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 الصادرة عن األمم المتحدة 2017حصیلة أعداد الضحایا في العراق لشهر تشرین الثاني 

 
أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بمقتِل ما مجموعه  - 2017كانون األول  3بغداد، 
آخرین، جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر تشرین  264مدنیًا عراقیًا وٕاصابة  117

 *.2017الثاني 
  

شخصًا (لیس من بینهم أفراد من الشرطة)، فیما بلغ عدد الجرحى  114ین في شهر تشرین الثاني وبلغ عدد القتلى المدنی
 شخصًا (لیس من بینهم أفراد من الشرطة). 264المدنیین 

  
 150قتیًال و 51شخصا ( 201ووفقا لألرقام الواردة، كانت محافظة بغداد األكثر تضررًا، حیث بلغ مجموع الضحایا المدنیین 

شخصًا مصرعهم  12جریحًا، ثم محافظة كركوك حیث لقي  60قتیًال و 24)، تلتها محافظة صالح الدین حیث سقط جریحاً 
 آخرون. ولم تتمكن البعثة من الحصول على أعداد الضحایا المدنیین من دائرة صحة األنبار لشهر تشرین الثاني. 28وأصیب 

 
العراق السید یان كوبیش "إن التفجیرین اللذین وقعا في طوز خورماتو وقال الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في 

بمحافظة صالح الدین وفي محافظة بغداد في تشرین الثاني، واللذین تسببا في وقوع العدید من الضحایا بین المدنیین هما تذكرة 
وأن على السلطات اتخاذ جمیع التدابیر فظیعة بأن اإلرهابیین ال یزالون قادرین على إلحاق األذى بالمواطنین المسالمین، 

     لحمایة المدنیین من همجیة اإلرهابیین."
 

* توضیح: بشكٍل عام، واجهت البعثة عراقیل في التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحایا في مناطق الصراع. وهناك 
ادث معینة. وتلقت البعثة أیضًا، من دون أن بعض الحاالت التي لم تتمكن فیها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي فقط من حو 

تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقاریر أفادت بوقوع أعداد كبیرة من الضحایا إلى جانب أعداد غیر معروفة من األشخاص 
ام الذین قضوا جراء اآلثار الجانبیة ألعمال العنف بعد أن فّروا من دیارهم، فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعد

 الماء والغذاء واألدویة والرعایة الصحیة. ولهذه األسباب المذكورة، ینبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى المطلق.
 

 



*************** 
 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

 un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید االلیكتروني التالي:
information@un.org-unami 

 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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