
  

 

 

 

اإلعالمي الم�تب  
  صحفي ب�ان

    
األكثر دمو�ة في  2014/د�سمبر، وعام �انون األولاألمم المتحدة تصدر حصیلة الضحا�ا لشهر 

  2008العراق منذ عام 
  
 

ة لمساعدة العراق (یونامي)  الصادرة الیوم عن �عثة األمم المتحد ألرقامأفادت ا -  �2015انون الثاني/ینایر  01غداد،  

التي وقعت خالل شهر 3انون  جراء أعمال العنف واإلرهاب ن,ر آخ 1,868 ٕاصا�ةو  عراقي 1,101ا مجموعه م �مقتل

  .االول/د9سمبر*

  

عدد الجرحى المدنیین  ف9ما بلغ .)المدن9ة من قوات الشرطة 29 من بینهم( شخصاً  680بلغ عدد القتلى المدنیین  قدو 

من منتسبي  عنصراً  421 ). و�اإلضافة إلى ذلك، ُقتل المدن9ة  طةمن قوات الشر فردًا  24  من فیهم(� شخصاً  1,360

 .ن,آخر  508قوات األمن العراق9ة وأصیب 

  

الحد االدنى   2014ورصدت �عثة األمم المتحدة منذ األول من 3انون الثاني وحتى الحادM والثالثین من 3انون األول 

جر,حًا). و3ان عدد الضحا9ا  23,126قت9ًال و 12,282(  شخصاً  35,408لعدد الضحا9ا المدنیین الذM بلغ في مجموعه 

، إذ بلغ آنذاك 2008أعلى من نظیره في عام  2014المدنیین (�من فیهم أفراد الشرطة المدن9ة) الذین سقطوا في عام 

هى  2014جر,حًا). و3انت أعمال العنف التي شهدها العراق في عام  20,178قت9ًال و  6,787شخصًا ( 26,965

  .2007و  2006سوأ منذ االحداث التي وقعت عامي األ



  

  

وقال الممثل الخاص لالمین العام لألمم المتحدة في العراق السید ن39والM مالدینوف " تتواصل معاناة المواطن العراقي 

سقوW أكبر عدد من الضحا9ا منذ أعمال العنف  2014العادM مجددًا جراء أعمال العنف واإلرهاب. لقد شهد عام 

 . إنه ألمر محزن للغا9ة!"2007و  2006إلرهاب التي اندلعت في عامي وا

  

وأضاف قائًال: " أدعو مرة أخر\ 3افة األطراف الس9اس9ة في العراق إلى الجلوس معًا إلیجاد حلول سلم9ة للمشاكل التي 

 هو العام الذM 9م3ن أن یتحق_ ف9ه ذلك". 2015تواجه ال�الد. وآمل أن 39ون عام 

  

قت9ًال  1775شخصًا ( 4,126إذ بلغ في مجموعه  2014شهر حز,ران أكبر عدد للضحا9ا المدنیین في عام وقد سجل 

 �من فیهم من سقطوا في األن�ار).  -جر,حًا   2,351و

  

وابتداءا من األول من شهر حز,ران، عندما انتشرت أعمال العنف المسلحة التي اندلعت في محافظة األن�ار إلى مناط_ 

بلغ مجموع الضحا9ا في صفوف المدنیین  2014لعراق، وحتى الحادM والثالثین من شهر 3انون األول أخر\ من ا

 جر,حًا �من فیهم أفراد الشرطة والضحا9ا في محافظة األن�ار).  13,811قت9ًال و 8,481شخصًا ( 22,292

  

 شخصاً  1,051 الضحا9ا المدنیین عددحیث بلغ  خالل شهر 3انون األول المحافظة األكثر تضرراً هي و3انت �غداد 

. ووفقَا للمعلومات التي حصلت علیها ال�عثة من مدیر,ة الصحة في األن�ار بلغ العدد الكلي )جر,حاً  731 و قت9الً  320(

 66جر,حًا)، و3ان من بین هؤالء  505قت9ًال و  164شخصًا ( 669للضحا9ا المدنیین حتى  الثالثین من 3انون األول 

شخصًا  74جر,حًا في الفلوجة. وقتل في صالح الدین  144قت9ًال و  98جر,حًا في مدینة الرمادM و  361قت9ًال و 

 جر,حًا.  33قت9ًال و  48آخرون، ف9ما سقf في د9الى  29وأصیب   

  

 وض�ح : عمومًا، واجهت یونامي عراقیل في التحق6 على نحٍو فعال من أعداد الضحا�ا في مناط6 الصراع. أما األرقامت
الواردة عن الضحا�ا في محافظة األن0ار فقد حصلت علیها من مدیرCة الصحة وتمت اإلشارة إلیها أعاله. ولم تتم�ن 

دون أن  –یونامي في 0عض الحاالت من التحق6 من صحة 0عض الحوادث إّال 0ش�ل جزئي فقE. وتلقت ال0عثة أ�ضًا 



  

�بیرة من الضحا�ا إلى جانب أعداد غیر معروفة من  تقارCر تفید بوقوع أعداد -تتم�ن من التحق6 من صحة ذلك 
األشخاص الذین قضوا جراء اآلثار الجانب�ة ألعمال العنف 0عد أن فّروا من د�ارهم 0سبب تعرضهم لعوامل من بینها 

دني نقص الماء والغذاء واألدو�ة والرعا�ة الصح�ة. ولهذه األس0اب ین0غي اعت0ار األرقام الواردة هنا 0مثا0ة الحد األ
.المطل6  
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  اإلعالمي/المتحدث الرسمي م3تبال مدیر �السید خالد دهب نائبلمز,د من المعلومات الرجاء االتصال 

 �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

  (بغداد) 2644 105 083 39+
 أربیل:  3047 105 083 39+ 

 

بعثات: أربیل فیما بین ال 3047-166بغدااد  166-2644   

 

: +964 790 194 0146 موبابل:    

  

 dahab@un.orgبر,د إل39تروني: 

http://www.uniraq.org 

ي) على العنوان اإلل39تروني التالي:الم3تب اإلعالمي ل�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونام أو  

unami-information@un.org  

 

 

 

 


