
 

 المكتب اإلعالمي

 الصادرة عن األمم المتحدة 2017حصيلة أعداد الضحايا في العراق لشهر آب 
 

 125أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بمقتِل ما مجموعه  - 2017أيلول  1 بغداد،
صابة  آخرين، جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر آب  188مدنيًا عراقيًا وا 

2017.* 
 

شخصًا )ليس من بينهم أفراد من الشرطة(، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين  116وبلغ عدد القتلى المدنيين في شهر آب 
 شخصًا )ليس من بينهم أفراد من الشرطة(. 181

 
قتياًل  45شخصًا ) 180ووفقا لألرقام الواردة، كانت محافظة بغداد األكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 

أشخاٍص  4جريحًا، ثم محافظة صالح الدين حيث لقي  18قتياًل و 36سقط جريحًا(، تلتها محافظة نينوى حيث  135و
 آخرون. 24مصرعهم وأصيب 

 
 ولم تتمّكن البعثُة من الحصول على أعداد الضحايا المدنيين من دائرة الصحة في األنبار.

 
 ين من قبل إرهابيي داعش.وأدان الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش استهداف المدني

وقال السيد كوبيش: "لقد أظهر إرهابيو داعش تجاهاًل تامًا لحياة االنسان. فقد استهدف اإلرهابيون المدنيين عشوائيًا في 
أعماٍل بغيضة كان آخرها في بغداد في وقٍت سابٍق من هذا األسبوع، انتقامًا لخسائرهم في ساحة المعركة حيث فقدوا السيطرة 

 لعفر. إال أن الشعب العراقي بصبره وقدرته على الصمود قد هزم هدف اإلرهابيين في كسر وحدته."على ت
 

* توضيح: بشكٍل عام، واجهت البعثة عراقيل في التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق الصراع، وهناك 
فقط من حوادث معينة. وتلقت البعثة أيضًا، من دون  بعض الحاالت التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي

أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من 
 األشخاص الذين قضوا جراء اآلثار الجانبية ألعمال العنف بعد أن فّروا من ديارهم، فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروفٍ 

شتى كانعدام الماء والغذاء واألدوية والرعاية الصحية. كما تلقت البعثة، منذ انطالق العمليات العسكرية الستعادة الموصل 
ومناطق أخرى في نينوى، تقارير عديدة تتعلق بحوادث تتضمن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، والتي لم يتسن للبعثة 

ه األسباب المذكورة، ينبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى التحقق من صحتها في بعض األوقات. ولهذ
 المطلق. ولم تتمكن البعثة من الحصول على أعداد الضحايا المدنيين من دائرة صحة األنبار لهذا الشهر.

 
 

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

 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: 

  information@un.org-unamiاألمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي:أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 ـــونــامي(بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )ي
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