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

 

مدنياً  32، قُتل ما مجموعه 2018خالل شهر كانون األول/ ديسمبر  - 2019كانون الثاني/ يناير  3بغداد، 
 آخرون في أعمال إرهاٍب وعنٍف متصٍل بالنزاع. 32عراقياً وُجرح 

راً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين  جريحاً)،  19قتلى و 7شخصاً ( 26وكانت محافظة نينوى األكثَر تضرُّ
جرحى). وتشمل هذه األرقام  3قتلى و 3حى)، ثم محافظة صالح الدين (جر 3قتيالً و 17تلتها محافظة بغداد (

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

ألمم بالسخارت "إن بعثة ا-ن العام لألمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيسوقالت الممثلة الخاصة لألمي
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تعتبر هذه األرقام أكثر من مجّرد إحصائيات. فكل مقتٍل لمدنّيِ وثّقتهُ 

إن كل إصابٍة أو تشويٍه يونامي على مّر السنوات يمثُل فاجعةً ألسرةٍ ومعاناةً لها من أجل استيعاب خسارتها. و
 يطاُل مدنياً يمثّل معاناةً شخصيةً ومجتمعيةً هائلة."

 مالحظة لالطالع:

دأبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على نشر حصيلة أعداد الضحايا هذه شهرياً كجزٍء من 
ية وتشجيع كافة أطراف النزاع جهودها األوسع إلبراز احتياجات الحماية المدنية والحدّ من األضرار المدن

على التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. إال أن رصد يونامي 
خالل األشُهر األخيرة أظهر انخفاضاً مّطرداً في أعداد الضحايا المدنيين. وعليه، قّررْت يونامي أال تنشر هذه 

لضحايا المدنيين شهرياً، وإنما فقط في حال اقتضت الظروف ذلك. وفي حين أن هذا التحديثات حول أعداد ا
القرار تم اتخاذه في سياق استقرار الوضع األمني وما ترتَّب عليه من انخفاٍض في األذى المتصل بالنزاع 

ل ذلك، ستواصضد المدنيين، فإن الظروف الالزمة لحدوث انخفاٍض مستمّرٍ في العنف ال تزال هشةً للغاية. ل
   يونامي مراقبة الوضع.

أُعيقت البعثة من التحقق، على نحٍو فعّال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وهناك بعض  * توضيح:
الحاالت التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إال بشكل جزئي فقط من حوادث معينة. ولهذه األسباب 



ة هنا بمثابة الحد األدنى المطلق. ولم تتمكن يونامي من التحقق من المذكورة، ينبغي اعتبار األرقام الوارد
  أعداد الضحايا من محافظة األنبار، ولم يتم إدراجها نتيجة لذلك.
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