
 وتاورغاء ةمصراتبملف اللجنة المشتركة المعنية 
 خارطة الطريقوثيقة 

 
 2015األول/ديسمبر  كانون  18

 مقدمة
 
بما الطرفين لمعالجة ملف لجنة مشتركة تشكيل  تاورغاءالمجلس المحلي البلدي مصراته و  سالمجلاقترح  .1

 في جنيف 2015الثاني/ يناير  كانون  29و 28 في عقداناجتماع البلديات الليبية الذي  يتفق مع مخرجات
 برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

 
أكد االجتماع في قضية عودة النازحين،  التي تؤثر على ليبيا، بما في ذلكبعد مناقشة عدد من المخاوف  .2

 تشكيلحق أهالي تاورغاء في العودة إلى أرضهم من خالل " كانون الثاني/يناير على 29بيانه النهائي يوم 
 ".من كل النواحي المناسبة وتهيئة الظروف وتذليل العوائقعلى أرض الواقع  ذلك تحقيق آلية بحثلجنة 

 
متابعة هذه العملية بالتعاون مع الجانبين". ب" بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفق االجتماع على أن تقوم .3

الحوار التابع للبعثة في إقامة  وسيادة القانون  تقاليةوالعدالة االنحقوق اإلنسان ساعد قسم ذلك، على  ا  وبناء
التدريبية للطرفين  وورش العمل االجتماعاتوتيسير وتنظيم تقديم المساعدة الفنية  بما في ذلكلطرفين ابين 

 الخبرات الدولية المقارنة. واالستفادة منالمعرفة  تبادلخارج ليبيا من أجل 
 

تحت رعاية بعثة األمم  مارس 24و 23 ت الليبية في بروكسيل بتاريخخالل االجتماع الذي عقدته البلديا .4
 ”.2015 ديسمبر 31بعودة جميع النازحين داخليا في مدة أقصاها "االلتزام  أيضا   تم المتحدة للدعم في ليبيا

 لم تكنالمشتركة إلى أن الحاجة إلى معالجة قضية عودة النازحين في نطاق الموعد النهائي  وتشير اللجنة
في تحقيق ذلك بأسرع  أن يسهم تكوين الحكومة الليبية ولكنها تأمل، ممكنة نتيجة للوضع الراهن في ليبيا

 وقت ممكن.
 
 في تونسالذي إنعقد  أهالي تاورغاء ومصراتة تشكيل اللجنة المشتركة للطرفين في اجتماع ممثلي تأكيدتم  .5

اللجنة المشتركة بناء على اجتماع ممثلي كما تم تحديد إختصاصات  .2015أيار/مايو  28و 27 بتاريخ
 : هذه االختصاصات تشمل. و 2015يوليو/ تموز 27ي تونس في الطرفين ف

 
 الوصول إلى تفاهم حول متطلبات العدالة للجانبين. 
  االتفاق على مقترحات لمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين، بما في ذلك جبر الضرر فيما يتعلق

 .من أضرار هبما عانو 
  اورغاء تمناطق إلى  الطوعية واآلمنةتحديد الظروف المادية الضرورية لدعم العودة تعمل اللجنة على

 والكراريم وطمينة وكرزاز. 
   تاورغاء لما فيه صالح ليبياتعزيز المصالحة بين مصراتة و تقديم مقترحات للمحافظة على السالم و 
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  دافلمعالجة هذه األهاالتفاق على خطة تنفيذية شاملة 
 

بين  عدة مرات اللجنة المشتركة قد اجتمعتو  .2015ء اللجنة المشتركة في أغسطس وقد تم اختيار أعضا .6
، اجتمعت . إضافة إلى ذلكفي طرابلس وتونس وجنيف 2015شهري آب/أغسطس وكانون األول/ديسمبر 

تا حكوموقد قدمت ة. محددو هامة عدة مرات لمناقشة قضايا  منبثقة عن اللجنة المشتركةالفرعية اللجنة ال
بعثة األمم المتحدة  قامتوالتي  جتماعات اللجنة المشتركة في تونس وجنيفدعمهما الألمانيا وسويسرا 

 للدعم في ليبيا بتيسيرها.
 

، ويشمل ذلك تشجيع قامت اللجنة المشتركة بالعديد من المبادرات خالل هذه الفترة لبناء الثقة بين الطرفين .7
هم األمر عنيمن ي إلى والطالبالمدني  للمحتجزين والمساعدة في نقل ملفات السجاإلفراج عن عدد من ا

  وتوزيع المواد المدرسية وتنظيم اجتماعات للعائالت من الجانبين.
 
توافق اللجنة المشتركة على ما يرد أدناه كجزء من جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن القضايا  .8

 .2011ناء النزاع في أث التي نشأت بين الطرفين
 
 
 
 العامة المبادئ .1
 
تجاوز وتاورغاء في محاولة ل مصراتهآهالي تلبية التطلعات المشروعة لكل من إلى تسعى اللجنة المشتركة  .9

 .المساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون والعدالة وحقوق اإلنسانو تركة الماضي بطريقة عادلة 
 

من خالل  الحكومة الليبيةلمحددة، تبدي اللجنة المشتركة استعدادها للتعاون مع في معرض تنفيذها لمهامها ا .10
في أقرب وقت  واآلمنة للنازحين العودة الطوعيةب في التسريع سيسهم والذي اإلدارات المحلية في المنطقتين

  .ممكن
 

تضمن ة االنتقالية يللعدالالحكومة الليبية بإعطاء األولوية لوضع برنامج شامل اللجنة المشتركة  تدعو .11
المشتركة لب اللجنة اوتط والمتمثلة في تقصي الحقائق وجبر الضرر والعدالة واإلصالح. رتبطةركائز المال

براز الحقيقةالحقائق  تشكيل لجنة لتقصيبع ا سر الحكومة الليبية بضرورة اإل تكون من ضمن أولوياتها  وا 
في  2011أغسطس /آب 11وحتى  /شباطفبراير 17ن الزمنية التي إمتدت مخالل الفترة  ما حدثالنظر في

 وتبدي اللجنةعدم تكرار ما حصل من انتهاكات.  وذلك لضمان ،وكرزازطمينة  الكراريم،مناطق تاورغاء، 
 لما فيه مصلحة ليبيا ككل. المشار إليها للعمل مع الحكومة الليبية لتحقيق األهداف  استعدادهاالمشتركة 

 
 .وضاع اإلنسانية الحالية للنازحينأللالحكومة الليبية معالجة  ضرورةلى اللجنة المشتركة ع تؤكد .12
 
 الضرر للضحايا جبر .2
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  حقوق اإلنسان. اللجنة المشتركة على اهمية معالجة احتياجات جميع ضحايا انتهاكات  ؤكدت .13
 

 صنيفمن الضروري أن يشمل برنامج جبر الضرر عمليات متعددة مثل ت هاللجنة المشتركة بأن قرت .14
االنتهاكات وتحديدها حسب األولوية؛ وتحديد المستفيدين وترتيبهم حسب األولوية؛ واالتفاق على نوع 

ومعايير تحديدها مع األخذ بعين االعتبار جسامة  –عنوية، فردية وجماعية ممادية و  – التعويضات
 االنتهاكات واألضرار المترتبة عليها.

 
 برنامج لجبر الضررستقوم اللجنة المشتركة بتصميم  اب مبادرة وطنية شاملة لجبر الضرر،في غي .15

يتمتع بالمصداقية والشفافية بناء على الوثائق المناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة ، بمساعدة خبراء دوليين
مع عدم اإلخالل بحق الضحايا في تقديم طلبات جبر الضرر عن الفترات الالحقة للتاريخ  وعدم التمييز

أو التقاضي  ومة الليبيةتقوم به الحكوف العدالة اإلنتقالية التي سآليات كل منفرد عن طريق المتفق عليه بش
 أمام القضاء الوطني. 

 
 لتدرج المرحليااإلطار الزمني و 

 
من الجانبين في ضحايا احتياجات البمعالجة  مبدئيا   برنامج جبر الضرر أن يقوماتفقت اللجنة المشتركة  .16

وقت الحق  في تعالجعلى أن . 2011أغسطس / آب 11و 2011فبراير  شباط/ 17الفترة ما بين 
 لحكومة الليبية. في إطار برنامج وطني تقره ا 2011أغسطس آب/  12 التي تليالفترة  ضحايا احتياجات

 
 :جبر الضررأنواع 

 
ب يا. وتم تصنيف الجبر حسالنفسي للضحاوتقديم الدعم الطبي و  المعنوي يشمل جبر الضرر المادي و    .17

 :التالي
 
 ،االعتقال التعسفي التعذيب، سر،والتعويض عن األ المالي عن المنقوالت ويشمل التعويض: المادي جبرال

التقديرات الالزمة للتعويض . ويتم في هذا البند إعداد الحصر و موجزة والقتل بإجراءات القتل تحت التعذيب
ويكون بشفافية تامة ولضبط إجراءات جبر أحد من المتضررين  يقصىأن ال بإتفاق األطراف جميعا على 

ثبت وقوع الضرر مبينة الضرر يتطلب تحديد المدة الزمنية الخاضعة لجبر الضرر وتقديم المستندات التي ت
 المتضرر.  فيه نوع الشيء

 
نوع اإلصابة من واقع التقارير الطبية مع إثبات حالة وقوع الضرر  ويشمل تحديد: والنفسيالجبر الصحي  

تضرر القيمة المادية له والعمل على تمكين الم ويتم تقديرالزمنية المتفق عليها  وخالل اآلجالء األحداث أثنا
الضرر سواء كان العالج في الداخل أو الخارج  انتهاءمستمر حتى من تلقي العالج بشكل ميسر و 

قامة و ومساعدتهم في الحصول على التسه  نفقات العالج. تغطية يالت اإلدارية من تأشيرات دخول وا 
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في صورة تقديم الدعم النفسي بإنشاء وحدات الدعم النفسي بالداخل أو بالخارج النفسي الجبر  يتم تقديمكما 
قامة وتغطية نفقاتالحصول على التسهيالت اإلدارية من تأشيرات دخول  ومساعدتهم فيوفقا للحالة   وا 

 العالج. 
 

 استرجاعبما في ذلك  االعتبارين هي احترام لحقهم في رد كما تعتبر اللجنة المشتركة أن عودة النازح
 من جبر الضرر.  واألراضي والممتلكات كجزءالمساكن 

 
 التمويل

 
 الليبية الحكومات لتقصير المشتركة اللجنة تأسف ومالية. بشرية موارد الضرر جبر برنامج تنفيذ يتطلب .18

 تتحمل الليبية الدولة أن المشتركة اللجنة تؤكدو  الضحايا الحتياجات شاملة معالجة تقديم في المتعاقبة
 .التعويضات تكاليف تغطيةل النهائية المسؤولية

 
بية يتم من خالله جمع التبرعات وق مالي يتم دعمه من الحكومة الليلتمويل المشروع يتم انشاء صند  .19

الدولية التي ترغب في مساعدة الشعب الليبي في حل ازمته على ان المعونات من الجهات المحلية و و 
إلعادة اإلعمار في تاورغاء، لجمع األموال  هيختص هذا الصندوق بملف مصراته تاورغاء و يمكن توسيع

 طمينة وكرزاز.  ،الكراريم
 

  المحتجزين والمفقودين ،مساءلة. ال3
 

  القضائي للمحتجزين الفرز
 

لتحديد من ينبغي إطالق سراحهم  الحكومة الليبية لضمان الفرز العاجل للمحتجزينركة اللجنة المشت وتدع .20
تؤكد  .المعايير الدولية و الليبيةوينبغي أن يمثلوا أمام القضاء وفقا  للتشريعات  ومن يتم توجيه اتهامات لهم

لى التحقيقات التي أجراها ع ضرورة أن تستند اإلحالة إلى المحاكمة على أدلة دامغة وعلى  اللجنة المشتركة
   نية.المه الحيادية و يتصفون باالستقاللية و نيابة ءوكال

 
تيسير تقديم معلومات  تبدي اللجنة المشتركة استعدادها إلحالة أية وثائق ذات صلة تتلقاها خالل عملها و .21

 .  عن جرائم محتملة الى السلطات القضائية المختصة
  

تحت وطأة  المتحصل عليهااألخرى المعلومات  االعترافات وم استخدام عداللجنة المشتركة على  تؤكد .22
 .التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال اإلكراه في هذه العملية

 
بحقهم و للمفرج  الصادرةاألحكام  باستئنافن الحق ييجب أن تتم المحاكمات وفقا للقانون الليبي. و للمدان .23

لتي تفيد بمدد احتجازهم مع احقيتهم باللجوء للقضاء في حالة عدم بتزويدهم بالوثائق القانونية ا الحق عنهم
 ثبوت ادانتهم. 
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 السجناء احتجاز المعتقلين و

 
حق الممارسة السلطات القضائية المختصة  يكون لدىأن ضمان إلى  الحكومة الليبيةتدعو اللجنة المشتركة  .24

السجناء في منشآت  يتم احتجاز المعتقلين وأن  و احتجازهم و المعتقلينعلى إلقاء القبض  الحصرية لسلطة
 الشرطة القضائية. مثلال للسلطات الليبية المختصة معترف بها رسميا  تحت اإلشراف الفع  

 
 
 
 
 

 المالحقة القضائية للمشتبه بهم غير المحتجزين
 

ارتكابهم بيشتبه  مالحقة من تحديد وللتعاون إلى االمجتمع الدولي  والحكومة الليبية تدعو اللجنة المشتركة  .25
االتفاقيات الدولية المتعلقة  و العادلة المحاكمة اتءاجرا، بما يتفق مع لخارجا الداخل وفي أينما كانوا جرائم 

 بالتعاون القضائي.
  

 المفقودين
 

المنظمات الدولية لجمع  والجهات ذات الصلة  تلتزم اللجنة المشتركة بالتعاون مع الحكومة الليبية و .26
 .مصيرهم الكشف عنمن أجل حول المفقودين المعلومات 

 
 العودة اآلمنة-.4
 

 جراءو توصي بإجراء تقييم لمستوى التلوث  للعائدين البدنيةضمان السالمة أهمية على  اللجنة المشتركة قرت .27
 كرزاز وو  طمينة،و ميكرار ال ،مخلفات الحرب من المتفجرات في أسرع وقت ممكن في تاورغاء األلغام و

 خطة للتطهير. يذتنف و وضع
 

تقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع الجهات المحلية و الدولية بالشروع في اسرع وقت ممكن ببرنامج توعية  .28
 و مخلفات الحرب من المتفجرات.  للسكان العائدين من مخاطر األلغام

 
 أعمال العنفالحماية من 

 
النظام بصفة عامة في جميع أنحاء  القانون و ضمان حماية العائدين و مهمةأن  علىاللجنة المشتركة  ؤكدت .29

 مصلحة السجون. القضاء و ليبيا تقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات الصلة، خاصة الشرطة و
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ترح اللجنة برنامج وطني كامل يخضع تق ضمان سيادة القانون،تأمين المنطقة من أي اعمال قد تحصل و لل .30
جيش و قضاء و يمكن ان تقترح اللجنة على السلطات المحلية  بشكل تام لسلطة الدولة الليبية من شرطة و

ريثما يتم تفعيل مؤسسات الدولة األمنية و العسكرية ، تكلف  ،و الدفاع أالداخلية تابعة لوزارة تشكيل قوة 
مين المواطنين و عدم السماح بأي خروقات الدولة في المنطقة و تأ حفظ األمن في الطرقات و مؤسساتب

 قانونية.  
 
 الشروط األخرى للعودة.  5
 

 وتقوم بالمساعدةللنازحين  واالحتياجات والمصالح المشروعةالحقوق إحترام  المشتركة علىاللجنة  تؤكد .31
الدولية  واألطراف الفاعلةالمشتركة مع السلطات الوطنية  وستعمل اللجنة. طوعية وأمانفي  عودتهم بتسيير

 ذات الصلة لضمان إجراء العودة.
 

 والمشاركةة الطوعي
 

 لنازحين. ولالطوعية  و المستنيرةأن العودة يجب أن تكون على أساس الخيارات على اللجنة المشتركة  تشدد .32
 عن تنازال  لن تعتبر أن ذلك  ستحترم اللجنة المشتركة خيارات الذين يقررون االستقرار في أماكن أخرى و

اللجنة المشتركة المشاركة  تيسر من آن آلخر. وحقهم في العودة إلى مناطقهم األصلية في وقت الحق أو 
 إدارة العودة. الكاملة للنازحين بما في ذلك النساء في تخطيط و

 
 إعادة اإلعمار واألنشطة االقتصادية

 
، الكراريم  ،تاورغاءمناطق الدولي إلعادة إعمار  تسعى اللجنة المشتركة للحصول على الدعم الوطني و .33

المرافق  ذ القانون وتنفيمقرات  المراكز الصحية و المدارس و ك اإلسكان ويشمل ذل و كرزاز و طمينة
تتضمن استرجاع الخدمات األساسية مثل  قد تحتاج إعادة اإلعمار إلى أن تتم على مراحل و و األخرى.
 الدولية أن كما ينبغي على األطراف الفاعلة الوطنية و المدارس. المنشآت الصحية و الكهرباء و المياه و

 . على أن ال ترتبط العودة باإلنتهاء من عملية إعادة اإلعمار. استئناف األنشطة االقتصاديةتقوم بدعم 
 
 السلم وتعزيز المصالحة المحافظة على. 6
 

أهالي بين الثقة  وتعزيز المصالحة  لعملها هو استعادة السالم و نهائيالمشتركة أن الهدف ال .  تؤكد اللجنة34
 .المستوى الوطني علىو   نطقتينالم
 

لجنة  تأسيس و منطقتينال أهالي مناقشات بين أعضاءفي إجراء  تاورغاء تفاق بين قيادات مصراته واال إن 35
تمهيد ب و الخالفالحل الودي للقضايا مصدر  لتحقيقاالستعداد تظهر بوضوح ممنهج مشتركة للقيام بحوار 
 الطريق أمام المصالحة.
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المشاركة  كافة جوانب عملها األخرى  تسهل العودة و أن أقصى جهدها لضمان كةاللجنة المشتر  .  تبذل36
 .احتياجاتها المحددة أن تأخذ في االعتبار مخاوفها و الفعالة للمرأة و

 
في  عند العودة ولضمان أخذ المصالح الفضلى لألطفال في االعتبار بكل جهدها  تعمل اللجنة المشتركة. 37

 جميع جوانب عملها.
 

  جماعتينالراط انخ
 

. بناء العالقات في السنوات القادمةبإعادة  اهالي مصراتة وتاورغاء قيامأهمية على اللجنة المشتركة  تقر. 38
 وغيرها من وواسعة النطاقمشتركة  منتديات إقامة وتاورغاء علىوتحث اللجنة القيادات المحلية لمصراته 

ت الودية وتقديم المشورة حول صون السلم على مستوى المجتمع المبادرات بهدف تشجيع التواصل الجيد والعالقا
 المحلي.

 
. الحكومة الليبية والسلطات المحلية ومجالس الحكماء جميعها مدعوة لتشجيع المصالحة بين الطرفين. يمكن 39

 لهذه األطراف أن تستعين بأي طرف مناسب لتسهيل االجتماعات بين الجانبين. 
 

المجتمع إلى االنخراط في المصالحة، وخاصة الضحايا نظرا لدورهم فئات ركة جميع . تدعو اللجنة المشت40
 المصالحة. الهام في إرساء السلم و

 
 و لمجتمعيناتعزيز المصالحة بين التركيز في خطابها على لى إ. تدعو اللجنة بصفة خاصة وسائل اإلعالم 41

 في ليبيا على العموم.
 
 2016ل الرع  األول من عام خل  واجب إتخاذهاالخطوات ال .7 
 

  بما في ذلك تحديد المجموعة األولى من المستفيدين وطبيعة التعويضات  جبر الضرراستكمال عملية
 .، في ليبيا وخارجهاجبر الضرر النفسي و البدء في برامج إعادة التأهيل الجسدي و و

 البدء في  لحرب من المتفجرات ومخلفات ا استكمال التقييم المطلوب للقيام بأعمال إزالة األلغام و
 البرنامج الفعلي للتطهير.

 مخلفات الحرب من المتفجرات. البدء في حمالت للتوعية بين العائدين بمخاطر األلغام و 
 احتياجات  الموارد المطلوبة لهذا الغرض و تقييم طبيعة أعمال إعادة اإلعمار التي ينبغي القيام بها و

 .كرزاز طمينة و ،الكراريم، ية في تاورغاءإعادة بناء األنشطة االقتصاد
 بين الطرفين.تدابير بناء الثقة  مواصلة 
  ألهالي تاورغاء والبدء بتنفيذها. آمنةوضع خطة تنفيذية لتيسير عودة طوعية 
 خاصة مع الضحايا مجتمعشاملة حول وثيقة خارطة الطريق داخل كل  إجراء مشاورات فعالة و ،

 . أفراد كمجموعات و
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بتيسير من بعثة األمم المتحدة للدعم في  2016عام من لجنة المشتركة خالل الربع األول تجتمع الوف س. 42
  .ليبيا، للمضي قدما  في العملية

 


