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PRESS RELEASE 
 
 

 الصادرة عن األمم المتحدة 2017أعداد الضحایا في العراق لشهر كانون األول حصیلة 
  

مدنیًا  69مجموعه أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بمقتِل ما  - 2018كانون الثاني  2بغداد، 
*. 2017آخرین، جّراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر كانون األول  142عراقیًا وٕاصابة 

 آخرین في شهر تشرین الثاني). 140مدنیًا وٕاصابة  63(بالمقارنة مع مقتل 
 

جریحًا). تلتها محافظة صالح  98قتیًال و 24شخصا ( 122ا المدنیین وكانت محافظة بغداد األكثر تضررًا، حیث بلغ مجموع الضحای
آخرین. ولم تتمكن البعثة من  6شخصًا وٕاصابة  15جریحًا، ثم محافظة كركوك حیث شهدت مقتل  25قتلى و 7الدین حیث سقط 

 الحصول على أعداد الضحایا المدنیین من دائرة صحة األنبار لشهر كانون األول.
 

عند  2017الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش: "بقَیْت أعداد الضحایا لشهر كانون األول وقال الممثل 
بشكٍل  مستوًى ُمماثٍل لشهر تشرین الثاني، وهو أمٌر ُمخّیٌب لآلمال. ویحدوني أمٌل كبیر، ونحن ندخل العام الجدید، بأن تتراجع هذه األعدادُ 

 سالم واالستقرار في العراق واللذین تمس الحاجُة إلیهما."سریٍع مع عودة ال
 

هذا باستثناء أعداد الضحایا المدنیین في  –آخرین  4,781مدنیًا وٕاصابة  3,298مقتل  2017وبوجٍه عام، سّجلت البعثة في عام 
 محافظة األنبار لشهري تشرین الثاني وكانون األول حیث لم تكن األعداد متوفرة.

 
جهت البعثة ُمحدِّداٍت في التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحایا في مناطَق ُمعّینة، وهناك بعض الحاالت التي لم *توضیح: وا

الحد ابة تتمكن فیها البعثة من التحقق إال بشكٍل جزئيٍّ فقط من حوادث معینة. ولهذه األسباب المذكورة، ینبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمث
 .قاألدنى المطل

 
 
 



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

 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، معاون مدیر ال
 dahab@un.orgبرید إلیكتروني:   0146 194 790 964+هاتف:  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)

  information@un.org-unamiأو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق یونامي على العنوان اإللیكتروني التالي:
 

 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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