
 

 

 المكتب اإلعالمي

 صحفي بيان

  

 5102 شباطاألمم المتحدة تصدر حصيلة ضحايا شهر 

 

،  (يونامي)أفادت األرقام التي صدرت اليوم عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  – 5102 آذار 0بغداد، 

جراء أعمال العنف واإلرهاب التي وقعت خالل شهر ن ورآخ 2,280عراقياً وإصابة  1,101بمقتل ما مجموعه 

 فيما بلغ، (قوات الشرطة المدنيةمنتسبي قتيالً من  10 همنمن بي)شخصاً  111بلغ عدد القتلى المدنيين و *.شباط

 (. من قوات الشرطة المدنيةمنتسباً  22 من بينهم) شخص 1,151عدد الجرحى المدنيين 

 

قوات البيشمركة وقوات  بمن فيهم) عنصراً من منتسبي قوات الجيش العراقي 222 وباإلضافة إلى ذلك، قُتل 

تشمل هذه الحصيلة ضحايا العمليات العسكرية في  وال/المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل مع الجيش العراقي

 .نومنتسباً أخر 229أصيب  فيما (محافظة األنبار

 

 122)شخصاً  1,202إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين شباط، خالل شهر  كانت محافظة بغداد األكثر تضرراً و

 الدين صالح محافظة وتلتها جريحاً، 12و قتيالً  91 ديالى محافظة وبلغ عدد الضحايا في. (جريحاً  895قتيالً و 

 .نوخرآ 19 شخصاً مصرعهم وجرح 20 حيث لقي نينوى ثم جريحاً  52و قتيالً  12 حيث سقط فيها

 

بلغ سقط في المحافظة ضحايا من المدنيين فقد صحة األنبار،  دائرةحصلت عليها البعثة من  ووفقاً لمعلومات  

قتيالً  58وجريحاً في الرمادي  121قتيالً و 21 الرقم ويشمل هذا(. جريحاً  221وقتيالً  81) مدنياً  192مجموعهم 

 .جريحاً في الفلوجة 25و

الهجمات  تواصل"وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق، السيد نيكوالي مالدينوف 

على  وهناك تقاريٌر تبعثُ . عن سبق إصرارجميع العراقيين  استهدافاإلرهابية التي يشنها تنظيم داعش يومياً 

. ارتكبتها الجماعات المسلحة في مناطق ُحِررت مؤخراً من قبضة داعش انتقاميةالقلق تفيد بوقوع عمليات قتل 

في اآلونة مالبسات المجزرة التي وقعت ا الحكومة في وأتطلع الى الحصول على نتائج التحقيقات التي أجرته

وشدد المبعوث األممي على ان الحل العسكري لوحده للمشكلة التي يمثلها تنظيم ". في محافظة ديالى األخيرة

وبناًء على ذلك، أرحُب بالدعوات المستمرة للوحدة التي أطلقها "مالدينوف وقال السيد . داعش يعد مستحيالً 

وان أي جهد يرمي الى تحقيق الوحدة عبر المصالحة ينبغي ان . الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب

وقادة المجتمع من جميع أطياف الشعب  رجال الدينالسياسيين و للقادةيستند الى الدستور والمشاركة الكاملة 

 ".عراقيال

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 (يـــونــامي)بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق 

 



 

. ، واجهت البعثة عراقيالً في التحقق على نحو  فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراععلى العموم: توضيح 

الصحة في المحافظة كما  دائرةأما األرقام الواردة عن الضحايا في محافظة األنبار فقد حصلت عليها البعثة من 

. من التحقق من صحة بعض الحوادث بشكل جزئي فقط ،في بعض الحاالت ،البعثة وتمكنت. اعاله هو موضح

تقاريراً أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا  -دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك  –وتلقت البعثة أيضاً 

إلى جانب أعداد غير معروفة من األشخاص الذين قضوا جراء اآلثار الجانبية ألعمال العنف بعد أن فّروا من 

ولهذه األسباب ينبغي . تعرضهم لظروف من بينها نقص الماء والغذاء واألدوية والرعاية الصحيةديارهم بسبب 

 .الحد األدنى المطلقاألرقام الواردة هنا بمثابة  اعتبار

 

 

**************** 

 المتحدثة الرسمية/اإلعالمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيدة إليانا نبعه، مديرة ال

 (يونامي)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 1281 193 790 964+: تليفون

 nabaa@un.org: بريد إليكتروني

:على العنوان اإلليكتروني التالي( يونامي)أو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق   

unami-information@un.org  
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