
 

    

  )٢٠١١تقرير حمورابي (  ٢٠١١قائمة بحاالت االنتحار لمواطنين ايزيديين لعام ) ل(ملحق 

  

  المعلومات الجنس  االسم ت
 سنة٢٠العمر ذكر  تحسين خديدا عبدي ١

 سنة١٥العمر ذكر  عزيز سعيد عزيز ٢

 سنة١٧العمر ذكر  نزار خدر مشكو ٣

 سنة١٨العمر ذكر  عمران عمر الياس ٤

 سنة٣٧العمر ذكر  حاجي خلف خديدا ٥

 سنة٣٠العمر ذكر  سيمو عيسو خلف  ٦

 سنة٣٦العمر ذكر  دهار قادرسيروان  ٧

 سنة٢٩العمر ذكر  خالد نواف قتو ٨

 سنة١٣العمر ذكر  خليل اسماعيلصباح  ٩

 سنة٤٠العمر ذكر  نواف حامد يوسف ١٠

 سنة٢٩العمر ذكر  حامد قاسم سيدو ١١

 سنة٢٤العمر ذكر  حاجيعلي حسان  ١٢

 سنة٣٧العمر ذكر  خديدا درويش علي ١٣

 سنة٢٩العمر ذكر حاجي اسماعيل ابراهيم ١٤

 سنة٣١العمر ذكر  سالم سيدو خليل ١٥

 سنة١٦العمر ذكر  هاشم حاجي ملكو ١٦

 سنة١٨العمر ذكر  حسين الياس مراد ١٧

 سنة٢٤العمر ذكر  مسكين قاسم ابراهيم ١٨

 سنة٢٩العمر ذكر  رهان مراد صالح سا ١٩

 سنة٢٠العمر ذكر  داود علي عبد اهللا ٢٠

  ٣/٨/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة٣٤العمر ذكر  علي خضر حسان ٢١

  ١١/٨/٢٠١٠وقع الحادث بتاريخ/سنة٢١العمر ذكر  مرادفالح كلي  ٢٢

  من اهالي القحطانية/ وقع الحادث بتاريخ/سنة٢١العمر ذكر  شاب ايزيدي ٢٣

٢٤ 

٢٨  
  من خمس قرى مختلفة من سنجار  ذكر   ايزديين أشخاص ٥

 سنة١٥العمر انثى  اميرة حسين علي ٢٩

 سنة١٨العمر انثى  عنجوامينة حسين  ٣٠

 سنة١٢العمر انثة  دلو خليل عبدو ٣١

 سنة١٥العمر انثى  شما شمو مراد ٣٢



 

    

 سنة١٩العمر انثى  مارينا مروان كولو ٣٣

 سنة١٧العمر انثى  حميدة خلف علي ٣٤

 سنة١٨العمر انثى  دجلة خلف حسن ٣٥

 سنة١٥العمر انثى  سعاد خدر حسان ٣٦

 سنة١٩العمر انثى  ليال خديدا خليل ٣٧

 سنة١٨العمر انثى  فريال رشو كوتو ٣٨

 سنة٣٦العمر انثى  ليلى سفوك بشار ٣٩

 سنة٢٤العمر انثى  زينب باسي حاجي ٤٠

 سنة٢٨العمر انثى  زهري كوال رشو ٤١

 سنة٣١العمر انثى  زينب حسان درويش ٤٢

 سنة٢٧العمر انثى  بشار سالمهدية  ٤٣

 سنة٣٥العمر انثى  خوخي سعيد خيركو ٤٤

 سنة٤٧العمر انثى  فاتي كوتو حسان ٤٥

 سنة١٢العمر انثى  جميلة علي صالح ٤٦

 سنة١٧العمر انثى  ليلى افدال مراد ٤٧

 سنة١٨العمر انثى  خاتون عمار خلف ٤٨

 سنة١٩العمر انثى  هدية خلف الياس ٤٩

 سنة٣٠العمر انثى  هالي نمر يوسف ٥٠

 سنة٢٩العمر انثى  مهوار حامد رفو ٥١

 سنة٢٥العمر انثى  سيفي مراد جردو ٥٢

 سنة٢٥العمر انثى  شيرين خليل ابراهيم ٥٣

 سنة٢١العمر انثى  انمايان بركات حس ٥٤

 سنة١٦العمر انثى  نورا بدل علي ٥٥

  ٦/٦/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة٢٠العمر انثى  جاديا سالم علي ٥٦

  ١١/٥/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة١٧العمر انثى  احمد خلفصابرينا  ٥٧

  ٢٢/٦/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة٢٢العمر انثى احرقت نفسها شابة ايزدية ٥٨

  ٢٢/٦/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة١٨العمر انثى  جوزا خلف شيبو ٥٩

  ٢٩/٦/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة٣٧العمر انثى امرأة ايزدية احرقت نفسها ٦٠

  ١٨/٢/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة٢٧العمر انثى  ليال عيدو رشو ٦١

  ١٩/٦/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة١٦العمر انثى  ليلى خلف رشو ٦٢

٦٣ 

٦٤  

ــا ــزديتين احرقت ــابتين اي ش

  نفسيهما
  ٣١/٥/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ / سنة  ١٧و  ١٦العمر   انثى



 

    

 سنة٢٩العمر انثى عيشان ابراهيم حسان  ٦٥

   ١٦/١٠/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ/سنة١٦العمر انثى  سيروان حسين شمو ٦٦

  ١٦/١٠/٢٠١١وقع الحادث بتاريخ /  سنجار –من منطقة تل بنات انثى  شابة ايزديةانتحار  ٦٧

  ٢٤/٨/٢٠١٠وقع الحادث بتاريخ /  سنجار –زورافامن منطقة ذكر  خليل حسان ٦٨

٦٩ 

٧٣  
  ذكر  خمسة اشخاص ايزديينانتحار 

وقع / من مناطق مختلفة / سنة ٤٥-١٤اعمارهم بين /من سنجار

  ٣١/٣/٢٠١١الحادث بتاريخ 

  انثى  نتحار شابة ايزديةا  ٧٤
وقع الحادث بتـاريخ  / سنجار  –من منطقة خناسور/سنة١٨العمر

١٧/١٢/٢٠١١  

  

  

  .منظمة حقوق االنسان االيزيدي الدولية: المصدر


