
 

    

Appendix (L) list of suicide cases of Yezidies killed in 2011  
  

No. Name  Gender Information  
 سنة20العمر ذكر  تحسين خديدا عبدي 1

 سنة15العمر ذكر  عزيز سعيد عزيز 2

 سنة17العمر ذكر  نزار خدر مشكو 3

 سنة18العمر ذكر  عمران عمر الياس 4

 سنة37لعمرا ذكر  خديدا حاجي خلف 5

 سنة30العمر ذكر  سيمو عيسو خلف  6

 سنة36العمر ذكر  دهار قادرسيروان  7

 سنة29العمر ذكر  خالد نواف قتو 8

 سنة13العمر ذكر  خليل اسماعيلصباح  9

 سنة40العمر ذكر  نواف حامد يوسف 10

 سنة29العمر ذكر  حامد قاسم سيدو 11

 سنة24العمر ذكر  علي حسان حاجي 12

 سنة37العمر ذكر  خديدا درويش علي 13

 سنة29العمر ذكر حاجي اسماعيل ابراهيم 14

 سنة31العمر ذكر  سالم سيدو خليل 15

 سنة16العمر ذكر  هاشم حاجي ملكو 16

 سنة18العمر ذكر  حسين الياس مراد 17

 سنة24العمر ذكر  مسكين قاسم ابراهيم 18

 سنة29العمر ذكر  سارهان مراد صالح  19

 سنة20العمر ذكر  داود علي عبد اهللا 20

  3/8/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة34العمر ذكر  علي خضر حسان 21

  11/8/2010وقع الحادث بتاريخ/سنة21العمر ذكر  مرادفالح كلي  22

  نيةمن اهالي القحطا/ وقع الحادث بتاريخ/سنة21العمر ذكر  شاب ايزيدي 23
24 
  من خمس قرى مختلفة من سنجار  ذكر   ايزديين أشخاص 5 28

 سنة15العمر انثى  اميرة حسين علي 29

 سنة18العمر انثى  عنجوامينة حسين  30

 سنة12العمر انثة  دلو خليل عبدو 31

 سنة15العمر انثى  شما شمو مراد 32

 سنة19العمر انثى  مارينا مروان كولو 33



 

    

 سنة17العمر انثى  لف عليحميدة خ 34

 سنة18العمر انثى  دجلة خلف حسن 35

 سنة15العمر انثى  سعاد خدر حسان 36

 سنة19العمر انثى  ليال خديدا خليل 37

 سنة18العمر انثى  فريال رشو كوتو 38

 سنة36العمر انثى  ليلى سفوك بشار 39

 سنة24العمر انثى  زينب باسي حاجي 40

 سنة28العمر انثى  ال رشوزهري كو 41

 سنة31العمر انثى  زينب حسان درويش 42

 سنة27العمر انثى  بشار سالمهدية  43

 سنة35العمر انثى  خوخي سعيد خيركو 44

 سنة47العمر انثى  فاتي كوتو حسان 45

 سنة12العمر انثى  جميلة علي صالح 46

 سنة17العمر انثى  ليلى افدال مراد 47

 سنة18العمر انثى  خاتون عمار خلف 48

 سنة19العمر انثى  هدية خلف الياس 49

 سنة30العمر انثى  هالي نمر يوسف 50

 سنة29العمر انثى  مهوار حامد رفو 51

 سنة25العمر انثى  سيفي مراد جردو 52

 سنة25العمر انثى  شيرين خليل ابراهيم 53

 سنة21العمر انثى  مايان بركات حسان 54

 سنة16العمر انثى  نورا بدل علي 55

  6/6/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة20العمر انثى  جاديا سالم علي 56

  11/5/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة17العمر انثى  احمد خلفصابرينا  57

  22/6/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة22العمر انثى احرقت نفسها شابة ايزدية 58

  22/6/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة18العمر انثى  زا خلف شيبوجو 59

  29/6/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة37العمر انثى امرأة ايزدية احرقت نفسها 60

  18/2/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة27العمر انثى  ليال عيدو رشو 61

  19/6/2011خوقع الحادث بتاري/سنة16العمر انثى  ليلى خلف رشو 62

63  
64  

ــا ــزديتين احرقت ــابتين اي ش

  نفسيهما
  31/5/2011وقع الحادث بتاريخ / سنة  17و  16العمر   انثى

 سنة29العمر انثى عيشان ابراهيم حسان  65



 

    

   16/10/2011وقع الحادث بتاريخ/سنة16العمر انثى  سيروان حسين شمو 66

  16/10/2011وقع الحادث بتاريخ /  سنجار –بنات من منطقة تل انثى  شابة ايزديةانتحار  67

  24/8/2010وقع الحادث بتاريخ /  سنجار –زورافامن منطقة ذكر  خليل حسان 68

69  
  ذكر  خمسة اشخاص ايزديينانتحار   73

وقع / من مناطق مختلفة / سنة 45-14اعمارهم بين /من سنجار

  31/3/2011الحادث بتاريخ 

  انثى  انتحار شابة ايزدية  74
وقع الحادث بتاريخ / سنجار  –من منطقة خناسور/سنة18العمر

17/12/2011  

  

  

  .منظمة حقوق االنسان االيزيدي الدولية: المصدر


