
 

 

 بيان صحفي
 

 الصادرة عن األمم المتحدة 2018حصيلة أعداد الضحايا في العراق لشهر نيسان 
 

أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بمقتِل ما مجموعه  - 2018أيار  2بغداد، 
صابة  68 نف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر آخرين، جّراء أعمال اإلرهاب والع 122مدنيًا عراقيًا وا 

 *.2018نيسان 
  

كالشرطة في مهام غير  -وتشمل هذه األرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدُّ من المدنيين وقت الوفاة أو اإلصابة 
 قتالية والدفاع المدني وفرق األمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم اإلطفاء.

 
شخصًا )ليس  64ومن بين األعداد الكلية التي سّجلتها يونامي للخسائر خالل شهر نيسان، بلغ عدد القتلى المدنيين 

 شخصًا )ليس من بينهم أفراد من الشرطة(. 121من بينهم أفراُد من الشرطة(، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 
 

جريحًا(،  29قتياًل و 24شخصًا ) 53لضحايا المدنيين وكانت محافظة األنبار األكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع ا
أشخاٍص مصرعهم وُأصيب  10جريحًا، ثم محافظة كركوك حيث لقي  30قتلى و 8تلتها محافظة بغداد حيث سقط 

 آخرون. 21
 

 وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش: "إن أعداد الضحايا المسجلة آخذة  
باالنخفاض باستمرار بعد الهزيمة العسكرية لداعش في العام الماضي. وهذه أخبار جيدة، لكن األخبار األفضل 

 ستكون عندما يصبح العراق خاليًا تمامًا من خطر اإلرهاب وينعُم بسالٍم تام."
 

ت البعثة من التحّقق، على نحٍو * توضيح: ينبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى المطلق. فقد أُعيق
فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة بسبب تقلب الوضع على األرض وتعطل الخدمات. وهناك بعض الحاالت 
التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة. وتم الحصول على أعداد الضحايا في 

األنبار، وقد ال تمثل هذه األرقام األعداد الحقيقية للضحايا في المحافظة بشكل  محافظة األنبار من دائرة صحة
 كامل.

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

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

  باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

   un.orgghatass@ بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 

 االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي: أو

information@un.org-unami 
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