
  

    

  )٢٠١٢تقرير ( ايزيديينعراقيين قائمة بحاالت االنتحار لمواطنين ) و(ملحق 

  

  المعلومات الجنس  االسم ت
  سنجار/ انتحرت حرقا انثى  شيرين قاسم حسن ١

  ٤/١٠/٢٠١٢مجمع حطين في /انتحرت حرقا   انثى عدول اسماعيل رشو  ٢

  مجمع زورافا/انتحرت حرقا انثى  نازدار حجي درويش ٣

  مجمع زورافا/انتحرت حرقا انثى  هيفاء ميرزا نايف ٤

  مجمع زورافا/انتحرت حرقا انثى  هدية خلف الياس ٥

  مجمع زورافا/انتحرت حرقا انثى  مارينا هتو خلف ٦

  مجمع تل بنات/انتحرت حرقا انثى  نورا احمد سند ٧

  مجمع تل بنات/انتحرت حرقا انثى  منيرة مراد حسن ٨

  مجمع تل بنات/انتحرت حرقا انثى  ي اميرة سند كال ٩

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى  شيرين قاسم عنز ١٠

  قرية خانصور/انتحرت حرقا انثى زينب زوجة صالح رفو ١١

  قرية خانصور/انتحرت حرقا انثى  محبت حسن اوصان ١٢

  سنجار/انتحرت حرقا انثى  زيري جردو الياس ١٣

  مجمع الجزيرة/تحرت حرقاان انثى  زريف الياس جردي ١٤

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى ابنة مراد حسين القيراني ١٥

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى  غزال حجي ميرزا ١٦

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى زوجة شمو بشار خلف ١٧

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى ليلى خضر حجي علي ١٨

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى   حليمة شمو قاسم ١٩

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى  طاري طالب خلف ٢٠

  مجمع الجزيرة/انتحرت حرقا انثى  بسي رفو قاسي ٢١

  القحطانية/انتحرت حرقا انثى  كوري سيالي حصو ٢٢

  مجمع القحطانية/انتحرت حرقا انثى  شيرين رشو حجي ٢٣

  القحطانية/انتحرت حرقا انثى  مارين مروان قولو ٢٤

  القحطانية/انتحرت حرقا انثى  نسرى سليمان جوكو ٢٥

  مجمع كرزرك/انتحرت حرقا انثى  مارين عكاب خضر ٢٦



  

    

  مجمع تل بنات/انتحرت حرقا انثى  ابنة عبد اهللا قاسي ٢٧

  سنجار/انتحرت حرقا انثى  ابنة بدل كيزرا ٢٨

  سنجار/ت حرقاانتحر انثى ملس ابراهيم عيدو الهبابي ٢٩

  مجمع كرزرك/انتحرت حرقا انثى  ابنة شيخ علي شمو  ٣٠

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى ساري الياس قاسم الدخي ٣١

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى ابنة قوال رشكو الحليقي ٣٢

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى ابنة سليمان برو خفشكا ٣٣

  مجمع حطين/انتحرت حرقا انثى  جميلة حجي القيراني ٣٤

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى  باسمة كجو حسن ٣٥

  مجمع خانصور/انتحرت حرقا انثى ابنة الياس حسن قاسكو ٣٦

  مجمع حطين/انتحرت شنقا انثى  كوزي الياس جنديل ٣٧

  قرية زورافا/انتحرت حرقا انثى ابنة ميرزا خضر مشكو ٣٨

  ٦/١٠/مجمع حطين/انتحرت حرقا ىانث  خليل خلف تمرو ٣٩

  قرية حطين/انتحرت حرقا انثى  ليلى مراد علي فندي ٤٠

  

  

  .منظمة حقوق االنسان االيزيدي الدولية: المصدر

  


