
 

 بيان صحفي

 

 حزيرانلشهر  حصيلة أعداد الضحايا في العراق ُيهنئ العراقيين بتحريرلمبعوث األممي ا
 الصادرة عن األمم المتحدة 2017

 
األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أفادت  -2017 تموز 1بغداد، العراق،  

صابة  415)يونامي( بمقتِل ما مجموعه  جراء أعمال اإلرهاب والعنف  رين،آخ 300مدنيًا عراقيًا وا 
  *.2017 حزيران اع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهروالنز 

 
شخصًا )ليس من بينهم أفراد من الشرطة(، فيما  411 حزيران وبلغ عدد القتلى المدنيين في شهر 

 شخصًا )ليس من بينهم أفراد من الشرطة(. 294 بلغ عدد الجرحى المدنيين
 
مجموع الضحايا  بلغحيث  ،ر تضرراً كانت محافظة نينوى األكث، وفقا لألرقام الواردةو  

 88و  قتيالً  22سقط حيث بغداد محافظة  (، تلتهاجريحاً  93و قتيالً  289شخصا )382المدنيين
، وفي محافظة آخرين 34 وأصيب شخصًا مصرعهم 31لقي حيث  صالح الدينمحافظة ثم جريحًا، 
  .آخرين 26مصرعهم وأصيب شخص  24بابل لقي 

 
ي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة األنبار، بلغت جملة الضحايا وبحسب المعلومات الت 

األنبار لتشمل الضحايا  جريحًا(. وقد تم تحديث إحصائية 34وقتياًل  20شخصًا ) 54 المدنيين
 .)شامل هذا التاريخ(  حزيران 30حتى تاريخ  الذين سقطوا

 

دعوته لحماية  السيد يـــــــــــان كوبيشالُممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق وجدد 
أثناء سعيهم  للمدنيين الُمتعمد داعش استهداف استمرار كوبيش السيد وأدانالمدنيين خالل الصراع. 

ضد  الهجماتكما أدان ، الموصل فياإلرهابي عليها التنظيم  يسيطر التي المناطق آخر من للهروب
شهر رمضان  خالل بابل في االنتحاري التفجير ذلك يف بماأماكن أخرى في البالد  فيالمدنيين 
 .المبارك

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



حيث أطبقت القوات العراقية  يشهد تنظيم داعش اإلرهابي نهايته في الموصلوقال السيد كوبيش "
ن عالقين في المنطقة أو على اإلرهابيين في األحياء القديمة للمدينة، ولكن ما زال هنالك مدنيي

 " يون كدروع بشرية. إن سالمة المدنيين مسألة بالغة األهمية بالنسبة لنا.يستخدمهم اإلرهابمحتجزين 

 
بأن ثالثة صحفيين، إثنان منهم أجنبيان، قد قتلوا وأصيب صحفي أجنبي بجروح أشار السيد كوبيش و 

 المهنيين من وقال السيد كوبيش " لقد كانوا . حزيرانأثناء تغطيتهم لمعركة الموصل في شهر 
 المدنيين محنة على الضوء لتسليط عملهم متابعة في بجراح أصيبوا أو أرواحهم فقدوا الذين الشجعان
 اإلرهابيين". ضد العراق وحرب

   
بشكٍل عام، واجهت البعثة عراقيل في التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحايا في  :* توضيح

نبار من مديرية صحة األنبار، وقد مناطق الصراع. وتم الحصول على أرقام الضحايا في محافظة األ
. وقد ال تعكس اعداد الضحايا التي حزيرانجرت اإلشارة إليها في تقرير حصيلة الضحايا لشهر 

وفرتها مديرية صحة األنبار، بشكل كامل األعداد الحقيقية للضحايا في تلك المناطق، بسبب تزايد 
ات. وهناك بعض الحاالت التي لم تتمكن هشاشة األوضاع األمنية على أرض الواقع وانقطاع الخدم

دون أن من وتلقت البعثة أيضًا،  فيها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة.
تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد 

نبية ألعمال العنف بعد أن فّروا من ديارهم، غير معروفة من األشخاص الذين قضوا جراء اآلثار الجا
فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء واألدوية والرعاية الصحية. كما تلقت 
البعثة، منذ انطالق العمليات العسكرية الستعادة الموصل ومناطق أخرى في نينوى، تقارير عديدة 

وف المدنيين، والتي لم يتسن للبعثة التحقق من صحتها تتعلق بحوادث تتضمن وقوع ضحايا في صف
ولهذه األسباب المذكورة، ينبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى   في بعض األوقات.

  المطلق. 
 

*************** 
 ياإلعالمي/ المتحدث الرسم مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(
  ghatass@un.orgاليكتروني:بريد  1281 193 790 964+  تليفون:

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

information@un.org-unami 
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mailto:ghatass@un.org
mailto:unami-information@un.org
mailto:unami-information@un.org

