
 

  

  
  
  

  
  اضرار واعتداءات ) ح(ملحق 

  
العنوان المعلومات المتوفرة تاريخ الحادث االسم الكامل الضررت

2003/ 3/ 9    حي المعلمين-بغداد  فراس يوسف ايوب  .سرقة معمل السباآة العائد له في التاجي .1
2003/ 3/ 28    حي األمين-بغداد  خالد نوح حنا  .سرقت داره بكل محتوياتها .2
8متزوج عدد أفراد األسرة   حي الخليج-بغداد  1 /4 /2003 نا دانيال نيسان القسيوخ قصف منزله أثناء الحرب .3
2003/ 4/4    حي األمين-بغداد  سامي اسحق متي .حدوث أضرار في البيت نتيجة الحرب .4

بغداد 7متزوج عدد أفراد األسرة  5 /4 /2003 موشي شمعون داود  .سرقة أثاث شقته .5

6متزوج عدد أفراد األسرة  الدورة-بغداد  8 /4 /2003 وليم الزار ميخائيل ى     .6 ا أدى إل رب مم اء الح صاروخ أثن صف داره ب ق
.حدوث أضرار جسيمة بالدار والممتلكات

2003/ 4/ 8    حي الخليج-بغداد  هدير حازم عبو تعرض داره للقصف أثناء الحرب .7
7د أفراد االسرةمتزوج عد  حي الخليج-بغداد  9/4 /2003 متي نيسان متي  .سرقة اثاث نادي الضباط والتي آانت بذمته .8
4متزوج عدد أفراد األسرة   حي الخليج-بغداد  9 /4 /2003 عدنان يوسف ميخا .سرقة محله في حي أبو نؤاس .9
7متزوج عدد أفراد األسرة   حي الخليج-بغداد  9/4 /2003 اسطيفان اسكندر يونان .أثاث نادي الصيادين والتي آانت بذمتهسرقة  .10
2003/ 4/ 9   بغداد الجديدة-بغداد  آلودا بابا داود .دمر منزلها وسيارتها جراء القصف األميرآي .11
2003/ 4/ 9   بغداد الجديدة-بغداد  نرجس آيورآيس بابا .سرقة اموالها ومقتنياتها الذهبية .12

 / 8د أفراد األسرة متزوج عد
2003/ 4/ 9 بغداد الجديدة-بغداد  آاسب– 1943مواليد  دانيل انوية دانيل ائرات وسبب       57سقطت قذيفة نوع     .13 م مضاد للط  مل

).فجوة(أضرار في السقف 
7متزوج عدد أفراد األسرة   حي الخليج-بغداد  10 /4 /2003 مرقس ايشو بطرس .سرقة مطعم جمعية المهندسين  .14
2003 /4/ 12   حي األمين–بغداد  حياة يوسف حنا اسطيفانا .سرقة دارها .15

)أثاث مختلفة(في المجمع  ية 2003/ 4/ 15 متزوج  /1939مواليد  مجمع القادس–بغداد  دنخا شمعون دنخا  سرقة شقته  .16
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.إضرار في البيت أثناء الحرب حي األمين–بغداد   2003/ نيسان طارق جميل طوبيا .17
سرقت داره  حي المعلمين-بغداد   2003/ 5/ 25موفق فتوحي داود .18

 –مدرس في متوسطة العظماء 1/6/2003يونان سلمان بطرس *
بغداد  البلديات-بغداد 

ة              ل عصابة مجهول ة من قب تعرض للضرب واالهان
راء      يب ج ا ، واص ل فيه ي يعم ة الت ت المدرس دخل
ربات      ه ض ة تلقي ه نتيج ي عيني رار ف داء باض االعت

. الرأسعلى منطقة
سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج-بغداد 8متزوج عدد أفراد األسرة 2003/ 6/ 7اوراها صادق هرمز  .19
سرقة محله التجاري  حي األمين–بغداد   2003/ 6/ 7سعدي يوسف دنو هرمز .20

ار       حي األمين–بغداد   2003/ 6/ 14عبده يلدا آريم .21 ا   سرقة مولدة باالضافة الى قاعة بلي د ومحتوياته
والتي تعود له

نبراس بديع عبو و وفاق  .22
سرقة مبلغ من منزله من قبل أميرآيين اثر مداهمة          حي األمين–بغداد 6متزوج عدد أفراد األسرة 2003/ 6/ 20بديع عبو 

.منزله خطأ
سرقة أثاث داره حي األمين–بغداد   2003/ 7/ 13ماهر صبيح جرجس  .23

عدد / متزوج  /  1948 مواليد2003/ 7/ 28زهير جوسي منصور .24
سرقة الدار التي تعود له بغداد الجديدة-بغداد آاسب) / 5(أفراد األسرة 

سرقة داره أثناء الحرب حي الخليج-بغداد   2003/ 7/ 31داود يوخنا السعدي .25
.سرقة امواله حي األمين–بغداد   2003/ تموزخالد يوسف .26
.سرقة الدار التابعة له مع مقتنياته حي الخليج-بغداد   2003/ 3/8نوجورج داود ياقو آكح .27

د                  المشتل-بغداد   2003/ 8/ 9آمال جبرائيل اسكندر شعيا .28 سالح بع وة ال سكنه بق ان ي ذي آ طرد من البيت ال
.سلب الدار

.اقتحمت داره ليًال وسلبت حي األمين-بغداد   2003/ 8/ 9ميخائيل سعيد بطرس .29
.حرق المحل التابع له حي المعلمين-بغداد   2003/ 8/ 10م عبد المسيح يوسفوسا .30
.سطو مسلح على داره وسرقة مقتنياته وامواله بغداد الجديدة-بغداد متزوج2003/ 8/ 19عايد يوسف ميخا .31
.ه أثناء الحربسرقت دار  حي الخليج-بغداد 8متزوج عدد أفراد االسرة2003/ 9/ 15عمانوئيل يوسف ايليا .32
.سرقة دارها واموالها حي الخليج-بغداد متزوجة 2003/ 9/ 17مريم سنكريم اموفسيس .33
سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج-بغداد   2003/ 10/ 1توما مراد منصور .34

دوث     حي الرئاسة-بغداد   2003/ 10/ 26خير اهللا عبد حسيب .35 ديد وح رب ش ع ض سليب م ى الت رض ال تع
.روح وخدوش في الوجه واليدينج

 جديد حسن 218تسلسل البناية   2003/ 10/ 30فريد شاآر هرمز .36
. انفجار في بناية تعود ملكيتها له باشا

.سطو مسلح على داره وسرقته الغدير-بغداد طبيب أسنان/ متزوج2003/ 11/ 25آريم حنا آوريا شبله .37
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.سطو مسلح على داره وسرقة موجوداته حي المعلمين– بغداد  2003/ 11/ 26لؤي حكمت سموعي .38

 تلسقف-نينوى 1948مواليد 2/2003تشرينرستم شمعون شعيا .39
زب   ر الح ي مق داء ف ضرب واالعت ى ال رض ال تع

سقف      دة تل ي بل تاني ف ديمقراطي الكردس هل / ال س
2003) نوفمبر ( نينوى ، في تشرين الثاني 

 سرقت مولدة آهرباء تابعة له حي المعلمين–غداد ب  2003/ 12/ 8يوسف ايوب يوسف .40

م     المشتل-بغداد   2003/ 12/ 18آريم عبدو زادو .41 ار لغ ر انفج يارته اث ر س ادث تفجي ى ح رض إل تع
.ارضي

.سرقة محله التجاري  حي االمين–بغداد   2004/ 1/ 28طارق مرقس آال .42

اء مرور           المين حي ا–بغداد   2004/ 3/ 4عمانوئيل انويا اوشانا .43 وة ناسفة زرعت قرب داره أثن انفجار عب
.دورية  للقوات  االمريكية

 عدد 1923متزوج من مواليد 2004/ 3/ 17يوسف آورئيل شمعون .44
ذي          العلوية–بغداد 10أفراد األسرة  تعرض داره ألضرار مادية آبيرة اثر االنفجار ال

.حدث في فندق جبل لبنان
.سرقت داره أثناء الحرب بغداد الجديدة–بغداد 1968مواليد 2004/ 1/4عدنان آوريه عيسى  .45

 الحمدانية-نينوى عضو مجلس قضاء الحمدانية 2005ايوب. لويس م .46

الل    نانه خ سر اس ة وآ ضرب واالهان ى ال تعرض ال
ات قامت           2005انتخابات   ر ضربات خالل تحقيق  اث

ر     ي مق ودة ف ة الموج ة الكردي وات االمني ا الق به
م   . حزب الديمقراطي الكردستاني في بخديدا    ال حيث ت

ي   ان ف ا آ اله ، حينم وات اع ل الق ن قب ه م توقيف
ا    د به ي وع راع الت ناديق االقت ب ص ى جل ه ال طريق
االمريكان والتي لم تصل ابدا ، علما انه آان مخوال           
ه                ذلك آون ام ب ة للقي ل مجلس قضاء الحمداني من قب

ام واال    رض لالته ضاء، وتع س الق ضو مجل ة ع هان
روج   سبب لخ و ال اره ه رح ، العتب ضرب المب وال
اهر   شوارع للتظ ي ال ة ف ضاء الحمداني كان ق س
ي       واتهم ف ي االدالء باص م ف ة بحقه والمطالب

. االنتخابات
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 الحمدانية-نينوى اعزب / 1981مواليد 22/9/2007فرحان يوسف سمعان .47

ة من الحزب  وات آردي د ق ى ي ال عل تعرض لالعتق
ة       الديمقراطي ا  ز قضاء الحمداني لكردستاني في مرآ

ة   ة الديمقراطي ي الحرآ ائقا ف ل س دما يعم عن
رض  اك ، اذ تع زب هن ر الح د لمق ورية واقتي االش

ل      ن قب ر م ل المق ضرب داخ ن  20لل ردا م  ف
اد              رة واف ى سجن عق ه ال البيشمرآة الذين ارادو نقل
ذا             ره ، ه دخلت وقامت بتحري ان القوات االمريكية ت

ى تع افة ال ك  باالض ل تل ن قب ار م الق ن ه الط رض
ه                سنة اعاله اال ان القوات المشار اليها  في نفس ال

.تمكن من الفرار 

 الموصل-نينوى سنة 65العمر 1/11/2006فكري توما .48

ل      صف اللي ي منت ه ف وا منزل ان دخل صان ملثم شخ
ة   دأوا بمحاول ه وب وا غرفت ا ، اقتحم ان نائم ا آ بينم

فاستيقظ ابنه  ) هللا اآبر ا( ذبحه بسكين مع التكبير بـ      
ل          الفرار قب دها الذ المسلحان ب ة عن في الغرفة الثاني
ى      ل ال دها نق م بع ذبح  ، ث ة ال ستكمال عملي ان ي
ة  ي الرقب ه ف ات ل دة عملي راء ع م اج شفى وت المست
اني من صعوبة في             ه يع وعاد الى الحياة مجددا لكن

. بلع الطعام لفقدانه الغدد اللعابية

فجر محله بواسطة سيارة مفخخة امامه    2006جان افرام ملكي .49



 

  
Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org 

 تلكيف –نينوى شاب اعزب22/3/2007جيمس ابرم البازي .50

ل            اختطف من منزله الكائن في قضاء تلكيف من قب
ديمقراطي  ة للحزب ال ة التابع شمرآة الكردي وة الب ق
شمرآة   ر الب ى مق ادوه ال م اقت ن ث تاني ، وم الكردس

ى الض         ك ال د     في تلكيف وتعرض هنال رح بع رب المب
ام ،                 د بضعة اي م اطالق سراحه بع ه وت عصب اعين

ذلك ة ل م تعرف االسباب الحقيقي ت ... ول ا آان ومهم
االسباب فأن ذلك يشكل انتهاآا لحقوق االنسان آون       
االحزاب السياسية ليست جهات امنية هذا باالضافة        

. الى عدم وجود أمر قضائي باالعتقال

 تلكيف-سهل نينوى صحفي ومسؤول موقع الكتروني20/2/2008جوني خوشابا الريكاني .51

ة         سلطات الكردي ل ال شمرآة (اعتقل من قب سبب  ) ب ب
م اخذه للتحقيق في سرسنك                –ارائه وآتاباته ، وت

ى            دهوك ، وتم تحريره بعد ان أجبر على التوقيع عل
دها        ة التي اليجي ه بالكردي تعهد لم يعرف فحواه آون

ه  النا   ن آتابات دول ع ات   للع بعض الممارس دة ل ق
وقضايا الفساد لرجاالت آنيسته الموالية لألآراد في       

ه تعرض      . مشاريعهم ألغتصاب االرض     آما زعم ان
ديمقراطي     زب ال ي الح ضاء ف ن أع دات م ى تهدي ال

اني       شرين الث نفس  2008الكردستاني في شهر ت  ل
. االسباب أعاله

 حي السكر–صل المومعلمة متقاعدة11/10/2008جينا يعقوب يونان .52

ن     ف م ا المؤل دمير منزله م ت ل   3ت ن قب ق م  طواب
راد   ددوا اف ا وه وا بيته ين اقتحم سلحين ملثم م
م                القوة وت م إخراجهم من البيت ب ل وت عائلتها بالقت
ل ،      سكر بالموص ي ال ي ح ارهم ف ام انظ ره أم تفجي

.وحاليا هم مهجرون
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 حي السكر–الموصل ا ولدينمتزوجة وله/ ربة بيت 11/10/2008باسمة ارميناك محمود .53
دمر منزلهم ومحل نجارة موبيليا عائد لهم في حي           
سلحين   ل م ن قب ل م داث الموص ي اح سكر ف ال

.مجهولين

تفجير ثالثة منازل تعود *
 حي السكر–الموصل منازل تعود لمسيحيي الموصل11/10/2008لمسيحيين

د ان               ام انظار اصحابه بع ره أم أحد المنازل تم تفجي
زين     اخراجتم  ه وصب البن أهل الدار منه وتم تلغيم

ا  فجرت   في انحائه ومن ثم تفجيره في الحال ، بينم
د ان    ن اصحابها بع ة م ي خالي رى وه ازل االخ المن

ام     ل بضعة أي ا قب صاعد دورة    آانوا قد ترآوه ذ ت من
ة       سكر وبقي ي ال ي ح سيحيين ف اه الم ف تج العن

يارات وآان المسلحين يستقلون س  . االحياء االخرى   
ريح ودون أي      انوا يتصرفون في وضع م  أوبل وآ

ي     شرعية ف سلطة ال أنهم ال وف وآ ردد او خ ت
.المنطقة

 تلسقف-نينوى من اهالي تلسقف / 1971مواليد 14/11/2008ليث ابراهيم شعيا  .54

ة في              ى مكتب االسايش الكردي اختفى بعد توجهه ال
د ه انتق ه ان ربين ل اد مق تدعائه ، واف د اس  تلكيف بع

ول       ل ح ي الموص ة ف وات الكردي سلبي للق دور ال ال
التهم         احداث قتل وتهجير المسيحيين االخيرة التي ط

ق .  ى التحقي ل ال ه نق ورابي بان وعلمت مصادر حم
ة هو في         في اربيل وحاليا وحسب معلومات المنظم
سجن زرآة في دهوك ، ويذآر انه معتقل بدون أمر    

.قضائي واليعرف التهمة الموجه اليه
تعرض للتسليب واالعتداء وسرقة راتبه      صالح يوسف .55

تعرض منزله لالعتداء والحرق      اياد عفاصة .56

تفجير المحل العائد له بغداد الجديدة–بغداد ) 5(متزوج عدد أفراد األسرة   عامر يوسف زورا عوديش .57

سرقة داره حي الخليج–بغداد     ليث بطرس موشي .58

سرقة داره حي الخليج–غداد ب    هنري ملحم بنيامين .59
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سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج–بغداد 6متزوج عدد أفراد األسرة   هرمز بولو شليمون .60

سرقت داره أثناء الحرب حي الخليج–بغداد     قرياقوس مروآي صادق .61

 حي االمين–بغداد     انيس عبد اهللا منصور .62
ه أثن    د ل دار العائ ى ال اون عل ة ه قوط قذيف اء س

رة في البيت    ة وإحداث أضرار آبي ات الحربي العملي
.واألثاث

.اضرار في البيت أثناء الحرب حي االمين–بغداد     شموني حنا عمو .63

.حريق في داره أدى إلى احتراق موجودات البيت حي االمين–بغداد     يوخنا آاآوز شمعون .64

.ه التجاري مع مولدة تعود لهسرقة محل حي االمين–بغداد     ميخائيل يلدا يوسف آمو .65

.سرقت مولدة الكهرباء التابعة له حي االمين–بغداد     منصور آدا منصور .66

.طرد من الدار العائدة له حي االمين–بغداد     ماجد شوآت عزيز .67

ا  حي االمين–بغداد     يوسف جميل فتوحي .68 ستأجره إجباري ان ي ذي آ ل ال ن المعم رد م ط
).بالقوة(

تصاب داره بالقوةغتم ا حي المعلمين–بغداد     عوديشو نعموآليانا  .69

.سرقة المكتب التابع له حي السنك–بغداد     رائد ياقو بولص .70

.تعرض منزله للسرقة من قبل عصابة      بطرس ايشايا .71

.تعرض منزله للسرقة من قبل عصابة الدورة-بغداد  بنات و ابن واحد3متزوج لديه   سادي خايل توما .72

 النعيرية-بغداد الجديدة متزوجة  ولها ولد واحد  جانيت اسكندر .73

ي     ولين ، ف ل  مجه ن قب صاب  م ي  اغت تعرضت لعمليت
ا  صبوها جماعي المرة االولى هاجم مجهولين بيتها  واغت
ى ،     هرها االول ي اش ل ف ي حام سالح وه د ال ت تهدي تح
ادث         د ح ب بع ة للطبي ي ذاهب اني وه وم الث ي الي وف

صاب  ة     االغت ة مجهول ل مجموع ن قب ت م  االول اختطف
اعي       صاب الجم ت لالغت بوع وتعرض دة اس رى لم اخ

. عشرات المرات  واصيبت بنزيف حاد واسقاط جنينها



 

  
Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org 

حكم حكمت بحو رحومي  .74
 دبلوم – 1971 مواليد -متزوج 16/3/2009آصكوص

 المهندسين-نينوى  اوالد3 لديه –ميكانيك / فني 

ن قبل رجل مسلح مجهول        تم تهديده هو وعائلته م    
ر   ن العم غ م ل ،   65يبل ي الموص ا ف نة تقريب  س

ع      40.000وطالبه بدفع مايقارب      الف دوالر وجمي
زل  ي المن ة ف اتهم الذهبي وا مقتني ئال يتعرض ه ل  ل

ز قضاء             وعائلته، وهاجر بعد ذلك الى قرقوش مرآ
.  نينوى–الحمدانية 

 هيزاني-دهوك ارينا اويملكشقيق المغدورة م2/5/2009يوبرت اويملك عزيز .75

ى             القي القبض عليه بعد مرور أآثر من شهرين عل
ة  اب الجريم م بارتك ك واته ا اويمل ه مارين ل اخت مقت

قيقته  نيعة ، بحق ش اليب ش ه أس د مورست بحق وق
سي  سدي ونف شي ج ـذيب وح سانية وتعـ ر ان وغي
حيث وضع في غرفة مظلمة في أسايش عقرا الآثر         

ًا ن عشرين يوم ي ، والم يم ف ي سجون االقل زال ف ي
ل  ن قت ريء م ه ب ه بأن دعي اقربائ ذي ي ت ال الوق
ذيب       ت التع راف تح ى االعت ر عل ه اجب قيقته وان ش

.والتهديد

 عضو مجلس قضاء –متزوج 14/5/2009حازم زوري .76
 تلكيف-نينوى تلكيف

سياقات      تعرض لالعتقال   واالستجواب خارج اطار ال
وا      واالجراءات القانونية  ل ق ة      من قب ت األمن الكردي

.في تلكيف ،  بسبب مواقفة السياسية) اآلسايش(

أحد أعضاء الحرآة الديمقراطية 6/8/2009نمرود شيبا .77
دهوك. فرع دهوك–االشورية 

وك  ي ده ل ف صريحه اعتق ور ، لت ضائية اش امج لف ي برن ف
وني ي    تلفزي ة ف ة االنتخابي اء الحمل ات اثن صول خروق ن ح  ع

واورد اسم محمد محسن مسؤول الفرع     اقليم آردستان العراق    
ديمقراطي الكردستاني          ة   / الثامن عشر للحزب ال آاحد  العمادي

ات،   ك الخروق ن تل سؤولين ع ى    الم اء عل ك وبن ر ذل ى اث  عل
شكوى من محمد محسن القي القبض على نمرود شيبا واودع          

وفي .  يوما بتهمة التشهير   14التوقيف في قلعة العمادية لمدة      
م20/8/2009 ساعة ت ة ل ط   اطالق سراحه بكفال دة فق واح

ة                   ل اجهزة امن العمادي ة ومن قب رة ثاني ه م ليلقى القبض علي
ة   اوالتي وفي االنترنت        وذلك بحجة مقال دة ه شرت في جري ن

ل         ا ، ونق ه به ة ل ه التي ال عالق رة توقيف ى    وخالل فت دها ال بع
رة            ذه الم السجن المرآزي السايش دهوك مؤآدين ان تهمته ه

.سراحه بكفالة ية وال يطلقهي سياس
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 الرآزلية-الموصل عام 42يبلغ من العمر 6/8/2009ياسر يوسف .78

وم  ر ي د ظه ن بع صف م ة والن ساعة الثالث ي ال ف
 مسلحون    ، وضع 2009 آب 6الخميس الموافق  

ة              ة المتكون اب العائل ى ب وة الصقة عل مجهولون عب
ه    ف ووالدت ر يوس ن ياس صابة   م سبيعينية الم ال

سرطان فأسفر عن انفجار أدى الى إصابة        بمرض ال 
ة ي  ياسر بإصابات بالغ ه الت ه ووالدت برأسه ويدي

دميها فضال عن            تعرضت لجروح بالغة في يديها وق
.في دارهم أضرار بالغة

 له – متزوج – سنة 70العمر 21/9/2009شمايل ميخائيل ججو .79
بغداد افراد4عائلة مكونة من 

ة مت    ة مجهول ة   سطت مجموعة ملثم ة من اربع كون
ساعة  ام ال ي تم داد ، ف ي بغ ه ف ى منزل اشخاص عل

ان     يال، حيث آ ة ل راد الثالث ه   اف ائمين  عائلت دخل ن   ف
من    الى جلب ما يملكونواجبروهم،  الملثمين بيته

صيغة    ض ال ضيق، وبع ت ال ديهم وق وفر ل ال ت م
.الذهبية

 تفجير منزله الواقع في منطقة2/11/2009عبداالحد يوسف الفونس .80
الموصل اليرموك، حي المغرب

زل     أن المن وا ب ون ، ادع سلحون مجهول ره م فج
ى       ره عل ضلين تفجي م، مف ال حالله م وان الم ملكه

ة  ه منفع ي قامت   . اهل ذآر ان نفس الجماعة الت وي
ة     د َهجّرت عائل الفونس عبداالحد    بالتفجير آانت ق

ام   ي ع ت رب  2005يوسف ف ا، وخطف ن منزله  م
ام ن    ة اواخر الع سه ، العائل م يطلق سراحه اال     ف ول

ى             ان بعد ة ال  دفع مبلغًا ماليًا آبيرًا مما اضطر العائل
ترك الموصل

 آرادة مريم–بغداد اعتداء بالضرب المبرح16/11/2009سوريشوع حنا .81
ل مسلحين مجهولين       تعرض للضرب المبرح     من قب

وعيه ونقل  وفقد   الى منزله ،      من العمل  لدى عودته 
.رب مشفىعلى الفور الى اق
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تفجير منزله بواسطة العبوات 7/12/2009لؤي جودت ججو .82
 حي الحدباء–الموصل الناسفة

وات       ن العب دد م زرع ع ون ب سلحون مجهول ام م ق
ي حي    ع ف ه الواق زء االسف لمنزل ي الج فة ف الناس
ا الحق اضرارا  ره مم م تفجي دباء بالموصل، وث الح

.جسيمة في المنزل
 
  
  
  
 

  .   أدخلت مؤخرًا على التقرير ، ولم تشمل ضمن البيانات واالرقام المشار اليها في التقرير(*) مشار اليها بـ  االسماء ال:مالحظة
  
 

 
 
 
 
 


