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 الصادرة عن األمم المتحدة 2018أعداد الضحايا في العراق لشهر تشرين األول حصيلة 

 
أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بمقتِل ما مجموعه  - 2018تشرين الثاني  1بغداد، 

صابة  69 المسلح التي وقعت في العراق خالل شهر تشرين  آخرين، جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع 105مدنيًا عراقيًا وا 
 *.2018األول 

كالشرطة في مهام غير قتالية  -وتشمل هذه األرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعّد من المدنيين وقت الوفاة أو اإلصابة 
 والدفاع المدني وفرق األمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم اإلطفاء.

د األدنى للضحايا خالل شهٍر واحٍد منذ أن بدأت بعثُة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بنشرها في وهذه هي األعدا
 .2012تشرين الثاني 

وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش: "في حين نأسف لوقوع ضحايا، فإن حقيقة كون 
تعدُّ مؤشرًا إيجابيًا وُتظهر أن البالد تخرج تدريجيًا من  2012سجلتها يونامي منذ تشرين الثاني  هذه األرقام هي األدنى التي

 دائرة العنف التي جّرها اإلرهابيون إليها."

جريحًا(، تلتها محافظة  36قتياًل و 29شخصًا ) 65وكانت محافظة نينوى األكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 
 جريحًا(. 19قتلى و 5جريحًا(، ثم محافظة األنبار ) 35قتياًل  29بغداد )

 

ُأعيقت البعثة من التحقق، على نحٍو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وهناك بعض الحاالت التي لم تتمكن فيها البعثة من  * توضيح:
ا في محافظة األنبار من دائرة صحة األنبار، وقد جرت اإلشارة إليها التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة. وتم الحصول على أرقام الضحاي



د هشاشة أعاله. وقد ال تعكس أعداد الضحايا التي وفرتها مديرية صحة األنبار، بشكل كامل األعداد الحقيقية للضحايا في تلك المناطق، بسبب تزاي
 .الحد األدنى المطلقاب المذكورة، ينبغي اعتبار األرقام الواردة هنا بمثابة األوضاع األمنية على أرض الواقع وانقطاع الخدمات. ولهذه األسب

 

 

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

 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد خالد دهب، معاون مدير ال
 dahab@un.orgبريد إليكتروني:   0146 194 790 964+هاتف:  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

  information@un.org-unamiأو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على العنوان اإلليكتروني 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 
 

#ServingForPeace 
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