
 

 

________________________________________________________________ 

 اإلعالمي المكتب
 صحفي بيان

محافظة األنبارباستثناء  4102آب لشهر األمم المتحدة ألعداد الضحايا حصيلة   

 

ما  ىفقد ٌاض ،(يونامي ) لمساعدة العقراق  اليو  بعثة األم  المتحدة أصدقرتها يتال الضحايا قراا ألوفقا  –4102 أيلول 0 بغداد
 .آبالتي حدثت في شهقر  والعنف أعمال اإلقرهاب آخقرين جقراء( 0731) وُجقرح  ،على األال عقراايا  ( 0241)مجموعه 

، 0011المدنيين المصابين   كان عدد بينما، (من أفقراد الشقرطة المدنية 33 في ذلكبما )  0421المدنيين  بلغ عدد القتلىواد 
)  ،األمن العقرااية أفقراد اواتمن  جقريح( 034)و  اتيل(  011)إضافة إلى .  (المدنيةالشقرطة  من أفقراد 011 في ذلكبما ) 

 ( .الناجمة عن عملية األنباقر باستثناء الخسائقر

 

قر األم  المتحدة في شهقر آب لوحده تقد  " واال الُممثل الخاص لألمين العا  لأُلم  المتحدة في العقراق السيد نيكوالي مالدينوف، 
والجماعات المسلحة المقرتبطة  (داعش) من دياقره ، بينما تواصل الدولة اإلسالمية في العقراق والشا  ا  شخص 211111نزوح 

 ."إن التكلفة الحقيقية لتلك المأساة اإلنسانية مذهلة"مضيفا   "انتمائه  القومي أو الديني، بسبب قطف ،بها استهداف واتل اآلالف

 

الي  كقردستان العقراق من الظقروف الصعبة تعلى القرغ  و "  وأضاف السيد مالدينوف والمجتمع تخذ كل من الحكومة العقرااية وا 
الى دياقره  األصلية  الذين يهقربون من العنف وتأمين عودة النازحين أولئك الدولي إجقراءات عاجلة بغية التخفيف من معاناة

 ."على نحو يحفظ سالمته  وكقرامته 

 

هذا الشأن لبيانات ال تأخذ بالحسبان ضحايا النزاع الدائقر في محافظة األنباقر حيث نقو  بإعداد تقاقريقر منفصلة با: توضيح
وبصوقرة عامة تمت إعااة  .تتضمن األقراا  التي نتسلمها من مصادقرنا، ولكن البعثة تبقى غيقر متيقنة من داة تلك األقراا 

اإلسالمية في مساعي البعثة للتحقق على نحو فّعال من أعداد الضحايا في مناطق النزاع والمناطق التي تسيطقر عليها الدولة 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 (يـــونــامي)بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق 

 



وفي بعض الحاالت تمكنت البعثة فقط من التحقق على نحو جزئي . والجماعات المسلحة المقرتبطة بها( داعش)العقراق والشا  
ضافة الى األعداد التي ت  التحقق منها والواقردة أدناه، فلقد استلمت البعثة تقاقريقر، ل  يت  التحقق منها، . من حوادث بعينها وا 

 عن وقرود عدد كبيقر من التقاقريقر عن مدنين اضوا بسبب اآلثاقر الجانبية للعنف والمتمثلة أفادت بواوع مئات الضحايا فضال  
ول  . بإضطقراقره  الى تقرك منازله  فلقوا حتفه  في ظقروف مناخية ااسية بسبب إنعدا  الماء والغذاء والدواء والقرعاية الصحية

ب، فأن األعداد الواقردة تمثل العدد األدنى المطلق لضحايا شهقر وبناء  على هذه األسبا. تدقرج تلك الحاالت في الحصيلة النهائية
 . آب وأن األعداد الحقيقية اد تكون أعلى بكثيقر

 

 حسب المحافظات( اتلى وجقرحى)الضحايا المدنيين 

اتيال   422)بوااع  113باستثناء محافظة األنباقر، فأن محافظة بغداد كانت األكثقر تضقرقرا ، إذ بلغ عدد الضحايا المدنيين 
تلتها محافظة ديالى ( جقريحا   421اتيال  و 11)ث  كقركوك ( جقريحا   31اتيال  و 241)، تلتها محافظة نينوى (جقريحا   200و
 (.جقريحا   017اتيال  و 011)ث  محافظة صالح الدين ( جقريحا   12اتيال  و 021)

 

 العمليات في محافظة األنباقر

بلغ العدد الكلي للضحايا في صفوف المدنيين في األنباقر  ،مديقرية صحة األنباقر طبقا  للمعلومات التي حصلت عليها البعثة من
شخصا  أخقرين في مدينة القرمادي،  721شخصا  وجقرح  17جقريحا ، حيث اتل  312اتيال  و  421آب،  70 نهاية يو حتى 

 .أخقرين في الفلوجة 272شخصا  وجقرح  401بينما اتل 
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 المتحدثة الرسمية/اإلعالمي مكتبالمعلومات الرجاء االتصال بالسيدة إليانا نبعه، مديرة اللمزيد من 

 (يونامي)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 1281 193 790 964+: تليفون

 nabaa@un.org: بريد إليكتروني

 :لمساعدة العراق يونامي على العنوان اإلليكتروني التاليأو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة 
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