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  في ليبيا واالغتياالتجرائم الخطف 

 2017وحتى نهاية أغسطس  يناير 1من 

 

وقعت في المدن التي  عنفمن ضحايا حوادث الضحية  531، تم رصد عدد فترة التقريرخالل 

بلغت نسبة ضحايا  (77ضحية )% 408الغالبية العظمى منهم كانوا مدنيين،  ،المختلفة في ليبيا

%، فيما بلغت نسبة 40% من إجمالي الحاالت، تلتها حوادث االغتيال والقتل 55حوادث الخطف 

 %.5ضحايا إطالق النار العشوائي 

حاالت بالمنطقة الشرقية، % من ال57 ؛توزعت الحوادث على مختلف المناطق بليبياجغرافيا 

 % بالمنطقة الجنوبية.18% بالمنطقة الغربية، و25

% الباقون 7% من اإلجمالي، كانوا ضحايا جرائم وقعت في ثمانية مدن، بينما 93أغلب الضحايا، 

 131مدينة وبلدة. تصدرت مدينة اجدابيا ومنطقة الهالل النفطي القائمة بعدد  24توزعوا على 

شنتها  1اعتقاالتضحية خطف وقعت خالل شهر مارس الماضي إثناء حملة  121ضحية، منهم 

ضحية، منهم  93مجموعات مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتلتها مدينة سبها بعدد 

ر صادر عن ضحايا جرائم قتل وقعت خالل الثالثة أشهر األولى من العام الجاري وفقا لتقري 71

  .2مركز شرطة مدينة سبها

، وفي بلدة سلوق اغتيالضحية في مدينة بنغازي، نصفهم كانوا ضحايا جرائم  83التقرير رصد 

السيد ابريك  ضحية في جريمة االغتيال التي أودت بحياة 30ضحية، منهم  34تم رصد 

ضحية في منطقة ورشفانة،  65كما تم رصد  .، وإثنين آخرين، أحد شيوخ قبيلة العواقير3اللواطي

   كانوا ضحايا جرائم الخطف التي تعاني منها المنطقة. ضحية منهم 58

ضحية، أصبحوا مغيبين، لينضموا إلى قائمة المئات من ضحايا  236% من الضحايا، 45قرابة 

 ضحية، مصارعهم. 149% من الضحايا، 28االختفاء القسري، فيما لقي 

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان

 ليبيا -طرابلس 

 

إلى  شهر يناير منالتقرير هو رصد لجرائم الخطف والقتل، ذات الطابع الجنائي والسياسي، في ليبيا تنويه: 

التقرير يشمل فقط الحوادث التي  ، من خالل تقارير المؤسسات الرسمية والمؤسسات اإلعالمية.2017 أغسطس

 تم التأكد منها من خالل المقارنة بين عدة مصادر، وال يشمل الضحايا في مناطق مواجهات عسكرية.

                                                 
 2017مارس  26، شخص في منطقة الهالل النفطي 121اختطاف  -التضامن لحقوق اإلنسان  1 

أبريل  3"، إحصائية عدد الدين قتلوا في مدينة سبها خالل ثالثة أشهر الماضيةمركز شرطة سبها المدينة: "  2

2017 
 2017مايو  19"، جريح 26اء: ارتفاع حصيلة جرحى تفجير سلوق إلى باألسمبوابة الوسط: " 3 
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https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/1738200196196803
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1375231435870269&id=754725617920857
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 رسومات وتحليالت احصائية لجرائم الخطف واالغتيال

 

 

 

 

 

%العددالتصنيف

%40877مدني

%346عسكري

%122شرطة وأمن

%7715غير معرف

%531100المجموع

%العددالتصنيف

%29355خطف

%11822إغتيال

%7414محاولة إغتيال

%265إطالق نار عشوائي

%204قتل

%531100المجموع
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%العددالمنطقة

%30157المنطقة الشرقية

%13325المنطقة الغربية

%9718المنطقة الجنوبية

%531100المجموع

عدد الحاالت حسب المدن )10 ضحايا أو يزيد(

العددالمدينة

131اجدابيا والهالل النفطي

93سبها

83بنغازي

65ورشفانة

45طرابلس

34سلوق

24البيضاء

20درنة

%العددتوزيع الحاالت

       93      495مدن )سجلت 10 ضحايا أو أكثر( 8

         7       36مدينة )سجلت 4 ضحايا أو أقل( 24

      100     531المجموع

مصير الضحايا

%العددالتصنيف

%23644مغيب

%14928قتل

%6913إصابة

%7715نجى من الحادث

%531100المجموع
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%العددالتصنيف

%46788مواطن

%183أجنبي

%469غير معرف

%531100المجموع

جنس الضحية

%العددالتصنيف

%194أنثى

%51296ذكر

%531100المجموع
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