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ألمم المتحدة، الممثل األممي كوبیش یحث العراقیین الصادرة عن ا 2017حصیلة أعداد الضحایا في العراق لشهر أیلول 
 على الوحدة في محاربة داعش اإلرهابي دون أي تشتیت للجهود

 

أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بمقتِل ما مجموعه  - 2017تشرین األول  1بغداد، 
اء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر أیلول آخرین، جرّ  389مدنیًا عراقیًا وٕاصابة  203

2017.* 

شخصًا (لیس من بینهم أفراد من الشرطة)، فیما بلغ عدد الجرحى المدنیین  196وبلغ عدد القتلى المدنیین في شهر أیلول  
 مواطنین أجانب. 10شخصًا (لیس من بینهم أفراد من الشرطة). وكان من بین القتلى  381

 157قتیًال و 37شخصا ( 194ووفقا لألرقام الواردة، كانت محافظة بغداد األكثر تضررًا، حیث بلغ مجموع الضحایا المدنیین 
شخصًا مصرعهم وأصیب  20جریحًا، ثم محافظة األنبار حیث لقي  93قتیًال و 82جریحًا)، تلتها محافظة ذي قار حیث سقط 

أیلول  29البعثة على أعداد الضحایا المدنیین في األنبار من دائرة صحة األنبار وتم تحدیثها حتى  آخرون. وقد حصلت 46
 (شامل هذا التاریخ).

وقال الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش إن استمرار معاناة المدنیین هو تذكیر صارٌخ 
 داعش اإلرهابي على المهاجمة بالرغم من هزائمه في جبهة القتال. بقدرة تنظیم

مدني،  200أیلول، تمكن إرهابیو داعش من قتل أو إصابة ما یقرب من  14وأضاف السید كوبیش: "في هجوٍم واحٍد وقع یوم 
داعش اإلرهابي  تنظیم أن ُحّجاج أجانب، وذلك في الناصریة في محافظة ذي قار جنوب العراق. وهذا یبرهن على  ومن بینهم



ال یزال یشّكل قوة فعالة ما لم یتم التصدي له بحزٍم في جمیع أنحاء البالد كمسألٍة ذات أولویٍة ودون أي تشتیٍت للجهود یحّول 
 االنتباه إلى مكان آخر."

من هذا القبیل هي بمثابة دعوٍة لجمیع العراقیین إلى تنحیة خالفاتهم جانبًا، مهما كانت كبیرًة وتابع بالقول: "إن هجماٍت 
ومتجذرًة، ومواصلِة العمل معًا في الحرب ضد داعش. إن داعش اإلرهابي، والذي یوشك أن ُیقضى علیه في أراضي العراق من 

كة والمتطوعین المحلیین والعشائریین، یسعى إلى استغالل كّل خالل تضافر جهود جمیع تشكیالت قوات األمن العراقیة والبشمر 
الفرص واالستفادة منها، وكّل تنازٍع وخالٍف لیطیل بقاءه على قید الحیاة هنا وفي المنطقة لتحقیق أهدافه اإلرهابیة العالمیة. وال 

دین خلف قواتهم األمنیة، مع التركیز على تزاُل محاربة داعش وهزیمتُه تشّكل أولویًة، وتتطلب أن یبقى جمیُع العراقیین متح
 القضاء على هذا العدو الذي ال یفّرق بین منطقٍة وأخرى أو طائفٍة وغیرها، ویتربص بالبالد سعیًا إلى تقویضها."

وتم   * توضیح: بشكٍل عام، واجهت البعثة عراقیل في التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحایا في مناطق الصراع.
ل على أرقام الضحایا في محافظة األنبار من مدیریة صحة األنبار، وقد جرت اإلشارة إلیها أدناه. وقد ال تعكس أعداد الحصو 

الضحایا التي وفرتها مدیریة صحة األنبار، بشكل كامل األعداد الحقیقیة للضحایا في تلك المناطق، بسبب تزاید هشاشة 
لخدمات. وهناك بعض الحاالت التي لم تتمكن فیها البعثة من التحقق إال بشكل األوضاع األمنیة على أرض الواقع وانقطاع ا

وتلقت البعثة أیضًا، من دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقاریر أفادت بوقوع أعداد   جزئي فقط من حوادث معینة.
الجانبیة ألعمال العنف بعد أن فّروا  كبیرة من الضحایا إلى جانب أعداد غیر معروفة من األشخاص الذین قضوا جراء اآلثار

من دیارهم، فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء واألدویة والرعایة الصحیة. ولهذه األسباب المذكورة، 
 ینبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى المطلق.

 
 

*************** 
 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر اللمزید من المعلومات الر 

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) 

    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 
 األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید االلیكتروني التالي:أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة 

information@un.org-unami 
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