
 

 المكتب اإلعالمي

 الصادرة عن األمم المتحدة 7201 الثاني كانونلشهر   حصيلة أعداد الضحايا في العراق
 

أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -2017 شباط 1بغداد، العراق، 
صاب 403)يونامي( بمقتِل ما مجموعه  جراء أعمال اإلرهاب والعنف  ، رينآخ 924ة عراقيًا وا 

 *.2017 الثاني كانونوالنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر 
، (الشرطةأفراد من من بينهم ليس شخصًا ) 382الثاني  كانونوبلغ عدد القتلى المدنيين في شهر 

 . (الشرطة أفراد منمن بينهم ليس شخصًا ) 908بلغ عدد الجرحى المدنيين فيما 
 

بلغ مجموع الضحايا المدنيين  حيثهي األكثر تضررًا،  بغدادلألرقام الواردة، كانت محافظة  ووفقاً 
جريحًا،  285قتياًل و  187 فيها سقطالتي  نينوىجريحًا(، تلتها  444قتياًل و 128شخصًا ) 572

   ن.يآخر  45 أصيبو  شخصًا مصرعهم 30التي لقي فيها  ثم صالح الدين
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة األنبار، بلغت جملة الضحايا 

األنبار لتشمل إحصائية جريحًا(. وقد تم تحديث هذه  121وقتياًل  22شخصًا ) 143المدنيين 
 .كانون الثاني 30حتى تاريخ الضحايا الذين سقطوا 

 
معلقًا على هذه  في العراق السيد يان كوبيشالممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة قال و 

رهابيو داعش هجماتهم التفجيرية على األسواق واألحياء السكنية، حيث إلقد ركز " :اإلحصائيات
من النساء واألطفال والمسنين، الذين كانوا يمارسون أعمالهم أو  المدنيين جبانة بطريقةاستهدفوا 
ولكن الهدف الذي يرمي إليه تنظيم داعش قائاًل "". وأضاف السيد كوبيش اتهم يجحايتسوقون 

والمتمثل في كسر إرادة الشعب ، قد إنهار أمام  صمود الشعب العراقي رغم المصاعب والمشقة، 
ية الجارية لتحرير الموصل التي تحققها قوات األمن العراقية في العمل المتواصلة االنتصاراتوأمام 

 ". من اإلرهابيين
 
 

من أعداد الضحايا في  ،على نحٍو فعال ،عام، واجهت البعثة عراقيل في التحققبشكٍل  :* توضيح
وتم الحصول على أرقام الضحايا في محافظة األنبار من مديرية صحة األنبار، وقد مناطق الصراع. 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 عــراق )يـــونــامي(بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة ال

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



شهر كانون الثاني. وقد ال تعكس التقارير المتحصل لاإلشارة إليها في تقرير حصيلة الضحايا  تجر 
بسبب تزايد  ،مديرية صحة األنبار، بشكل كامل األعداد الحقيقية للضحايا في تلك المناطق عليها من

وهناك بعض الحاالت التي لم تتمكن هشاشة األوضاع األمنية على أرض الواقع وانقطاع الخدمات. 
كن وتلقت البعثة أيضًا، دون أن تتم  فيها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة.

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

ما تلقت حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء واألدوية والرعاية الصحية. ك
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 التحقق من صحتها 

الحد األدنى مثابة ولهذه األسباب المذكورة، ينبغي اعتبار األرقام الواردة هنا ب  في بعض األوقات.
  . المطلق
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 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبن المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير اللمزيد م

  باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

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

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

information@un.org-unami 
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