
 ورشة عمل حول األشخاص المفقودين في ليبيا
 2018آذار/مارس  14تونس، 

 وتوصيات بيان
 

، وبإشراف في ليبيا بعثة األمم المتحدة للدعم تنفذهوالذي  "نحو مصالحة وطنية في ليبيا" مشروع إطارضمن 
 بإعداد استراتيجية للمصالحة الوطنية،  اللجنة الفنية المعنية

إضافة اجتمعنا نحن الخبراء، واألكاديميون، والحقوقيون وبعض الجهات الرسمية المعنية بقضية المفقودين 
 مارس في ورشة عملآذار/ 14و 13ي المفقودين في تونس خالل يوموأسر  المدنيمنظمات المجتمع  إلى

 ."للمصالحة الوطنية شرط"معرفة مصير المفقودين في ليبيا  بعنوان

على مطالبة جميع الجهات المختصة على دعم  نايومين أكدالالمناقشات التي دارت على مدار  وعلى ضوء
 حقوق أهالي المفقودين فيما يتعلق بمعرفة مصير أبنائهم، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص. 

ملف إنساني، والتأكيد على ضرورة تحييد ملف المفقودين عن أية تجاذبات سياسية والتعامل معه كنشدد كما 
 على حقوق أهالي المفقودين فيما يتعلق بمعرفة مصير أبنائهم.

اضطالع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المفقودين بدورها في  ضرورة على نؤكد عالوة على ذلك،
والمنظمات الدولية  للدعم في ليبيا على بعثة األمم المتحدةو  جهودهم.التوعية ومساندة أسر المفقودين في 

 .يوالعمل على تقديم الدعم الفني واللوجست االهتمام بهذا الملف قضية المفقودينالمعنية ب

 نقترح قائمة التوصيات التالية:فنحن لذلك 

دارة من  رؤية مستقبلية تشمل كلتراتيجية شاملة لملف المفقودين و وضع خطة اس – 1  رعايةاللجنة الفنية وا 
دارة المختبرات ا  و  جهاز المباحث الجنائية)لة في ثالداخلية مموزارة عية و جتماالشؤون االوزارة و  نقوديالمف أسر

تغطية كافة جوانب هذا ل مكتب النائب العام،و  (الطب الشرعيمركز )في  ممثلةوزارة العدل و  (واألدلة الجنائية
 كل القطاعات. ةمن خبر  واالستفادةالملف 



بشكل مستقل، مع ضمان أن تكون  هوالتعامل مع كل الملفات األخرىملف المفقودين عن  فصل-2
دارياالمؤسسات العاملة في الملف مستقلة  وقادرة على العمل في جميع الجوانب الفنية دون االضطرار  ماليا وا 

 .االستحقاقاتإلى المرور بالمسائل المتعلقة بتوفير الرعاية وغيرها من 
 بسببليبيا  في جميع أنحاء وتوزيعه بالتساوي المفقودين ملفلمعالجة  وطنيدعم مادي دولي و توفير  – 3

 .المنطقة الشرقية والجنوبيةفي  وراثيةالبصمة المعامل و  تبياناال وقواعدتحتية البنية نقص ال
المفقودين ملف خدمة لواحدة  تشريعية الضغط على أصحاب القرار من أجل توحيد الجهود تحت سلطة  -4

 .و تحديد المسؤولية
وتجهيز  المحلية الخبرات توظيفخصصة في تدريب الكوادر الليبية و دور المنظمات الدولية المت تعزيز -5

 بالتقنيات الحديثة الالزمة. العمل فرق

 وتفعيل والدعمالتعاون  لمزيد من المختصة دوليةالمنظمات الالفنية مع  اللجنة الجتماعموعد  تحديد-6
 جديدة. شراكاتعقد سابقا و  الموقعة االتفاقيات

من  مراجعة القضايا المسجلةلى عالجهات القانونية ومكتب النائب العام ومنظمات حقوق االنسان  حث-7
 والتحقق من النزالءأسماء  للتحقق من( والسريةالرسمية مراكز االحتجاز زيارة السجون )أهالي المفقودين و قبل 

 .المتخذة ضد كل واحد منهم صحة االجراءات القانونية

جميع األشخاص من االختفاء على السلطات التشريعية إجراء تقييم شامل لالتفاقية الدولية لحماية  يجب-8
 ، والنظر في إمكانية أن تصبح ليبيا دولة موقعة.القسري

أن تقود منظمات المجتمع المدني حمالت توعية لتعزيز التضامن بين عائالت المفقودين والحكومة  ينبغي-9
وبناء القدرات لهذه المنظمات، لمساعدتها  المناصرة والمنظمات غير الحكومية األخرى. كما ينبغي توفير

 الملف. هذا المساهمة في مزيد منعلى 
ذلك من من قبل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني و مفقودين العمل على التوعية بملف ال – 10

 :التالية األنشطة خالل

 .المفقودين باألشخاص التعريف بالتشريعات القانونية الخاصة -



تج باهمية اإلبالغ عن المفقودين و الخار سر المفقودين بالداخل و أتوعية  - باع االجراءات االدارية ا 
 بالخصوص.

مراكز بما في ذلك من خالل انشاء سر المفقودين أل ةاجتماعيو  ةنفسي دعمشطة أنبرامج و  وضع -
 .فيها يجتمعوناجتماعية  يونواد

 المعالجات مع السلطات المختصةفي وضع الحلول و  واشراكهموتمكين أسر المفقودين، تدريب   -
 عهم على تجارب مشابهة في العالم.طالاكنوع من الدمج والدعم و 

بالشكل  التعامل حول كيفيةبملف المفقودين المعنية  في المكاتبوظفين العاملين هيل المأتدريب وت  -
 مشاكلهم.مع اهالي المفقودين و  الصحيح

 أسر المفقودين.اصل بين الجهات المعنية بالملف وروابط فتح قنوات تو  -

جراء التحقيقات الالزمة بشأن بأن تقوم إدارة التحقيقات الجنائية  ينبغي-11 وزارة الداخلية بجمع األدلة وا 
 وذلك لتعزيز المساءلة. باختفائه/اختفائها،فقود والحقائق المحيطة مالشخص ال

على المجتمع الدولي دعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة ملف األشخاص  يجب-12
 المفقودين.

 

 
 
 


