هاض



13 

 

ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

جسمحر للميشأث  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامت

مهاحمت مبنى مجلؽ الشىضي   

ومبنى الؼىتراٌ الخاص 

 باالجطاالث

 10/12/2011 اماهت الفاضمت اظالق هاض

جسمحر نهب و  ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

 الفامتللممخلياث 

ػُاضاث جىظَق ( 5)جلعق ـلى   

ذلشطهت الخب  غ والىبًر

 11/12/2011 اماهت الفاضمت جلعق

 اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

ـلى اإلاذالفحن في 

 الطؤي

خساء ـلى السهخىض مفخاح العوبت  الـا

ؤػخاش اللغت الفطبُت بيلُت  –

الم  ؤلـا

 12/12/2011 اماهت الفاضمت اـخساء حؼُم  

خسا اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت الم الـا ء ـلى ـمُس ولُت ؤلـا

 ؤحمس العجل/ السهخىض 

 12/12/2011 اماهت الفاضمت اـخساء حؼُم  

كخلى في اإلاؼحرة  7  اـخساء حؼُم ملِشُاث اإلافاضضت اإلاؼلحت

الطاحلت التي ازجذ 

مً محافؽت حفع إلى 

ضىفاء بؼبب 

احسار الفىف 

اإلاخبازٌ والخحطشاث 

الغحر مبرضة بطحاٌ 

الامً مً كبل 

حعب  ملِشُاث

 الاضالح

 24/12/2011 اماهت الفاضمت اـخساء حؼُم 
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ر الاهتهان اإلاحافؽت وػُلت الاهتهان اإلايشإة واإلاىاظم اإلاخضطضة كخل اضابت هىؿ الاهتهان الجهت التي اهتهىذ  جاٍض

ابازة حماـُت  ملِشُاث الفطكت الاولى مسضؿ

للجيؽ البشطي 

مت اضهاب  وحٍط

 زولي

ب  11اـسام  11  مً دبراء الخسٍض

مىُحن  9)العحران الُمني  ػىضٍحن ٍو

) 

2011/10/21  اػلاط ظائطة  

  


