
 

  )٢٠١٢تقرير (ديين يااليزالعراقيين قتل واختطاف واعتداءات على ) هـ(ملحق 
  

  الضرر  العنوان  المعلومات المتوفرة  تاريخ الحادث  االسم الكامل  ت

١  
  سنجار –الموصل   .قتال بهجوم مسلح على منزلهما  ٢٧/١/٢٠١٢  مقتل إيزيدي وزوجته

  
نجار،     ي س ا ف ولين منزلهم لحين مجه تحم مس اق

وا  ا  واطلق ة، واردوهم لحة رشاش ا باس ار عليهم الن
  ٢  .قتيلين

  ١٧/٥/٢٠١٢  آمو افدال عمي  ٣
نجار    اء س ي قض يرة ف يس عش رئ
ة   رع منظم يس ف وى ، ورئ ي نين ف

  .حقوق االنسان االيزيدي الدولية
ة   سنجار - نينوى  ن الكردي وات االم ل ق ن قب ل م ايش(اعتق ) االس

  .ايام من االعتقال ١٠وافرج عنه بعد 

ة   سنجار - نينوى   زعيم عشيرة الفقراء في سنجار  ٢٩/٥/٢٠١٢  صالح حسين حنجي  ٤ ن الكردي وات االم ل ق ن قب ل م ايش(اعتق ) االس
  .وافرج عنه بعد ايام من االعتقال

يش      ١٧/٦/٢٠١٢  اليخان حسن محمود  ٥ ر، تع ن العم عين م ي التس ف
  . وحيدة وليس لديها معيل

  سنجار -نينوى
  ردي ظروفها المعيشيةقامت باالنتحار بسبب ت  

  تلكيف –نينوى   صاحب محل مشروبات آحولية  ٩/٩/٢٠١٢  وليد ابراهيم مراد  ٦
اء       ي قض ائن ف ه الك ا محل فة أم وة ناس ر عب تفجي
ي       رار ف ى اض ا ادى ال وى، م هل نين ي س ف ف تلكي

  .المحل

  سنجار - نينوى   مواطن ايزيدي  ٢٥/١٢/٢٠١٢  تحسين حجي موسى  ٧
اختطف من قبل عناصر االسايش الكردية في قضاء 
ة   تم واالهان رض للش ه، وتع ق مع نجار  للتحقي س
م اطالق سراحه     والتعذيب، واضرب عن الطعام، وت

  .١/١/٢٠١٣يوم 
  اختطفت من قبل عناصر االمن الكردي  مجمع حطين  مواطنة ايزدية  ٢٠١٢  اسيا شعبو سليمان  ٨

و      ٩ يد حج ة رش ام زوج هي
  الكورآورآي

  خطفت من قبل ضابط بيشمرآة  مجمع حطين  مواطنة ايزدية ٢٠١٢



 

  خطفت من قبل بيشمرآة  مجمع خانصور  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  اميرة حينتو   ١٠

م    مجمع القحطانية  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  مارين قولو خديدة   ١١ خطفت من قبل عناصر البيشمرآة تم مالحقتهم وت
  اخذها من قبل اهل القرية

  تم اخذها من قبل البيشمرآة الى اربيل  مجمع حطين  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  خلف حسو حسينوحيدة   ١٢

  خطفت من قبل البيشمرآة هربت ثم انتحرت  مجمع الجزيرة  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  ابنة حسن خلف مجو  ١٣

  خطفت من قبل آرد  مجمع الجزيرة  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  ابنة الياس خليل  ١٤

  خطفت من قبل البيشمرآة الكردية  مجمع الجزيرة  مواطنة ايزدية ٢٠١٢  خضر زوجة سليمان حجي   ١٥

 
  


