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 جرائم الخطف واالغتياالت في ليبيا ضحايا
 2020 يونيو 30إلى  يناير 1خالل الفترة من 

 

من ضحايا حوادث العنف ضحية    688، تم رصد عدد  2020  يونيوإلى    ينايرمن  خالل فترة التقرير،  

 ضحية  662  ؛من الضحايا كانوا مدنيين  ليبيا. الغالبية العظمىالتي وقعت في المدن المختلفة في  

والعسكريين  (96%) واألمن  الشرطة  من  الضحايا  نسبة  بلغت  فيما  حاالت   .4%،  نسبة  بلغت 

%، فيما بلغت نسبة ضحايا  31% من إجمالي الضحايا، وضحايا حوادث االغتيال والقتل  55االعتقال  

الضحايا  حوالي    %.9الخطف   ومايو  65(ضحية،    446ثلثي  أبريل  األشهر  خالل  رصدهم  تم   )%

 %(. 28)ضحية  193ويونيو، فيما كان أعلى عدد في شهر مايو  

أعنف الحوادث التي تم رصدها خالل فترة التقرير هي جريمة القتل الجماعي التي وقعت في  

مزدة "iبلدة  حيث  عن  ق  ،  يقل  ال  ما  وأصيب    30تل  مجموعة    11مهاجراً  يد  على  بجروح  آخرين 

الليبية" العربية  المسلحة  و"القوات  بالبشر  بالمتجرين  الموالية مسلحة ذات صلة  المليشيات   ،

   .للواء المتقاعد خليفة حفتر

  ( مدينة وبلدة 13)  ة ثالث عشر  من اإلجمالي، كانوا ضحايا جرائم وقعت في  %95أغلب الضحايا،  

مدينة وبلدة. مدينة   (15)  ة خمس عشر  مناطق مختلفة من ليبيا، بينما البقية توزعوا علىفي  

جمالي الضحايا، تليها إمن  (%23)ضحية، والتي تمثل  161بنغازي األكثر من حيث عدد الضحايا، 

بنغازي والبيضاء   :، أي تقريبا الثالثة مدن%(12ضحية )  80بعدد  وترهونة، كلتاهما  البيضاء  ينتي  مد

ترهونة  في فترة التقرير. أغلب ضحايا  شكلت نصف عدد ضحايا حوادث القتل والخطف    ؛وترهونة

بع  الجماعية  المقابر  في  جثامينهم  على  العثور  تم  الذين  الضحايا  المليشيات هم  انسحاب  د 

 الموالية لحفتر من المنطقة.

  212، فيما لقي  هم ضحايا االعتقال التعسفي%( من الضحايا  54ضحية، ما يعادل )   370عدد  

مغيبة، لتنضم    %(7ضحية وتمثل )  45%( من إجمالي الضحايا، فيما ظلت  31ضحية مصارعهم )

 لى المئات من ضحايا االختفاء القسري خالل السنوات السابقة. إ

جمالي عدد الضحايا خالل إ  من(%66)ضحية    454بلغ عدد الضحايا من المواطنين من الجنسين  

جمالي  إمن    %(32وتمثل ) عدد ضحية    222فترة التقرير، أما الضحايا األجانب من الجنسين بلغ  

 من إجمالي عدد الضحايا خالل فترة التقرير.  (%8)  األطفال والنساء شكال معا الضحايا.

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان 

 ليبيا –طرابلس 

 

تقارير    تنويه: خالل  من  ليبيا،  في  والسياسي،  الجنائي  الطابع  ذات  والقتل،  الخطف  لجرائم  رصد  هو  التقرير 

المؤسسات الرسمية والمؤسسات اإلعالمية. التقرير يشمل فقط الحوادث التي تم التأكد منها من خالل المقارنة  

 بين عدة مصادر، وال يشمل الضحايا في مناطق مواجهات عسكرية.
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%العددالشهر

507يناير

10415فبراير

8813مارس

11216أبريل

19328مايو

14120يونيو

688المجموع

ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020
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%العددالتصنيف

66296مدني

122عسكري

142شرطة وأمن

688المجموع

فئات ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت 

خالل الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020
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%العددالتصنيف

365اغتيال

609خطف

38055اعتقال

18126قتل

315أخرى*

688المجموع

تصنيف جرائم الخطف واالغتياالت خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020

أخرى: اطالق نار عشوائي، اعتداء مسلح، تفجير

mailto:info@hrsly.org


 
 

Geneva Office, c/o Maison des Associations 15 , rue des savoises, 1205 Genève/Switzerland, Tel : +41 77 937 75 97 
Tripoli Office, P.O. Box : 3139, General Post Office, Algiers Square, Tripoli/Libya, Tel: +218926974971 

info@hrsly.org | Fax : +41 22 594 88 84 
 ( 589-01-20160327منظمة التضامن لحقوق اإلنسان مسجلة كمنظمة محلية غير حكومية في ليبيا تحت رقم قيد )

 

 

 
 

 

 

 
 

%العددالمدينةم

16123بنغازي1

8012البيضاء2

8012ترهونه3

6710طرابلس4

497الكفرة5

416مزدة 6

396اجدابيا7

315بني وليد8

264سبها9

243سرت10

223مصراتة11

213الخمس12

142قصر بن غشير13

335باقي المدن وعددها 15*

688100

المدن والمناطق )10 حاالت فأكثر( خالل الفترة 

من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020

المجموع

65595%

mailto:info@hrsly.org


 
 

Geneva Office, c/o Maison des Associations 15 , rue des savoises, 1205 Genève/Switzerland, Tel : +41 77 937 75 97 
Tripoli Office, P.O. Box : 3139, General Post Office, Algiers Square, Tripoli/Libya, Tel: +218926974971 

info@hrsly.org | Fax : +41 22 594 88 84 
 ( 589-01-20160327منظمة التضامن لحقوق اإلنسان مسجلة كمنظمة محلية غير حكومية في ليبيا تحت رقم قيد )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

%العددالتصنيف

45466مواطن / مواطنة

22232أجنبي / أجنبية

122غير معرف

688المجموع

جنسية ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت 

خالل الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020
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%العددالتصنيف

315مرأة

63492رجل

233طفل/طفلة

688المجموع

ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020
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 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان 

 ليبيا –طرابلس 

 
 

i    " :ي ليبيا
التقرير الشفوي المقدم من الممثلة الخاصة لألمي   العام باإلنابة إىل الدورة الرابعة واألربعي   لمجلس حقوق  بعثة األمم المتحدة للدعم ف 

 بقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 
ً
 . 2020يونيو  I ،"18 27/ 40اإلنسان، عمال

%العددالتصنيف

457مغيب

21231قتل

315إصابة

37054معتقل

304نجى من الحادث

688المجموع

مصير ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020
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