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 شكر وتقدير 1
 

) في IPFلقد تمت كتابة ھذا التقرير الخاص باالحتياجات والتقييم على يد كل من: استيفان شميت، مدير  برنامج الطب الشرعي العالمي (
والتعرف على  الجماعيةب الشرعي الجيني والوفيات )، ود.أماندا سوزر، الخبيرة في الطPHRمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (

في محكمة  الضحايا البشرية، و د.ويليام ھاجلند، الطبيب الشرعي األنثروبولوجي والمستشار األقدم في شؤون الطب الشرعي باألمم المتحدة
عيين في جرائم الحرب الدولية في رواندا ويوغسالفيا السابقة، والدكتور نزام بيرواني، خبير التشريح في الطب الشرعي وكبير األطباء الشر

مقاطعات تيرانت ودنتون وباركر في محافظة تكساس والخبير في الطب الشرعي  في محاكم دولية عديدة، وھوارد فارني، المحامي في نقابة 
 تالمحامين بجوھانسبرغ وكبير المحققين في ھيئة المصالحة والحقيقة في سيراليون، وروبرت المبون، الخبير في األحكام القانونية والسياسا

  والمدير السابق لمكتب الطب الشرعي في السفارة البريطانية ببغداد سابقا.
  

في كل من طرابلس، وبنغازي، وسبھا في  2012ھذا التقرير مبني على بحث ميداني قام به السادة المذكورون أعاله في أكتوبر ونوفمبر عام 
  بلد. أعضاء الفريق أمضوا من عشرة أيام إلى ثالثة أسابيع في الليبيا. 

  
 جثتلجھود  الحكومة الليبية في التعرف على   PHRإن كل التوصيات والنقاط المتعلقة بالخطوات الواجب اتخاذھا ھي نتيجة لتقييم فريق 

 األشخاص الذين قتلوا أو" اختفوا" خالل األزمة األخيرة وخالل حكم العقيد معمر القذافي. تم وضع ھذا التحليل على افتراض أن تطوير علم
الطب الشرعي ليتمكن من مساعدة الجھود الليبية للتعرف على الضحايا ھو جزء رئيسي من تطوير النظام القضائي ونظام فرض القانون في 

ى ويعترف واضعو التقرير أنه خالل األشھر الواقعة بين زيارتھم لليبيا واالصدار النھائي للتقرير الحالي، فإن الجھود الليبية للتعرف علالبالد. 
الضحايا تمكنت من الحصول على موارد وقدرات جديدة وتطويرھا، كما أنھا أخذت خطوات للتعامل مع بعض التحديات التي يعرضھا ھذا 

   التقرير.
  

  التمويل الالزم لھذا التقرير من حكومتي ھولندا وسويسرا. لقد تم توفير
  

صيات ومالحظات كل من : الطبيبة إخصائية الصحة العامة وعضو مجلس إدارة كما نود اإلشارة ھنا إلى أن ھذا التقرير قد استفاد كثيرا من تو
PHR، سابقة في مجلس إدارة الطبيبة جنيفر لينينج، العضوة الكاثرين دي دانجلو، وPHR وستيفان جرين، القائم بأعمال المدير االعالمي ،

  .PHR في 
  

، PHR، و لوكاس مانلي، معاون البرنامج في PHRالبرنامج لمنظمة  ةمستشار ،ّرامالھ ةمبروك ةيشكروا  السيدكما يود واضعو التقرير أن 
   لمساعدتھما في اإلدارة والدعم لھذا المشروع. 

  
منظمة أطباء  يستحقان الثناء.  تودأمران  المھمة الصعبة في تقييم الموارد الحالية، و العمل الدؤوب على إحداث تغيير إن الرغبة في إنجاز 

بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين، وخاصة اإلدارة الفنية،  أن تتقدم ،PHR اإلنسانمن أجل حقوق 
عملھم الصعبة في إدارة جھود ليبيا في التعرف على الضحايا. كما نتقدم بالشكر إلى  ممھا وقتھم في الوقت الذي يمارسون فيهالذين منحونا 

ي في وزارة ، والمسؤولين في دائرة الطب الشرعDNAقسم التحقيقات الجنائية ومعمل البصمة الوراثية ورة الداخلية ، المسؤولين في وزا
 (The Free Generation Movement) حرار، وحركة جيل األميرفت مھنىد.، وجامعة طرابلس، والعدل، ومركز التقنية البيولوجية

  ع فريق العمل. على المشاركة بتجاربھم م لألسرلتشجيعھم 
  

 قبل إصدار التقرير الحالي، تم توزيع مسودة منه على الناشطين المنخرطين في جھود ليبيا للتعرف على الضحايا من أجل التعرف على آرائھم
 اللجنة ھي وأية تصحيحات قد يقترحونھا. وقد شمل ھذا التوزيع كال من وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين والمنظمات العاملة معھا، و

وفريق التعرف على لوزارة الدفاع الوطني لكوريا الجنوبية,  الستعادة قتلى الحروب"ماكري" كالة ، و)ICMP( لمفقودينلشؤون ا الدولية
بعثة األمم المتحدة لدعم ليبيا ل قسم حقوق االنسان التابعوالضحايا، وخبراء الطب الشرعي السودانيين الذين تعاقدوا مع الوزارة، 

)(UNSMIL ,واللجنة الدولية للصليب األحمر )(ICRCات . إضافة إلى ناشطين آخرين ھم  كلية الطب في جامعة طرابلس، ومركز التقني
حركة ل التابع و رئيس مشروع مفقودالمنشأ حديثا التابع لوزارة الداخلية،  DNAلمعمل البصمة الوراثية  مشرف الفنيفي طرابلس، وال الحيوية
  .The Free Generation Movement)(ارحرجيل األ
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، إضافة إلى تقليص المقدمة كل المقترحات والتعديالت التي تم إدخالھا حيثما كان ھذا مناسبا PHRتقدر منظمة أطباء من أجل حقوق االنسان 
  في النص الجديد. 

  
أن كل الناشطين موافقون مع كل اآلراء الواردة  إن التقرير الحالي يعكس آراء  فريق خبراء منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان وال يفترض

  فيه أو مع توصياته.
كما تعبر عن عرفانھا كذلك  ,الليبية التي شاركت بقصصھا المؤلمة عن خسارة أبنائھا سرالشديد لأل) تعبر عن عرفانھا PHRإن المنظمة (

ريق التقييم وقدموا خبراتھم وتوصياتھم. المدني الذين التقوا بف المجتمع اتمنظمللعديد من األطباء، والمعلمين، ومسؤولي الحكومة، وأعضاء 
  إننا نعترف أنه بدون الصبر والتعاون والدعم الذي أبداه جميع من سبق ذكرھم لما كان من الممكن أن يكتمل ھذا المشروع. 

 
 

 :قائمة االختصارات 2

 
ABA  نقابة المحامين األميركية  

GNC المؤتمر الوطني العام 

ICMP الدولية للمفقودين ھيئةال 

ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ICTJ المركز الدولي للعدالة االنتقالية 

MAKRI  وكالة وزارة كوريا الجنوبية للدفاع الوطني الستعادة قتلى الحروب وفريق التعرف على

 الضحايا

MoHE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

MAFMM لشھداء والمفقودينوزارة رعاية أسر ا 

MOI وزارة الداخلية  

MoJ وزارة العدل 

PGO  النائب العاممكتب 

MoU مذكرة التفاھم 

UNSMIL ليبيا بعثة األمم المتحدة لدعم  

SSC اللجنة األمنية العليا 

  
  تم كاتبة ھذا التقرير بلغته األصلية األنجليزية وثم ترجمته الي اللغة العربية.* 
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  يملخص تنفيذ 3

وإعادة  وخالل حقبة النظام السابق للعقيد القذافي خالل النزاع األخير في ليبيا ختفوا" الذين قتلوا و"أ مفقودينالتعد عملية التعرف على 
تقبلية شرعية أي حكومة مسومصداقية التي تواجه الحكومة االنتقالية في ليبيا. إن  تحديات الملحة والمستعجلةأحد أھم الجثامينھم إلى آھاليھم 

عن ما  الحقائق تقصيضافة إلى جھود على ھويات الضحايا وإعادة جثامينھم باإلستبنى، جزئيا، على الطريقة التي يتم بھا إدارة جھود التعرف 
  . حدث حيال إولئك الضحايا من انتھاكات

والعلماء لحماية الحقوق  تخصصينالم ) ھي منظمة مستقلة تعمل على تنسيق جھود األطباءPHRإن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (
بما يمتلكونه من مھارات وطب في مجال ال تخصصينأن المفكرة بالبناء على  1986 سنة PHRدوليا لألفراد والشعوب. تم تأسيس كفولة الم

خبرات التي تمتلكھا منظمتنا إن الأية انتھاكات لحقوق االنسان. من إيقاف  فريدة تؤھلھممصداقية يحتلون مكانة و فنية والتزامات أخالقية 
والمنظمات اإلقليمية مثل  ومنظمة األمم المتحدة والمحاكم الدولية المختلفة الحكوماتو المحليةنسان اإلمنظمات حقوق  العديد من تطلبھا اليوم
الوعي والضغط من أجل مستوى ن لرفع مع اآلخري تي تتمتع به تحقيقاتنا تؤھلنا على العملال إلفريقي واالتحاد األوروبي. إن القدراتاالتحاد ا

  لحقوق اإلنسان في وقتنا المعاصر. السيئة نتھاكات مستوى اإل خفيفت

 النائبومكتب  )MAFMMمع وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين الليبية ( أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة  تعاونت  2011 منذ سنة
التعرف على المفقودين بوسائل ) لتعزيز جھود UNSMILوبعثة األمم المتحدة لدعم ليبيا ( )MOIووزارة الداخلية ( )PGOالعام الليبي (

طلب تم يجة لھو نت إلي آھاليھم امينالجثتقييم االحتياجات الالزمة لجھود التعرف واستعادة ب ھذا التقرير الخاصإن  المختلفة.الطب الشرعي 
ومنظمة المجتمع المدني غير  العام النائبومكتب  والمفقودين وزارة رعاية أسر الشھداء قبلمن لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان تقديمه 

  من قبل حكومتي ھولندا وسويسرا.منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان تم تمويل جھود . "مفقود مشروع ار/حر" حركة جيل األ الحكومية

منظمة أطباء من أجل في  مبر، قام مدير برنامج الطب الشرعي الدوليعشر من نوف في الفترة من الرابع عشر من أكتوبر وحتى الخامس
منظمات غير الو ليبيا مع ممثلين للمجتمع المدني والحكومة لقاءات فيعدة ، ستيفان شميت، وفريق الخبراء المرافق له بعقد حقوق اإلنسان

 ةء من أجل حقوق اإلنسان عدة متخصصين من ضمنھم عالممنظمة أطبافريق خبراء ضم  المھتمة بجھود التعرف على المفقودين.حكومية ال
لھا خبرة واسعة في التعامل مع األعداد الكبيرة من الوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحروب والتي في الھندسة الوراثية  ةمتخصص

الحادي عشر من سبتمبر وإعصار لى ضحايا في العديد من القضايا الدولية وشاركت في عملية التعرف ع ديد ھويات المفقودين وعملتوتح
لمحكمة جرائم الحرب  طب شرعي أول كمستشارفي منظمة األمم المتحدة . ضم الفريق أيضا خبير طب شرعي أنثروبولوجي عمل كاترينا

اء الشرعيين المشرف على خبير في األدلة الجنائية وكبير األطب. من ضمن أعضاء الفريق المتخصص أيضا سالفيا السابقةالدولية لرواندا ويوغ
. من ضمن أعضاء الفريق المتخصص أيضا خبير في الطب الشرعي لدى عدة محاكم دوليةالذي عمل كالقانونية في تكساس و -المعامل الطبية

بير في حكم خ. ضم الفريق أيضا ناشط في نقابة المحامين في جوھانسبرغ وكبير المحققين السابق في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون
أكثر من  يمثل مجموع الخبرة التي يتمتع بھا ھذا الفريقالقانون والسياسات والرئيس السابق للطب الشرعي في السفارة البريطانية في بغداد. 

  عاما من العمل الدولي في مجالي الطب الشرعي والقانوني.  120

ؤخذ أن ال ت ي تعقيدا وعليه نأملالطب الشرع عملياتن أكثر واحدة م لجملةي حاالت الوفيات باف ھويات المفقودينالتعرف على  تعتبر عملية
االنجازات العديدة التي تمت في ليبيا في تأكيدا على  يعتبر ھذا التقريرحتى اآلن، بل  للعمل الذي تم انجازه محتويات ھذا التقرير على أنھا نقذ

وفعالة في  تطوير علوم طب شرعي حديثة ومستمرة بصورة أكبر من أجل خارطة طريق لتعزيز ھذه الجھود اعتباره يمكنھذا الخصوص و
  عموم البالد. 

من أھم  الفريق الفني في ھذا الخصوص.توصيات لتطبيق  مطلوب اتباعھالخطوات الھذا التقرير كل التفاصيل للمالحظات وا يوجد داخل
  ھي التوصيات التالية:  بناء على خبرتھم الواسعة في ھذا المجال لك وذالذي قام بھذ الدراسة والتوصيات التي أدلى بھا الفريق المتخصص 

  عن طريق:وذلك إطار قانوني معترف به دوليا للتعامل مع األفراد المفقودين والمختفين  كوين. االستمرار في ت1

 ة كل األشخاص من الغياب القسري وتطبيقھاالتصديق على المعاھدة الدولية لحماي. 
  خاص بالمفقودين في ليبياووضع قانون جديد. 
 لألفراد. البصمة الوراثية تحاليل المتحصل عليھا منالشخصية  لحماية المعلوماتقوانين خاصة  صياغة وتطبيق 
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 عملية. إن الشھداء أسر دعمتعامل مع ة جھة إدارية أو مؤسساتية أخرى معنية بالأيعن  لبحث والتعرف على المفقودينلعملية ا . الفصل التام2
 يز بين المفقودين بناء على اللغةعن أي تميبعيدا  بحثة ويجب أن تكون مستقلة بالكامل ةعلمي مسألة ھي مفقودينالھويات عرف على الت

  والعرق، والجنس، والجنسية، والدين، أو االنتماء السياسي. 

   ه المؤسسة أن تكون على شكل ھيئةذيمكن لھ والتعرف على المفقودين.لبحث ة تختص بامحدد لھا صالحياتتشكيل مؤسسة مستقلة 
 . وخالي من أي تمييز وتحيز من جميع الليبيين على أنه محايدأو مجلس إشراف ينظر إليه 

  المفقودين.  ة متقدمة تكون مركزية و تختص بتسجيل وتتبع أثرمعلوماتي تكوين منظومة 
 النظر عن اللغة، الجنس، العرق، الجنسية، أو االنتماء  بغض تشمل كل العائالت التي لديھا أحباء مفقودينلمفقودين وضع قائمة ل

 السياسي. 
 في ھذا  ائالتللتعامل مع توقعات العوذلك  مفقودينتطوير حملة عالقات عامة قوية وذات مصداقية حول جھود التعرف على ال

 الخصوص. 

لتعامل مع حقوق االنسان والقضايا ن قادرة على اوقدرات وطنية تكوبھدف بناء حكومة  بناء ودعم برنامج وطني لعلوم الطب الشرعي. 3
من  ،في ليبيا مفقودينالتعرف على ال عمليةفي المراحل األولى في  الذي حدث، ورتأخإن محاولة تعويض الوقت المئية في المستقبل. الجنا
 تعطى التوصيات التاليةيجب أن . متخصصةليبية  خبراتعلى حساب بناء ال يتم ن يجب ألتنفيذ ھذا العمل خارجية ؤسسات مالتعامل مع  خالل

  :في ھذا المجال بناء قدرات وطنيةمن أجل  اھتمام خاص

 إلجراء تحاليل البصمة الوراثيةمھما  يجب االعتراف بما أنجزه معمل البصمة الوراثية بوزارة الداخلية حتى اآلن باعتباره صرحا 
صالحيات منحه ال من خاللعمله. أداء في  كافية حتى يتمكن من اإلستمراردعم خاص وميزانية إلى  يحتاج إن ھذا المعمل في ليبيا.
في التعرف على ھويات جھود ليبيا حاليا على دعم ومساندة  التامةالمطلوب فإن لھذا المعمل القدرة  والدعم الكافية والموارد الالزمة

 .المفقودين
 وتطبيق المعايير الدولية. جيدة لبناء قدرات طب شرعي  الالزمةوزارة العدل إلى الموارد ي الطب الشرعي ف تحتاج إدارة علوم 
  القانونية والتحقيقات -وإجراء الكشوفات الطبية نيةتعامل مع القضايا الفتطوير التعاون بين المؤسسات القضائية المختلفة لليجب

 للمعايير الدولية.  طبقاوضمن اإلطار القانوني الليبي  وجمع األدلة الجنائية
 كوين برنامج قوي حيث أن تفي ليبيا  في تطوير عمليات الطب الشرعي العلماء الليبيينشراك الكافية إل ن تبذل الجھوديجب أ

 .األطباءوالباحثين وألساتذة االتام بين تعاون ال تطلبي ومستمر وموثوق به
 عمليةفي في النظام القضائي الليبي و مجهأن يتم دوالطب الشرعي الوطنية المختلفة تنسيق الدعم الدولي بين مؤسسات  أن يتم يجب 

 ومؤسساتھا القضائية.   في مختلف أنحاء ليبيا الطب الشرعي قدرات وذلك لغرض بناءمفقودين التعرف على الالبحث و

 ائالت من ع لكلھو أمر مطلوب في ليبيا الدعم السيكولوجي  برنامج التعرف على المفقودين.إدراجھا ضمن و أھمية الصحة النفسية إدراك. 4
  التعرف على الضحايا.  برنامجالعاملين في كذلك المفقودين و

يحتوي على توصيات مع نقاط عمل محددة موجھة للحكومة  ھذا التقرير فإن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسانبناء على تقييم فريق خبراء 
والقدرات المتوفرة في ليبيا من أجل بناء برنامج وطني خاص  المواردأفضل السبل لضمان تكامل وتطوير الليبية والمجتمع المدني حول 

للبدء في مجال الطب الشرعي  والمقدرات الليبية لقدراتلھذه التوصيات تتضمن نقاطا حول التحديث المطلوب بالتعرف على المفقودين. 
  تطبيق حكم القانون.وفي  بصورة مباشرة في عملية التعرف 

حشد  نحھا فرصةيز يممتماآلن في موقع  تعتبر ، فإنھامارسات الوحشية السابقةا جاھدة للتخلص من إرث المفي الوقت الذي تعمل فيه ليبي
الجھود الليبية في البحث والتعرف على  .والعلماء الليبيين لتطوير قدرات مستدامة في مجال الطب الشرعيلديھا محليا الموارد المتوفرة 

ھاكات. إن تسخير الجھود معرفة حقيقة ما حدث حيالھم من انتبلبون امفقوديھا ويطالتي تبحث عن  ائالتلعتتعامل مع الحاجة الملحة لالمفقودين 
برنامج طب شرعي قوي ومستمر سيؤدي على المدى الطويل إلى خلق نظام قضائي  تطويرلمعرفة الحقيقة وتسمية المفقودين و والطاقات

  فعال.  
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  المقدمة  4

سجينا في  1276التي قتل فيھا  1996ضحايا مذبحة  ائالتھا أفراد من عقام ب  ،2011فبراير  15بمظاھرات في  بدأت الثورة في ليبيا 
اعترفت األمم  2011 سبتمبر 16إلى مواجھات مسلحة. في تصاعدت المظاھرات ضد الحكم القمعي للعقيد القذافي ووصلت  سجن أبو سليم.

   ) كممثل شرعي لليبيا، والذي حل محل حكومة القذافي. NTCالمتحدة " بالمجلس الوطني االنتقالي" (

، اعتقل أفراد ميليشيا ليبية القذافي خالل 2011أكتوبر  20تواجه تحديات جدية في الحكم. في  ذ ذلك الحين ما تزال الحكومات الليبيةمن
ه لتحقيقات تتفق مع األساليب القضائية الصحيحة.  المحيطة بمقتلوحتى يومنا ھذا لم تخضع الظروف  رت وتم قتله الحقامحاولته الھرب من س

، أعلن المجلس الوطني االنتقالي "يوم التحرير" كنھاية للثورة المسلحة. ورغم ھذا االعالن عن نھاية الثورة المسلحة 2011أكتوبر  23في 
مرت جماعات محلية مسلحة بتحدي الحكومة فإن األعمال المسلحة تندلع بين فترة وأخرى في أنحاء من البالد على مستوى محلي، فقد است

، انتخبت ليبيا مجلسھا التأسيسي، 2012المركزية التي تعاني من صعوبات في بسط سلطتھا على مجمل أنحاء البالد. في السابع من يوليو 
  ) الذي عين رئيس الوزراء، الذي عين بدوره وزراء حكومته. GNCوالمؤتمر الوطني العام (

اع األخير في ليبيا، وفي السنوات السابقة من حكم العقيد الذين قتلوا و"اختفوا" أثناء الصرألشخاص امين اجث على ھوياتعملية التعرف  إن
في جزء القذافي يشكل واحدا من أھم التحديات الملحة التي تواجه الحكومة الليبية. إن شرعية الحكومة الحالية والمستقبلية في ليبيا سوف تبنى 

لتقصي الحقائق وتفعيل جھود باإلضافة إلى قيامھا بأي  امين إلى أھلھاة الجثوإعاد ھذه يقة التي تتعامل بھا مع عملية التعرفمنھا على الطر
  القضاء.  

  

  الخلفية

)، وبقيادة المدير ستيفان شميت، بتزويد السلطات PHRالطب الشرعي في منظمة أطباء من أجل حقوق االنسان ( قسمقام  2011في سبتمبر 
) بوثائق طب شرعي لمذبحة حي خلة الفرجان في طرابلس وقدمت توصيات واقترحت خطوات ICCلليبية والمحكمة الدولية لجرائم الحرب (ا

توصيات فيما يخص الخطوات الفورية التي يجب اتخاذھا  PHRمستقبلية فيما يخص عملية التعرف على الضحايا البشرية في ليبيا.  قدمت 
البحث والتعرف على المفقودين ليس فقط المفقودين خالل الحرب األخيرة بل جميع المفقودين وانتھاكات حقوق  ضمان أن تشمل عمليةل

   األربع عقود من نظام العقيد القذافي. اإلنسان خالل 

 وقبل أثناء فقودينملتعرف على البالحاجة لتنفيذ برنامج علمي يقضي لبالمجلس الوطني االنتقالي  تب التنفيذيكاعترف الم في ذلك الوقت
 كتب التنفيذي عالم ھندسة وراثيةن. عين الموديقلبحث والتعرف على المفتختص با ھيئةء الصراع األخير ضد حكم العقيد القذافي، وقام بإنشا

طب شرعي لوزارة إلنشاء خدمات  قد قام بجھود في السابق ھذا العالم . كانالھيئةيحمل شھادة دكتوراه من جامعة مكجيل في كندا ليرأس ھذه 
وكذلك سھل الوصول لمسرح األحداث في خلة الفرجان حيث أن ھذا كان يعتبر من   DNAللبصمة الوراثية معمل إنشاءبما فيھا  الداخلية

  .البشرية التي تم تجميعھا الجثتاألولويات القصوى فيما يخص التعرف على 

فقد  تلك وفي ضمن إعادة الھيكلة السياسية رة رعاية أسر الشھداء والمفقوديناالنتقالي  بإنشاء وزاالوطني قام المجلس  2011في ديسمبر 
 فقودينالم إدارة المفقودين بالوزارة. يقود إدارةالمفقودين عن طريق  مفقودين مسؤولية جھود التعرف علىتولت وزارة رعاية أسر الشھداء وال

قد أخذا دورة لطب والطب البيطري على الترتيب. كال الشخصين كانا ا من جامعة طرابلس فيجامعية يحمالن شھادات  الوزارة شخصانب
الطب الشرعي الجيني في مختبر البحوث البيولوجية بجامعة دنفر في الواليات المتحدة. كما تم توظيفھما  في مجاللمدة ستة أشھر  تدريبية

   الجيني. ABI Prism 310محلل حيث عمال على  بطرابلس في مركز بحوث التقنيات الحيوية حاثسابقا كمساعدي ب
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جھود البحث والتعرف إلى الوزارة المشكلة حديثا، وشعر بأن  نقلعلى عدم موافقته لبحث والتعرف على المفقودين الوطنية ل ھيئةالرئيس  أبدأ
ة في الثاني عشر من مؤرخ) في رسالة UNSMIL(ليبيا المفقودين في ليبيا. وقد أعربت بعثة األمم المتحدة لدعم  أسرھذا لن يخدم مصالح 

  1التحقيق في قضايا المفقودين.الحيادية واإلستقاللية للعمل و أھمية الحفاظ على على 2012يناير 

  
. وقد أكدت 2012يناير  17الصادر من الحكومة االنتقالية في  16رقم  الوطنية للبحث والتعرف على المفقودين بموجب القرار الھيئةتم حل 

UNSMIL يبقى محايدا يجب أن ھذا الجھد  التزامھا بدعم جھود التعرف ضمن إطار عمل الحكومة، وأن استمرار  2012 في فبراير
  2يتوافق مع المعايير الدولية. أن يتم التعامل معه بماو ومستقال

  
، بتقديم توصيات ميت، ستيفان شPHRمدير برنامج الطب الشرعي الدولي في  قام، وبعد تقييم أولي لجھود التعرف، 2012وفي فبراير 

  ما يلي: العام تضمنت النائبالشھداء والمفقودين، ووزارة الخارجية، ومكتب  لوزارة رعاية أسر
  
. وقف كافة أعمال استخراج الجثث حيثما كان ھذا ممكنا، وتأمين كل المواقع التي يشتبه بوجود مقابر جماعية فيھا من أعمال الحفر غير 1

  طب شرعي مناسبة في ليبيا.المختصة لحين توفر قدرات 
، والتي DNAلحين وضع خطة عمل عملية وواقعية لجھود التعرف عن طريق ال  DNA. وقف كل أعمال جمع عينات البصمة الوراثية 2

  يجب أن تتضمن جمع عينات بأسلوب ووسائل صحيحة.
  .عن الحقائقوتقصي بحث ة الضرورية إلجراء شرعي. ضمان المحافظة على األدلة الطب 3
بمشاركة أفراد يتمتعون بخبرات في مجالي الوفيات بالجملة  المطلوبة لتنفيذ برنامج البحث والتعرف على المفقودين . القيام بتقييم لالحتياجات4

 عي تھدف إلى القيام بعمليةمن وجھة نظر الطب الشر طة وطنية متماسكةخالصحيح للمساعدة ليبيا على وضع األساس  DNAوعمليات ال
  3مع المعايير الدولية. و تتفقتلبي احتياجات الشعب الليبي و ف على ھويات المفقودينالتعر

  
في وزارة الداخلية والذي بدأ  DNAالللبصمة الوراثية في بناء معمل الوطنية للبحث والتعرف على المفقودين  للھيئةاستمر الرئيس السابق 
وتجھيزه بالمعدات عن طريق تطبيق خطط سابقة واستدعاء عروض للبناء  عمل. لقد تم إنجاز بناء ھذا الم2012أول أعماله في مارس 

العديد ھويات بعدة أعمال تعرف على ھذا  DNAمنذ بدء العمل فيه، فقد قام معمل الإبان فترة حكم القذافي.  والتجھيز كان قد تم االتفاق عليھا
  4في ليبيا.  من المفقودين

  
التي تقوم بھا وزارة رعاية عمليات التعرف  إحدى، شھد الطبيب الشرعي في إدارة الطب الشرعي 2012في السادس والعشرين من فبراير 

البشرية، وحذر من  الجثتتم بھا استخراج يمن الطريقة غير المناسبة التي الشديد قام على إثر ذلك بالتعبير عن قلقه و أسر الشھداء والمفقودين
ن يتم تحديد سبب وطريقة الوفاة. لى الحد الذي يصبح فيه من الصعب جدا، إن لم يكن مستحيال، أإ الجثتأن ھذا األسلوب سينتج عنه تدمير 

 ؤدي إلى إعادة استخراج الجثتسي DNA حمض النووي الالجمع غير المنظم لعينات ال باإلضافة إلى ذلك أبدى ھذا الطبيب تخوفه من أن
في  عيناتالعمليات استخراج الجثث وجمع  ولكنالعام،  النائببأمر من مكتب  تخراج تلكإيقاف عملية اإلسلقد تم  5ع العينات مرة ثانية.يجمتو

  .أماكن أخرى ما تزال مستمرة من قبل وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين
  

كتابة رسالة إلى ، قام خمسة علماء جينات وكيمياء حيوية ليبيين، وكلھم يحملون شھادات دكتوراه من جامعات عالمية، ب2012مارس  31في 
التعليم العالي والبحث وزارة الداخلية، ووزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين، و ارةاالنتقالي، ورئيس الوزراء، ووز الوطني رئيس المجلس

ت ھذه الرسالة عن ، ورئيس لجنة األخالقيات البيولوجية. لقد عبرللبحث العلمي الھيئة الوطنيةورئيس مكتب النائب العام العلمي، إضافة إلى 
تنفيذ برنامج تحاليل البصمة الوراثية والتعرف رة رعاية أسر الشھداء والمفقودين بفي وزا د التعرفومحاوالت القائمين على جھالقلق إزاء 

                                                 
  .2012يناير  12البحث والتعرف على المفقودين بتاريخ  ھيئة، إلى رئيس UNSMILحقوق االنسان في رسالة السيد رافيندران دانيال، رئيس قسم  1
  .2012في فبراير  UNSC، إيان مارتن، أمام مجلس األمن UNSMILورد ھذا في خطبة الممثل الخاص لألمين العام لبعثة األمم المتحدة   2 

 20ير د.محمد عبد العزيز (وزارة الخارجية)، والمدعي العام، عبد العزيز الحصادي بتاريخ )، والوزMAFMMرسالة إلى الوزير ناصر جبريل (  3
 .PHRمن ستيفان شميت، مدير برنامج  الطب الشرعي الدولي في  2012فبراير 

اء تحاليل البصمة الوراثية لھا  عمل بإجرللقيام بفحصھا. وقد قام الم DNAعينات إعطائھم عن طريق عمل قدرات الفحص للم PHRلقد قيم فريق خبراء   4
  .عمل. أنظر جدول تحليل الثغرات لالطالع على المعلومات المفصلة عن ھذا المإعطاء العيناتساعة من تاريخ  24دقيقة خالل  DNAوتقديم تقارير 

  .2012المراسالت بين الدكتور أنور عربي مع مكتب نائب المدعي العام في الثاني من فبراير   5
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أنه يوجد معمل  وضحتأ األھم في األمر ھو أن ھذه الرسالة قدو 6قد ال يصب في مصلحة ليبيا.  على المفقودين في معامل خارجية األمر الذي
  ھذه العينات. إجراء ھذه التحاليل لداخل ليبيا قادر على  بصمة وراثية

  
منذ نھاية الصراع في  ھو محور جھود التعرف على الضحايا في ليبيا DNAالتعرف على الضحايا البشرية عن طريق فحص ال  لقد أصبح

الذي أجرته مختبرات  DNAتعرف على الضحايا عن طريق فحص ال فقد تم انتاج عدد قليل من حاالت ال. إلى وقتنا ھذا 2011أواخر 
DNA  التعرف عمليات للقيام ب مفقودينالتعرف على البرنامج أجنبية. وكما كان متوقعا، فقد تزايد الضغط على السياسيين، وعلى العاملين في

وزارة رعاية المفقودين وبعض الفنيين في انطباع ضمن عائالت نه يوجد الزيارة بأ شھدنا خالل لقد. الجثامين إلى آھاليھمعلى الضحايا وإعادة 
اإلسراع به عن طريق بناء يمكن  وأن ھذا اإلختبار جثة المفقود وحده ھو المطلوب للمطالبة ب DNAأن فحص ال أسر الشھداء والمفقودين

  أجنبية.  DNA ةعن طريق طلب المساعدة من معامل بصمة وراثي على وجه السرعة أو DNA معمل بصمة وراثية
  

يس من اختصاص التقرير الحالي الحديث بالتفصيل عن لقد قامت عدة منظمات أجنبية بتوفير الدعم لجھود التعرف على الضحايا. وإنه ل
 شرح يقدم قائمة بأسماء المنظمات التي قدمت المساعدة مع 1المساعدة الدولية لجھود ليبيا الحالية للتعرف على الضحايا. ولكن جدول رقم 

  مختصر عن جھودھم. 
  

 المنظمات الدولية التي تقدم الدعم حاليا لجھود وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين في التعرف على الضحايا البشرية. -1جدول
 

 المنظمة الدعم
  وفرت تدريبا أساسيا لمدة أسبوعين حول إعادة استخراج

 الجثث للطاقم العامل في عمليات االستخراج.
 

  نصيحة متواصلة لوزارة رعاية أسر الشھداء تقديم
  والمفقودين حول جھود التعرف على الضحايا البشرية.

 

  )ICRCالمنظمة الدولية للصليب األحمر (

 قدمت تدريبا حول جمع عينات الDNA  لجھود التعرف
 .MAFMMعلى الضحايا البشرية في 

  وفرت تحليل عيناتDNA  وانتجت عددا محدودا من
 .DNAف على الضحايا عن طريق ال عمليات التعر

 :قدمت عرضا بتقديم ما يلي  
دعم لجھود التحليل والتعرف عن طريق  ○

 .DNAفحص ال 
توفير التدريب لكادر العمل في جھود  ○

 التعرف.
  تقوم حاليا بإنشاء مكتب دعم في طرابلس إلشراك علماء

 أنثروبولوجيا الطب الشرعي وآثار الطب الشرعي.
  

 

  )ICMPمفقودين (اللجنة الدولية لل
 

  
أرسلت فريقا دائما من الخبراء في التحقيقات واالستعادة  ●

 .MAFMMوالتعرف إلى 
وتوفير  DNAتعھدت بدفع معونات مالية لبناء مختبر  ●

التجھيزات، ومعدات الطب الشرعي، والمركبات لجھود 
MAFMM .في التعرف على الضحايا البشرية 

تدريبا في ، وMAFMMتوفر تدريبا في ليبيا لكادر  ●

وكالة وزارة كوريا الجنوبية للدفاع الوطني الستعادة قتلى الحروب 
  )MAKRIوفريق التعرف على الضحايا (

                                                 
اإلشراف على  د. عثمان عبد الجليل محمد، رئيس لجنة - شيند. عبد هللا مسعود ب -معة طرابلسحمد العجيلي زياد، مساعد عميد كلية الطب في جاد. أ   6

قنيات د. نبيل صبري النطاح، رئيس مركز بحوث الت - لطيف الفيتوري، أستاذ في كلية الطب بجامعة بنغازيد. مفتاح عبد العاطي  - المعامل الجنائية  
ورئيس الوزراء، ووزراء رعاية أسر الشھداء والمفقودين، والداخلية، والتعليم العالي والبحث رسالة إلى رئيس المجلس االنتقالي   - طرابلسالحيوية في 

  .2012دي والثالثين من مارس ، ورئيس الھيئة الوطنية للبحث العلمي، ورئيس لجنة األخالقيات البيولوجية في الحاالعلمي، إضافة إلى مكتب النائب العام
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 مقرات الوكالة في كوريا الجنوبية. 
  أمواال لوزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين وفرت

 وتدريب الكادر. DNAلبناء مختبر 
 

  )REPSOLشركة النفط االسبانية ( 
 

 7وقدم توصيات. 2012طرابلس في إبريل  زار 
 

فريق خبراء الطب الشرعي الفنلندي في  -الحكومة الفنلندية
  طرابلس

 
  ،وفرت الدعم للعدالة االنتقالية، وقانون األفراد المفقودين

 وحقوق االنسان. 
 

  )UNSMIL( ليبيا دعملبعثة األمم المتحدة 

 
عندما تم تحرير مشرحة طرابلس . 2011 عام أواخر في طرابلس، وتحرير المسلح النزاع توقف مباشرًة بعد النووي الحمض عينات جمع إبتدأ

ھا تعود ر معروف، و لكن اإلفتراض العام ان. أصل ھذه العينات غيالموجودة في ثالجات الموتى الجثتعينة من  17 يعجمتمن قبل الثوار، تم 
ات. و قد أكدت إختبارات الحمض التي تمت بمساعدة مختبر شرطة دبي للحمض ألشخاص قُتلوا في ظل نظام القذافي في اواخر التسعين

على  الجثتلتلك الجثامين و قد تعرف أفراد أسرة على أحدى مفقودين ھويات عديدة لل الدولية النووي، مختبر وزارة الداخلية و مختبر اللجنة
  لك.ختبار الحمض النووي أكد عكس ذانھا لھم و ُسلمت إليھم ، إال ان إ

تعتمد على الحكم النظري، اي على الميزات المادية للجسد او األمتعة الشخصية الموجودة معه.  الجثتحتى اآلن، معظم عمليات التعرف على  
تعقد األمور، و تؤدي الى حرمان األسر من  الجثتبين العائالت لھذه الغرض. عمليات التعرف الخاطئ على  الجثتو قد حدثت خالفات على 

أحبائھا. ھذا الموضوع بالغ األھمية و يجب مواجھته بسرعة كي ال تحصل أخطاء جديدة، و ذلك حتى تتطور الجھود  جثتول على الحص
  قد ُسلمت الى األسر الخطأ.  الجثتللتعرف على الضحايا و ُيكتشف الحقاً ان بعض 

  الغرض

ت بشأن تطوير لجنة التعرف على الضحايا، قامت وزارة رعاية اسر منظمة أطباء من أجل حقوق االنسان قدمت توصيانتيجة لذلك، و بما ان 
بدعوة برنامج و ھي منظمة غير حكومية غير ربحية   "دمفقومشروع  ـ ارحرالعام و "حركة جيل األ النائبء و المفقودين و مكتب الشھدا

العلماء و رجال القانون إلجراء تقييم إلحتياجات التعرف الطب الشرعي العالمي  التابع لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان لتشكيل فريق من 
على الضحايا و تحليل الثغرات في العملية و ذلك لمواجھة بعض التحديات التي تتعرض لھا لجنة التعرف على الضحايا في ليبيا. و قد ايدت 

  شعبة حقوق اإلنسان في بعثة ليبيا لألمم المتحدة ھذا الفريق.

ياجات للتعرف على الضحايا و تحليل الثغرات في العملية ھو جھد فريق من اإلستشاريين لتحديد اإلحتياجات و الثغرات إن تقرير تقييم اإلحت
لجھود لجنة التعرف على الضحايا. و قد تم ھذا التحليل على اساس ان تطوير علم الطب الشرعي سوف يدعم الجھود الليبية للتعرف على 

القانون. عمل السيد شميت (المدير) و فريقه مع عدد من النشطاء و  تطبيقمن منظومة ليبيا القضائية و الضحايا و سيصبح جزء ال يتجزء 
ة للتعرف ممثلي المجتمع المدني على تحديد المتطلبات لتنفيذ حل مستدام. و قد حدد تحليل الثغرات العملية في التقرير الثغرات في الجھود الليبي

  ، و الخطوات التالية التي يجب إتخاذھا.على الضحايا، النتيجة المرجوة

    تنظيم الوثائق    

  إن تقرير تقييم اإلحتياجات للتعرف على الضحايا و تحليل الثغرات منظم من خالل ھذه األقسام:

  بالكامل. التقرير عن عامة يوفر لمحة ـ الملخص التنفيذي •    

  ييم اإلحتياجات للتعرف على الضحايا و تحليل الثغرات.تقرير تقتوفر الخلفية، الحاجة، مضمون  ـ  المقدمة •   

  توفر التعاريف العملية و تشرح النھج المستعمل إلجراء تقرير تقييم اإلحتياجات للتعرف على الضحايا و تحليل الثغرات ـ -الطرق •   

                                                 
  تضمن التقرير العديد من النقاط المھمة والتي لم يتم تبنيھا حتى اآلن.  7
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لى عملية التعرف على الضحايا و تحليل الثغرات يصف المسائل القانونية الشاملة التي تنطبق ع ـ السياق القانوني و تحليل الثغرات  •   
  القانونية و يقدم طرق و توصيات لسد الثغرات بين الوضع القائم و الوضع المرجو تحقيقه.

شرح الوضع الحالي لعملية التعرف على الضحايا في ليبيا و الوضع  ـ التعرف على الضحايا بإستخدام الطب الشرعي و تحليل الثغرات  •   
تحقيقه بناًء على إحتياجات نشطاء المجتمع المدني. تحليل الثغرات يقدم توصيات لسد الثغرات بين الوضع القائم و الوضع المرجو  المرجو
  تحقيقه.

  تلخيص النتائج في تقرير تحليل الثغرات. ـ التوصيات و الخاتمة  •   

   طرقال  5

  الوفيات الجماعية و جھود التعرف على الضحايا

  ة الجماعية يعتمد على المفاھيم التالية:رد الفعل حول الوفيا عمليات على الضحايا كجزء من جھود التعرف

   8.اة الجماعية بطبيعته مؤقتيإن رد فعل لجنة الجھود للتعرف على الضحايا على عمليات الوف – 1     

عملية تنفيذ القانون و القدرات القضائية  و يحتاج الى و)، إن رد الفعل على حالة وفاة جماعية يتجاوز الصحة العامة العادية (المشرحة – 2    
  البشرية. الجثتموارد إضافية للتعرف على 

ية البشرية. من الممكن اال يتم التعرف على البعض و بالنھا الجثتقد يستغرق األمر عدة سنوات حتى يتم التعرف على عدد معتبر من  – 3   
. ينبغي في مرحلة ما ان يتم دمج جھود التعرف على الضحايا و حاالت المفقودين في عمليات ھايمكن اال تستلم بعض األسر رفات أبنائ

    9.الحكومة الروتينية

الضحايا لمعرفة حقيقة  ىاة الجماعية مراعاة حق أسرييجب على لجنة التعرف على الضحايا من خالل ردة فعلھا على عمليات الوف   – 4   
  ماذا حدث ألحبائھم. 

تنطوي على تطبيق العلم على القرار القضائي و ذلك للتعرف على الشخص كما يتم التعرف عليه عند  الجثتان عملية التعرف على  – 5   
  الوالدة من قبل الدولة.

  الطب الشرعي في عمليات التعرف على الضحايا

رث طبيعية، حوادث، و صراعات مثل الذي في ليبيا، إن عمليات التعرف على الضحايا في حاالت الوفاة الجماعية، مثل تلك الناجمة عن كوا
و ذلك بسبب الجھود المبذولة لتوفير األجوبة لألسر المكلومة، مما  اما يكون الشق القانوني مھمش ا. غالبً ا" فوريا"إنساني اعادًة تتطلب دعم

  دون إتباع معايير الطب الشرعي الموحدة. الجثتيؤدي الى عملية تعرف على 

تقييم اإلحتياجات للتعرف على الضحايا و تحليل الثغرات في ھذا التقرير، فإن ما يلي يفسر مصطلح " الطب الشرعي في لتحديد غرض 
  عمليات التعرف على الضحايا":

، يجب وجود عملية او مستدام ھو تطبيق العلم على السياق القانوني. من اجل دعم الطب الشرعي و لكي يكون فعاال الطب الشرعيتعريف 
  مية صحيحة.يلمية و اكادع

                                                 
ال تحصل حتى مع عمليات التعرف على الضحايا في حالة الوفاة الجماعية الناجمة عن الصراعات في المرحلة اإلنتقالية، الھدف ھو الوصول الى دولة  8

سان و ممارسة اإلختفاء القسري ھو شئ من الماضي. في ھذا السياق، حتى لو إستغرق األمر عشرات السنين، يجب النظر على فيھا انتھاكات لحقوق اإلن
  المرحلة انھا إنتقالية ذات ھدف محدد يجب الوصول اليه.

لكن الكثير من األسر سوف تضطر عمليات التعرف الفوري على بعض الضحايا و  من التعجيل في تحليل الحمض النووي قد يوفر عددا محدودا 9 
  ئھم.لإلنتظار. يجب إدارة توقعات األسر عن أولوية التعرف على بعض الضحايا من غيرھا و إدراك اھمية شعورھم باإلستعجال إلستقبال رفات احبا
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و  ااسم شخص كل تمنح بدورھا والتي ميالد، الدولة، حيث انھا الشرعية الوحيدة التي تصدر شھادة مسؤولية ھي عام، شكلالھوية المدنية ب
 على قانوني أثيرلھا ت الشخص وفاة الدولة، حيث ان مسؤولية ھي الوفاة شھادة نفسھا، بالطريقة. والدولة المجتمع داخل ومسؤوليات احقوق
 ،ةطبيعي( الوفاة وطريقة سبب  عموما الوفاة كما تشمل شھادة ذلك. إلى لألرامل، الميراث، وما الزوجي الوضع مثل األحياء األسرة أفراد

 الذي لنظاما ذلك من ھما جزء كال الشھاداتين . جنائي تحقيق في الشروع مثل القانونية، اآلثار من مزيد لھا والتي ،)انتحار حادث، قتل،
من خالله يجب فھم جھود "التعرف  الذي السياق ھو ھذا. الفرد يمثل الذي المجتمع في بھا المعمول واألنظمة الدولة  لتحديد القواعد تفرضه

  على الضحايا".

  الھوية المدنية. ـ-الدةما يتم التعرف عليه عند الوان العزم على التعرف على الضحايا ھو نتيجة القرار القضائي الذي يحدد ھوية الشخص ك

على  لذا، فطريقة تحديد الھوية المدنية لشخص ما تتم من خالل فحص طب شرعي لتحديد ھويته. بالنسبة للطب الشرعي، ھوية الشخص تعتمد
ت، يتم التعرف للوالدين). بعض الحاال البيولوجي عدة عوامل، بدءا من أدلة وثائقية (أوراق تبني)، البصمات، فحص الحمض النووي(االنتماء

 سريره في توفي شخص المثال، سبيل على( على الشخص بطريقة شخصية بناًء على رؤية الجسد في بيئة مليئة بالشھود و األدلة الظرفية 
  و بذلك يتم قضائيا الحكم بالوفاة من قبل الطبيب الشرعي.   ) األسرة بأفراد محاطا

الضحايا تعتمد على الظروف المحيطة بالوفاة و األدلة المتوفرة. في حالة ليبيا حيث لقي في ذات السياق، طريقة الطب الشرعي للتعرف على 
الكثير حتفھم في ظروف غير طبيعية و "فُقدت" رفاتھم اي اضحوا مفقودين، تلعب فحوص الحمض النووي دورا كبيرا في تحديد ھويتھم. 

  ا و يجب تقييم دوره جنبا الى جنب مع بقية األدلة المتوفرة.الحمض النووي ھو الدليل الوحيد في عملية التعرف على الضحاي

  ان الجھد للتعرف على الضحايا في ليبيا يحتاج الى تعريف و دمج السلطات التي تحدد الھوية المدنية. 

  طرق العلميةال

أطباء من أجل حقوق اإلنسان، و منظمة ، زار السيد شميت، مدير برنامج الطب الشرعي العالمي في 2012نوفمبر،  15اكتوبر حتى  14من 
د شميت فريقه من الخبراء اإلستشاريين ليبيا (انظر الجدول في الملحق أ). أسباب أمنية منعت الفريق من السفر الى بنغازي و سبھا، إال ان السي

ن في مجال التعرف على الضحايا و رعاية أسر الشھداء والمفقودين لقاءات مع نشطاء مدنييتمكن من زيارة كال المدينتين. و قد نسقت وزارة 
يوما في إجراء تقييم اإلحتياجات و تحليل الثغرات لعملية التعرف على الضحايا. و قد  14بعض الجمعيات العائلية. امضى فريق الخبراء 

. و قد اُعطي كٌل منھم شارك نشطاء و ممثلين من المجتمع المدني، الحكومة و جمعيات غير حكومية في تقييم اإلحتياجات و تحليل الثغرات
  تلخيص عن تقييم منظمة أطباء من اجل حقوق اإلنسان . و قد تمت اإلجتماعات مع:

  رعاية أسر الشھداء والمفقودينوزارة   

  عمل البصمة الوراثية  م ـ وزارة الداخلية  

 وزارة العدل  

 مركز الخبرة القضائية            

 إدارة الطب الجنائي، مشرحة مستشفى طرابلس  

  التعليم العاليوزارة  
 جامعة طرابلس   

 الحيوية التكنولوجيا بحوث مركز  
  منظمات غير حكومية  

 أسرة جمعية مفقود ○

  بو سليم رابطة أسر○
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  10جمعية فُقد خالل الحرب الليبية ○

  القطاع الخاص •

  (موزع للبيولوجيا الجزيئية) الفارابي ○         

  نشطاء المجتمع المدني العالميين •

  ثة األمم المتحدة في ليبيابع ○         

  اللجنة الدولية للصليب األحمر  ○         

  اللجنة الدولية للمفقودين  ○         

  نقابة المحامين األمريكية ○         

  سفارة ھولندا ○         

  سفارة سويسرا ○         

  سفارة الواليات المتحدة األمريكية  ○         

  التالية: المواضيع)  الحال مقتضى حسب( مناقشة عملية التعرف على الضحايا و وضع تقييمل اجتماعات الفريق أجرى 

  السياق القانوني لعمليات التعرف على ھوية الضحايا • 

  تحديد اإلفتراضات التي ممكن ان تؤثر على عملية التعرف  و الطب الشرعي  • 

  التوقعات من عملية التعرف •

  طب الشرعي المستدامة في ليبياليات المتطلبات لتطوير عم •

  تيجيات التخفيف منھالتعرف على الضحايا الناجحة و استراالمشاكل المحتملة لجھود ا •

  لجھود التعرف على الضحايا والمسؤوليات األدوار  •

  القدرات التنظيمية و القدرة على: •

  القبور إعادة فتح ○        

  البشرية جثتفحص بعد الوفاة لل  ○        

  قبل الوفاة الجثتجمع معلومات عن   ○        

  DNAفحص الحمض النووي   ○        

  التعامل مع عائالت الضحايا و الدعم اإلجتماعي و النفسي  ○        

  مقارنة المعلومات الموجودة قبل و بعد الوفاة  ○        

                                                 
  اإلسم غير واضح 10
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  التعرف على الضحايا  ○        

  و إحتياجاتھم أصحاب المصالح •

  :قدير أرقام كل منت •

  المفقودين  ○        

  األشخاص المفقودين الذين لم ُيبلغ عن فقدانھم ○        

  األشخاص الذين ُبلغ عن فقدانھم و اعتقدت عائالتھم انھم توفوا بينما ھم على قيد الحياة (مثل: السجن)  ○        

  المقابر الجماعية   ○        

  ستقبلية)الميزانيات (الحالية و الم •

  عروض الدعم من الجمعيات العالمية •

  تأثير عمليات التعرف على الضحايا الحالية و المستقبلية على األسر •

  ليبيا في الحالية الشرعي الطب قدرات •

   والمتوقعة الحالية والتدريبية االحتياجات التعليمية •

  الجماعيةفي الوفيات   DNA في عمليات فحص الحمض النووي AABBإرشادات  •

  عليھا: المتعارف الطرق الموثوق بھا و •

  التدريب إلنتاج كفاءة في كافة مراحل عملية التعرف على الضحايا  ○         

  جمع معلومات قبل الوفاة من األسر ○         

  (يشمل طرق الحصول و الترخيص للفحص) DNAالحصول على عينات الحمض النووي  ○         

  البشرية الجثتمع  لالقبور بطريقة صحيحة و طريقة التعامنبش  ○         

  جمع معلومات بعد الوفات/ التشريح ○         

  الحفاظ على السلسة الصحيحة للوصاية ○         

  كتابة و توثيق الفحوصات، التحليالت و األدلة الموجودة ○         

  كيتھاومل أمنھا، سالمتھا، البيانات، على الحفاظ  ○         

  إجراء تحليل بينات الحمض النووي و توثيقھا بالتقارير  ○         

  الحصول على إعتماد المختبرات  ○         

  مناقشة اإلستعانة بمصادر خارجية إلختبار الحمض النووي (و تشمل إبقاء العمل تحت لجنة التعرف على الضحايا) ○         

  .ئلة التقنية التي تتصل بعلم الطب الشرعي، باإلضافة الى مراجعة المستندات التالية (الملحق ب)ب الفريق على الكثير من األسو قد أجا
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بعد ھذه الرحلة، حلل الفريق النتائج و اعطى توصيات بشأن تحسين عمل لجنة الجھود للتعرف على الضحايا و ذلك من خالل التركيز على 
 في عضو كل قبل منالخطوط العريضة لنتائج الفريق و توصياته التي تمت مراجعتھا تطوير عملية الطب الشرعي المستدامة. ما يلي ھي 

بعثة األمم المتحدة في ليبيا، اللجنة الدولية للصليب األحمر، اللجنة الدولية لألشخاص المفقودين، وزارة  من خبراء على بتعميمھا و قام الفريق،
  للتعليقات. و المفقودين الشھداء سرأوزارة رعاية الداخلية و 

  السياق القانوني و تحليل الثغرات 6

 إلى تحتاج التحديات ھذه بعض. ومتنوعة كثيرة والمختفين المفقودين التي تعاني من والمجتمعات الليبية تواجه األسر التي القانونية التحديات
  مالئم. قانون وطني إطار ضمن محددة قضايا ومعالجة الدولي بالقانون االلتزام خالل من معالجة

  واجبات ليبيا في إطار القانون الدولي

 معينة التزامات لديھا ذلك مع ،11اإلتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسريعلى  تصدق أو توقع لم ليبيا أن من الرغم على
 في طرف دولة ليبيا الدولي، اإلنساني القانون حيث من. بموجب القانون اإلنساني الدوليو القانون الدولي لحقوق اإلنسان الوفاء لھا منھا مطلوب
  12الداخلية. المسلحة والنزاعات الحروب أوقات في والسجناء والمقاتلين، المدنيين لحماية خطوات اتخاذ منھا تتطلب عديدة معاھدات

 واألطفال والنساء الرجال حقوق حماية تلزمھا لتيا واإلقليمية الدولية االتفاقيات من عدد في طرف ليبيا اإلنسان، لحقوق الدولي القانون بموجب
تعذيب و غيرھا من اتفاقية مناھضة الو 13العھد الدولي الخاص بالعھود المدنية و السياسيةتشمل  وھي. األوقات جميع في والمختفين المفقودين

و الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و حقوق  ،15المراة  اتفاقية األمم المتحدة ضد ؛14العقوبة القاسية أو االإنسانية أو المھنيةسوء المعاملة أو
 16.الشعوب

  17.تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن حماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسريب مم المتحدة فإن ليبيا ملزمةعضو في األبوصفھا 

 المفقودين وجود مكان عن إبالغھم في الحق لىع األسر حصول لضمان خطوات اتخاذب ملزمة ليبيا فإن الدولي، التزامھا بالقانون حيث من
 واتخاذ المفقودين عن البحث  ليبيا لذلك يجب على وفقا. المعلومات على للحصول الحكومة من االقتراب في والمختفين، كما لديھم الحق

 ،تعقبت أن يجب الموتى، حيث تجاه مسؤوليات أيضا لديھا ليبيا. النزاع بسبب انفصلوا الذين العائالت أفراد بين االتصال إلعادة خطوات
   .الجثتاصحاب  ھوية وتحدد تستعيد،و

 والحق ،بشكل تعسفي الحياة من الحرمان عدم في الحق وتعزيز لحماية وطنية قوانين بسن ملزمة ليبيا أن أيضا يعني الدولي للقانون االمتثال
 أو المعاملة أشكال من غيره أو للتعذيب التعرض عدم في والحق سرية،األ الحياة احترام في والحق ،الحرية بشكل تعسفي من الحرمان عدم في

 ومن بالحقوق القانونية للشخص. اإلعتراف في والحق القسري؛ لالختفاء التعرض عدم في والحق المھينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة
 مشروع ذلك في بما االلتزامات، ھذه تفعيل على تساعد أن شأنھا من التي لقوانين مشاريع عدة اقترح الجديد العدل وزير أن نالحظ أن المھم
  االنتقالية. العدالة بشأن قانون ومشروع القسري االختفاء يجرم قانون

  الحالي القانوني اإلطار

                                                 
11 Entry into force and registration: 23 December 2010, No. 48088  

) لتحسين ظروف المرضى II)، معاھدة جنيف (1949لتحسين ظروف المرضى والمصابين في القوات المسلحة في الميدان ( )I(معاھدة جنيف   12
)، معاھدة جنيف 1949) الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (III، معاھدة جنيف ()1949والمصابين وأفراد القوات المسلحة الذين تدمرت سفنھم في البحر (

)IV والخاص بحماية ضحايا  1949أغسطس  12)، البروتوكول الملحق بمعاھدة جنيف في 1949المدنيين في أوقات الحروب () الخاصة بحماية
، والخاص بحماية ضحايا النزاعات 1949أغسطس  12، البروتوكول الملحق لمعاھدة جنيف في I (1977الصراعات الدولية المسلحة ( بروتوكول 

. وتم االنضمام إلى 1956مايو  22واللتين تم االنضمام اليھما في  Vو I) المرتبطة بمعاھدتي جنيف IVدة جنيف (. معاھ1977) IIالمحلية (بروتوكول 
  .1978يوليو  7البروتوكولين في 

ول االختياري . وتم االنضمام إلى البروتوك1970مايو  15في  ICCPR. ليبيا انضمت إلى المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 9أنظر المادة   13
   .1989مايو  16في 
  .1993أبريل  15في  CRCانضمت ليبيا إلى اتفاقية حقوق الطفل   14
  .1989مايو  16في   CEAFWانضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   15
  1986تم التصديق عليھا في  16
  1992ديسمبر  18في  47/133قرار مجلس األمن  17
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ن، و ھي تستمد واليتھا من وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين ھي المسؤولة عن التعامل مع القضايا الناشئة حول الشھداء و المفقوديحاليا 
  الوثائق التالية:

  18وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين. في اإلداري الجھاز تنظيمبشأن  28/2012قرار مجلس الوزراء رقم  – 1

  19المفقودين. أسر وتكريم رعاية بشأن 2012 لسنة) 85( رقم الوزراء مجلس عن الصادر القرار  - 2

  20المفقودين. ألسر مالية مكافآت دفع بشأن 2012 لسنة) 32( رقم والمفقودين الشھداء أسر وزير رعاية  من القرار - 3

  

 28/2012 رقم الوزراء مجلس قرار

 21النافذة للتشريعات تدابير وتنفيذ السياسات لتطوير والمفقودين قد خولت الشھداء أسر إن وزارة رعاية  ،28/2012 المجلس قرار بموجب
 ذات الجھات مع بالتنسيق المفقودين ملفات مع والتعامل الالزمة، الضوابط تعيين والمفقودين، الشھداء أسر يةلرعا الخصوص وجه وعلى
 والتأھيل التدريب برامج من يلزم ما وإعداد والمفقودين،  بالشھداء تتعلق جديدة لتشريعات مقترحات يجب على الوزارة ان تقدم  22.العالقة
  23ومفقودين. األسر التي فيھا شھداء ألفراد

فإن إدارة شؤون الشھداء لديھا  ،5 للمادة وفقا. ، يجب إنشاء عدة إدارات منھا، إدارة شؤون المفقودين و إدارة شؤون الشھداء3بموجب المادة 
 وإنشاء  ية،الصح والرعاية بأمورالتعليم مساعدتھم يتم أن ضمان لھم، المعنوي الدعم وتيسير وأسرھم، الشھداء عن بيانات القدرة على جمع

  ألسر الشھداء. المنح لتوزيع آليات

 البحث من أسرھم؛ النووي الحمض من عينات وجمع وأسرھم، المفقودين عن بيانات جمع المفقودين شؤون ، يجب على  إدارة6بموجب المادة 
 نتائج عن األسر وإبالغ النووي الحمض  عينات وتحليل القبور، مواقع في الجثث من النووي الحمض من عينات وجمع القبور، مواقع عن

  الشھداء. لذوي المنح لتوزيع آليات ووضع االختبار،

  المفقودين أسر وتكريم رعاية بشأن 2012 لسنة) 85( رقم: الوزراء مجلس عن الصادر القرار

المادة االولى تنص . تقديمه يتعين التي المعنوي الدعم ونوع والمفقودين الشھداء ألسر المستحقة المبالغ يحدد الوزراء مجلس من القرار ھذا
دينار لكل تابع. في حال عائالت المفقودين فقد تم تحديد  100دينار ليبي لكل عائلة شھيد باإلضافة الى  500على ان المكافأة الشھرية ھي 

  دينار ليبي لكل اسرة. 500

 لشھداء تذكاري نصب إقامة ذكراھم؛ الحياء الشھداء عيد إنشاء الشھداء، وھو بشكل إلى اسر تقديمه ينبغي الذي المعنوي الدعم تحدد 2 المادة

 تحديد عن المسؤولة ھيرعاية اسر الشھداء و المفقودين  فإن وزارة  ،4 و 3 المواد بموجب. شھيد كل ألسرة الشھداء وسام ومنح فبراير، 17
  المدفوعات. وترتيب الصلة ذو المستفيدين

  المفقودين ألسر المالية المكافآت ن دفعبشأ 2012 لسنة) 32( رقم: الوزير قرار

                                                 
  2012فبراير  5در في اص 18
  2012مارس  3اصدر في  19
  2012ابريل  17اصدر في  20
المتعلق باإلعالن عن الفوائد للقتلى والمفقودين والمسجونين نتيجة للعمليات العسكرية وتعديالته، ولقانون   19/1989ھذه القوانين تتضمن قانون  21
من اللجنة "السابقة" الشعبية العامة  128/2005يفقدون حياتھم اثناء القيام بواجبھم؛ و قانون  الذي قرر حقوق ومزايا العسكريين والمدنيين الذين 12/1991

من مكتب المجلس التنفيذي  62/2011لوضع األسس والقواعد واألحكام لتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتھم اثناء قيامھم بواجبھم، والقرار رقم. 
  .ندوق أسر الشھداء والجرحى والمفقوديناالنتقالي "السابق"  إلعادة تنظيم ص

  28/2012من القرار  1المادة  22
  المصدر أعاله  23
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 من يخصم انه على اليه ينظر  فتنص على ان المبلغ 2. اما المادة 2011دينار ليبي لسنة  2000ان كل اسرة مفقود سوف تستلم مبلغ  1 المادة

 .2012 عام من 85 الوزراء مجلس قرار تحت المفقودين ألسر المقدمة المبالغ

والمفقودين، فإننا ال ننسى ان نذكر المفقودين الذين لم يصنفوا كشھداء  وأسر الشھداء أسر بين المدفوعات في أعاله ذكورالم الفرق بينما رأينا 
  .الدفعات ھذه تلقي الشھداء عائالت واصلت أشھر بينما أربعة بعد بھم الخاصة التقاعدية المعاشات دفعات تعليق حيث تم

 الحالي القانوني اإلطار حول تعليقات

  الدولية. والمعايير القواعد من كبير حد إلى يرقى ال فإنه والمفقودين، الشھداء ألسر  عاجل دعم على ينص الحالي القانوني اإلطار أن حين في

 نالمفقودي تعقب عن المسؤولة المؤسسة المجھولي المصير و أسرھم. المفقودين، المختفين، نحو حقوق الدولة واجبات تعيين يتم حتى اآلن، لم
  الذاتي في ھذه األمور. والحكم االستقاللية من يلزم ما إلى تفتقر التنفيذية، للسلطة كذراع أسرھم، ودعم

واإلجراءات، بينما افضل الممارسات  للتحقيق سلطات أي تقديم يتم لم والمختفين لذلك المفقودين مصير في جدي تحقيق تيسر ال أحكام القانون
  شاملة. تحقيقات بشكل لجنة متخصصة مع الصالحيات الالزمة إلجراء الدولية  في ھذه المسائل تكون

بغض و قد تم استعمال نفس المقياس لمساعدة األسر المتضررة من دون التفرقة إذا كانت عائلة مفقود او شھيد. حيث تتلقى كل اسرة الدعم ذاته 
  يسمح بإعتماد إجراء تقييم كل اسرة على حدة.  النظر عن األذى الذي عانته او ظروفھا الخاصة.  إن اإلطار القانوني ال

 المواد القانونية. ھذه من معينة بأحكام يتعلق فيما نشطاء المجتمع المدني أو األسر استشارة تمت أنه  يبدو ال

  :التالية النواحي في تمييزي ھو الحالي القانوني اإلطار

والشھداء  المفقودين شؤون إدارات أن حين في. المفقودين عائالت ضد مييزت على ينطوي أنه يبدو 28/2012 رقم الوزراء مجلس قرار  - 1
 تعليمھم ورعايتھم وضمان ألسرھا المعنوي الدعم لتسھيل ادارة الشھداء اكثر و ذلك سلطة أن إال ھي إدارات مماثلة من الناحية القانونية،

  24صحيا.

 ألسر يسمح ،85/2012 الوزراء مجلس قرار من 1 المادة بموجب الشھري ماليال الدعم تلقيان والمفقودين الشھداء أسر حين إدارة ففي -2

 سرأوزارة رعاية يشكون انھم تلقوا الدعم من  المفقودين عائالتعدد من . تابع لكل ليبي دينار 100 وقدرھا على زيادة الحصولب فقط الشھداء

   أشھر فقط.  4لمدة  و المفقودين الشھداء

ھذه الدفعات قد تم  أن ويبدو المفقودين، ألسر مقطوع مبلغ لدفع توفر فيه الحكومة الذي الوقت في ،2012 لعام 32 رقم الوزاري القرار - 3

 لعام 32 رقم الوزاري . يبدو ان الدفعة المقطوعة بموجب القرار85خصمھا من الدفعات الشھرية و ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  ا ادت الى تعليق الدفعات ألھالي المفقودين في حين ان دفعات اسر الشھداء ال تزال.ال تدفع ألسر الشھداء و انھ 2012

  اي دفعات ألسر الذين توفوا في الصراع و لم يكونو شھداء. لم ُترصد – 4

لة عندما زاروا ليبيا في حتى اآلن، ال يوجد في القانون تعريف  لكلمتّي "الشھداء" و "المفقودين" و قد ذكر وفد من الخبراء الفنلنديين ھذه الحا
. ينبغي إدراج تعريف واضح وشفاف لھاتين الكلمتين في القانون. يفترض بأن المفقودون يشملون كل الذين فُقدوا في عھد القذافي 2012مايو 

  لمفقودين و الشھداء.لتحديد المعنى المراد من خالل كلمتي ا بدو انه ھناك عملية قانونية يتم إعدادھاحتى النزاع األخير. مع ذلك، ال ي

 ودعم  أسر المفقودين الشھداء أسر دعم بين الفرق

 أجل من ناضلوا الذين أولئك أال ننسى ينبغي ذلك، التحرير، ومع أجل من النضال في يجب التعبير عن اإلمتنان علناً للذين ضحوا بأرواحھم
  التحرير و لم تتأكد وفاتھم. 

                                                 
  أن تجھز التمرين الضروري و برامج اعادة التأھيل لعائالت الشھداء و المفقودين MAFMMتسمح ل 1الحظ أن المادة . 3المادة 24
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 ھي والمتوفين مختفين،وال المفقودين، أسر لدعم الجھود بينما أساسا، السياسية الخيارات منھي  اءالشھد ذكرى الحياء المبذولة الجھودإن 
الفئة الثانية  أن حين في السياسية، الخياراتمن  يبررھا ما لھافإن  األولى، للفئة بالنسبة. الدولي القانون بموجب مطلوب وجودھا إنسانية جھود
 رئيس من توجيھات بموجب تتصرف التنفيذية التي السلطة قبل قسم في من اإلحتفال بذكرى بالشھداءعادة يتم التعامل مع . كذلك ليست
 ھيئة قبل التي يجب ان تكون من الجھود للتعرف على الضحايا، تحديد ذلك في بما اإلنساني، الدعم لتوفير جھود بذل ينبغي ذلك، ومع. سياسي
 في بما المفقودين، لعائالت اإلنساني الدعم داخل تمايز ال عليه، وبناء. الدولية والمعايير قواعدال مع تتفق عادلة معايير تطبق  مصداقية ذات
الحظ أن . 3المادة  السياسي. االنتماء أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو اللغة أو العرق أساس على الجھود للتعرف على الضحايا، تحديد ذلك

  ن الضروري و برامج اعادة التأھيل لعائالت الشھداء و المفقودينأن تجھز التمري MAFMMتسمح ل 1المادة 

جھود  فصل تماما الضروري من ولذلك،. علمي أساس على تتم أن يجب على عملية التعرف على الضحايا، والتي خصوصا ينطبق ھذا
 اآفاق سوف يفتح  مستقال ا يكون البرنامجعندم يعملون مع لجنة التعرف. المفقودين أقارب جميع أن يضمن وھذا. التعرف عن شؤون الشھداء

  التعرف على ھوية المفقودين.  في النجاح نسبة زيديوس المفقودين أسر واحترام ثقة بكثير و سيكسب أفضل
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  القانونية جدول تحليل الثغرات
  

  . معاھدة حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري1

  الوضع الحالي
 تزال لم توقع ولم تطبق اتفاقية حماية جميع األشخاص ليبيا ال

من اإلختفاء القسري، ولكن توجد مسودة قانون اآلن في انتظار 
  موافقة المؤتمر الوطني العام.

المفقودين الذين ينظر إليھم على أنھم من  عائالتلقد أبلغت 
معارضي الثورة عن أربع حاالت اختطاف من قبل جماعات 

و  الشھداء سرأوزارة رعاية ريقھم إلى مسلحة وھم في ط
لإلبالغ عن شخص مفقود. وبالنتيجة، فقد امتنعت  المفقودين
  المفقودين.  األخرى عن التقدم ببالغات عن أبنائھم العائالت

 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
تجريم االختفاء القسري في القانون الليبي والتمييز بين ليبيا 

  يخ القمعي في ليبيا السابقة.لتارالمعاصرة وا
ميع األشخاص من بيا أن تصادق على اتفاقية حماية جيجب على لي

االختفاء القسري بدون إبداء أية تحفظات، أو إطالق أية 
تصريحات ال تتوافق مع الھدف من االتفاقية، ودعوة مجموعة 
عمل األمم المتحدة حول االختفاء القسري وغير الطوعي للقيام 

ل في ليبيا لتقييم مدى تقدم البلد في االلتزام بإعالن األمم بمھمة عم
  المتحدة حول حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري. 

إن مھمة كھذه ستوفر نصائح غير معلنة للحكومة الليبية، كما 
ستوفر نصائح عملية عن األھداف المرجوة وراء االلتزام بالقواعد 

  الدولية. 
  

  ما يجب تحقيقه
تم المصادقة على إتفاقية حماية جميع األشخاص من أن ي

  اإلختفاء القسري وتنفيذھا في ليبيا.
القسري. كل الليبيين يجب أن تتم أن يتم تجريم اإلختفاء 

  مايتھم بموجب ھذا التشريع. ح
  

  . قانون غير تمييزي حول المفقودين والمختفين2

  الوضع الحالي
عامل مع مختلف جوانب ليبيا ال تمتلك قانونا متكامال للت

  االلتزامات الملقاة على الدولة وحقوق المفقودين والمختفين. 
الواجبات المحددة  28الذي يحدد فيه التفويض في الوقت 

، فإنھا ال تشمل كل  و المفقودين الشھداء سرأوزارة رعاية 
بأسلوب غير تمييزي مع  النواحي المطلوبة فيما يخص التعامل

 والمختفين. األشخاص المفقودين

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
تفعيل قانون جديد حول المفقودين والمختفين. يجب على الحكومة 

الليبية، وأعضاء المؤتمر الوطني العام، ومنظمات المجتمع المدني 
  أن يقوموا بما يلي:

  أن يعقدوا اجتماعات مع من تأثر بعمليات االختفاء، وأن
من قبل الخبراء، وأن ينظموا  ينشروا تقارير مكتوبة

  ورش عمل حول مضامين القانون المقترح. 

  
  أن يتبعوا الدليل الشامل اللتزامات الدولة الذي وفرته

اللجنة الدولية للصليب األحمر: األشخاص المفقودين: 
، ICRC، 2009) 17دليل للبرلمانيين ( الدليل رقم 

 االتحاد البرلماني الدولي.
  

  أن:يجب على القانون  

يعطي صفة رسمية لمنظمات الضحايا وأن يحتوي على مواد  -
  تدعمھم.

أن يعترف أنه من مسؤولية الدولة أن يتم توفير الدعم المادي، -

  ما يجب تحقيقه
يجب أن يتم تفعيل قانون غير تمييزي حول المفقودين 

  سيسھل عملية التعرف على األفراد. والمختفين مما 
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المفقودين. مالحظة: يمكن  عائالتوالمالي، والنفسي والقانوني ل
  للدعم أن يشمل الطعام، والمسكن، والسالمة النفسية. 

انوني لزوجات، وأبناء وكل من يحتاج أن يتعامل مع الوضع الق -
إعالة بسبب نقص في تعريف أوضاع األشخاص المفقودين عن 
طريق منح صفة قانونية "للمختفين" والتي يمكن بموجبھا أن يتم 
اإلعالن عن الشخص المفقود أنه ليس ميتا ولكنه "غائب" وذلك 

  ألغراض قانونية.
شاكل أخرى طارئة يجب ان يتعامل اإلطار القانوني أيضا مع م -

مثل حق إدارة األمالك، وحضانة األطفال، وحق التمتع ببعض 
  المزايا وإمكانية الزواج لمرة أخرى.

  اإلنخراط في حوار مع المجتمع المدني والجمھور قبل
  اإلنتھاء من مسودة القانون

  المفقودين والمختفين  عائالتقانون شامل يحدد التزامات الدولة وحقوق  .3

  الوضع الحالي
تحتاج ليبيا إلى قانون شامل للتعامل مع الجوانب العديدة 

 عائالتالمختلفة من اإللتزامات المترتبة على الدولة ، وحقوق 
تشمل األشخاص المعتقلين،  المفقودين والمختفين، والتي

  والمحتجزين وكل أقرباء األشخاص المذكورين آنفا.
ھم ومحاميھم عائالتإن حرمان المعتقلين من حق االتصال ب

 وأطبائھم يشكل أسلوب معاملة مھينا، وقاسيا، وغير إنساني.

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
لمجتمع المدني يجب على أعضاء المؤتمر الوطني العام، وناشطي ا

أن يأخذوا خطوات لضمان أن ھذه الحقوق قد تمت إضافتھا إلى 
  القانون الليبي وإلى الدستور، ويجب أن يتضمنا ما يلي:

 ھم، ومحاميھم، عائالتحق المعتقلين في اإلتصال ب
 وأطبائھم المعالجين.

 
 أن يكون ھناك تسجيل شامل لألشخاص المحرومين من 

  ان اإلعتقال، والنقل والوفاة.حرياتھم يتضمن تاريخ ومك
 

  في حاالت إطالق سراح  العائالتيجب أن يتم إعالم
  المعتقل أو وفاته.

  ما يجب تحقيقه
 العائالتيجب وضع قانون شامل يحفظ ويفرض حقوق 

ھم المفقودين. يجب عائالتواألقرباء في معرفة مصائر أفراد 
أن يضمن القانون عدم ممارسة أي نوع من التمييز ضد 

ھم على أي أساس من اللغة، أوالجنس، عائالتالمفقودين و
أوالعرق، أوالجنسية، أوالديانة أو االرتباط السياسي. وأن يوفر 
حق االتصال الفوري للشخص المعتقل بأفراد عائلته، وممثله 

  القانوني، وطبيبه.

  . توضيح الوضع القانوني لألشخاص المفقودين4

  الوضع الحالي
الوضع القانوني لألشخاص المفقودين، وال  ال يوضح القانون

ومن يعيلھم المفقودون على التعامل مع  العائالتيساعد 
  مجموعة من المخاوف.

وفي ظل غياب إعالن رسمي لموت مفترض، فإن الزوجات 
مستحقين إلعانة  يصبحون غيرواألفراد الذين يعيلھم المفقود 

انونيا كھذا مادية ومالية مما يمنح عادة لألرامل. إن نصا ق
سيسمح بصرف تقاعد وتحويل ملكيات لمن يعيلھم المفقود أو 

  لورثته.
 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
يجب على أعضاء الحكومة الليبية، وأعضاء المؤتمر الوطني 

العام، وناشطي المجتمع المدني أن يتخذوا خطوات لضمان وضع 
  ھذه القضايا في القانون الليبي.
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  حقيقهما يجب ت
قانون جديد يحدد القاعدة واآللية لإلعالن عن  أن يتم وضع

لتقدم طلبا بإعالن حالة  عائالتحالة الوفاة، ويوفر مساعدة لل
وفاة مفترضة في القضايا المناسبة. كما يوفر "إعالن صفة 
مفقود" بناء على طلب العائلة أو من يعيلھم المفقود، حيث 

ھذا سيساعد ة على األقل. فُقد منذ سنة واحد يكون الشخص قد
  على تسھيل النظر في إجراءات التقاعد.

مواد أخرى تتعامل مع القضايا الخاصة بالزواج، والملكيات، 
  وحضانة األطفال. 

  الفصل بين جھود التعرف على الضحايا البشرية وشؤون الشھداء  .5

 الوضع الحالي
الشھداء" إن اإلطار القانوني الحالي إشكالي، حيث أن مفھوم "

قد تم وضعه مع مفھوم "المفقودين"، والتعامل مع ھذين 
المفھومين يتم عن طريق وزارة رعاية أسر الشھداء 

والمفقودين التي تم تشكيلھا حديثا. من يتم تصنيفھم على أنھم 
شھداء يحصلون على معاملة تفضيلية. ھناك تقارير  عائالت

يضيف إلى المفقودين، مما  عائالتلبعض  عن سوء معاملة
. 25الشھداء والمفقودين اسرنظرة التحيز من قبل وزارة رعاية 

ھذه العوامل من المحتمل أن تزيد من التصور بوجود تمييز في 
 جھود التعرف على المفقودين مع مرور الزمن.

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
فصل جھود التعرف على الضحايا البشرية عن شؤون 

استحداث مؤسسة مستقلة مؤقتة  كھيئة أو الشھداء عن طريق 
مجلس إشراف مكلفة بتعريف واضح لجھود التعرف على 

 المفقودين، وتدار من قبل مجلس من المفوضين/ األعضاء. 
  

من أجل تخفيف أي شعور بالتمييز، وحتى نتمكن من تشجيع 
ھذه الھيئة أو مجلس اإلشراف، فإنه من المھم تعيين 

 بما يلي: مفوضين/ أعضاء يتمتعون
  القدرة على التنسيق وتوفير معلومات عن جھود ليبيا في

البحث عن  ھيئةتطوير تشريعات عدالة إنتقالية، مثل 
الحقيقة والمصالحة، وقانون العدالة اإلنتقالية، والتشريع 
الخاص بالمعاھدة/القانون الخاص باألشخاص المفقودين 

 والمغيبين، والقانون الجديد حول المفقودين.
 

  تسھيل توفير الموارد على المستوى الحكومي حين
تكون ھناك حاجة إليھا.  ويجب أن يشمل ھذا مسؤولين 

رفيعي المستوى من إدارة الطب الشرعي في وزارة 
العدل، وإدارة الطب الشرعي في وزارة الداخلية، 

الداخلية، وإدارة وإدارة التحقيقات الجنائية في وزارة 
و  الشھداء سرأارة رعاية وزالشؤون اإلجتماعية في 

 .المفقودين
 

  صياغة أو تسھيل تطبيق سياسات للوزارات المشاركة
في تحديد األسباب القانونية للوفاة (كوزارتي الداخلية 

 والعدل على سبيل المثال).
 

 .تطوير وتطبيق العقود الحكومية ومذكرات التفاھم 
 

  تيسير التخصيصات المالية لألكاديمين والتدريب في
بيا والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الدولية لي

  ما يجب تحقيقه
اإلستقالل التام عن أي محاوالت للتمييز بين األشخاص 

أسس اللغة، أو العرق، أو الجنس، أو الديانة،  المفقودين على
  أو اإلرتباط السياسي. 

  
إن جھود التعرف على المفقودين ال تعترف بأية شكل من 

أشكال التمييز المبني على أسس اللغة، أو العرق، أو الجنس، 
  أو الديانة، أو اإلرتباط السياسي. 

  
راف تقوم جھة مستقلة ( ھيئة أو مجلس إشراف مثال) باإلش

  على جھود التعرف على المفقودين. 
  

أعداد المفقودين: يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلشراف 
كبيرا إلى الحد الذي يمثل بشكل عادل كل المجتمع، وأن يتكون 

في الوقت نفسه من عدد معقول يشكل مجموعة قابلة 
  26لإلستمرار وسھلة اإلدارة. 

  
 :مثال وبشكل يجب أن يكون التعيين م التمثيل العادل

                                                 
ھم عائالتأخرى عن احتجاز أفراد من  عائالتأسر الشھداء والمفقودين، كما أبلغت ثالث لقد أبلغت عائلتان عن معاملة تفضيلية من قبل وزارة رعاية   25

أخرى بوقوع حاالت تمييز لفظية  في وزارة رعاية أسر الشھداء  عائالتسافروا لإلبالغ عن أفراد مفقودين. وفي حالتين منفصلتين شھد أفراد من 
أنه  العائالتمباشر بجھود التعرف على الضحايا والمفقودين، ولكنه مع ذلك يخلق تصورا لدى ھذه والمفقودين. ورغم أن ھذا الموضوع غير مرتبط بشكل 

  يتم التمييز ضدھم من قبل وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين التي تقوم بمھمة التعرف على الضحايا والمفقودين. 
  إنه من المفروض أن يتم تعيين عدد فردي في مجلس اإلشراف.عضوا. وبشكل عام ف 17إلى  3أغلب الھيئات كانت تحوي عددا بين   26
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واسع للمجتمع. يجب أن يتمتع المفوضون وأعضاء 
مجلس اإلشراف بخلفيات وأنماط تفكير مختلفة 

لتجنب التحيز أو أي مظھر من مظاھر عدم 
الحيادية. وللوصول إلى ھذا الھدف، يجب أن يكون 

كل من التوازن الجغرافي، والسياسي، واللغوي، 
 إلختيار.والطبقي، والعرقي حاضرا أثناء عملية ا

  :يجب أن يكون كل مفوض أو سجل حقوق اإلنسان
عضو في مجلس اإلشراف محميا من اللوم أو 

التوبيخ ولم يسبق له أن اشترك بأي طريقة كانت في 
أي عمل إجرامي بما في ذلك انتھاكات لحقوق 

 اإلنسان أو عمليات فساد.
  :يجب أن يتم تدقيق كل عضو في مجلس الحيادية

قة سابقة له ينه لضمان أن ال عالإلشراف قبل تعيا
بأي موضوع من المواضيع ذات الصلة أو 

 27المنظمات التي يتم العمل عليھا.
  :من الضروري أن تكون ھناك قاعدة تضمن الجنس

تمثيل المرأة يتم تطبيقھا في عملية اختيار األعضاء 
  في مجلس اإلشراف والمفوضين.

  
  
  

 الجثتالمتخصصة في الطب الشرعي والتعرف على 
البشرية، ويجب أن يتضمن ھذا أكاديميين من ليبيا 

 إضافة إلى أكاديميين من مركز البايوتكنولوجي.
 

  عائالتالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل 
كجھة علمية وطنية تنسق  المفقودين في ليبيا. أن تعمل

مع خبراء دوليين مختصين بالمواضيع ذات اإلھتمام 
الت التعرف على الضحايا بالجملة وفي مختلف مجا

علم اآلثار، علم اإلنسان، علم التشريح، والبصمة (
  . )DNAالوراثية

 
  

  ايا البشريةالتعرف على الضح. اإلشراف على جھود 6

  الوضع الحالي
ال يلزم القانون الليبي أو يفرض على أي ھيئة مستقلة أن تبحث 

البشرية، وتوفر تقارير  الجثتعن المفقودين، وتتعرف على 
  . عائالتعن تقدم العمل لل

 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
يجب على أعضاء الحكومة الليبية، وأعضاء المؤتمر الوطني 

وناشطي المجتمع المدني الفاعلين أن يتخذوا خطوات  العام،
  لضمان أن يتضمن القانون الليبي ھذه القضايا.

  

  ما يجب تحقيقه
أو مجلس إشراف  ھيئةتأسيس مؤسسة مستقلة، كأن تكون 

مكلف بمھمة التعرف على الضحايا وبتفويض واضح بموجب 
قانون يقوم بمھمة البحث عن األشخاص المفقودين والتعرف 

البشرية. تقوم ھذه المؤسسة بتقديم تقارير دورية  الجثتعلى 
  ولمؤسسات الدولة المختصة. عائالتعن تطور العمل لل

أحد المكونات الرئيسية لھذه المؤسسة ھو مكتب تسجيل 
مركزي للمعلومات يضطلع بمھمة تسھيل التعقب الفعال 

لألشخاص غير المسجلين. يقوم ھذا المكتب بجمع المعلومات 
الظروف التي اختفى فيھا األشخاص المفقودون لتفاصيل عن او

والمختفون. تخضع ھذه المعلومات لتدقيق وتأكيد مستقلين. 
بموجب القانون، فإن كل أجھزة الدولة ملزمة بالتعاون والعمل 

مع ھذه المؤسسة المستقلة. يفرض القانون إلتزاما على 
نبش الجثث  المؤسسة المستقلة لالمتثال للقواعد الدولية في

                                                 
المثال،  رغم أنه من الطبيعي أن تتم إعارة موظفي الدولة إلى ھيئات تحقيق، فإن ھذا يجري عادة بطريقة تحمي استقاللية ونزاھة الھيئة. على سبيل  27

  ماما عن بعضھا البعض. يتحقق ھذا عن طريق إبقاء المناصب الدائمية ونشاطات الھيئة مستقلة ت
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البشرية والقيام بأعمال الدفن. كما يوضح  الجثتوالتعامل مع 
  القانون كيفية التعامل مع الجثث مجھولة الھوية.

  التعرف على الضحايا البشرية اإلشراف على جھود .7

  الوضع الحالي
إن جھود التعرف على الضحايا الحالية ال تمتلك تعريفا واضحا 

  لشخص المفقود.لمن ھو الذي يحمل صفة ا
من المھم لجھود التعرف على الضحايا المتخصصة أن تطور 

وتنشر قواعد وإجراءات تحدد تعريفا واضحا حول اي من 
قضايا األشخاص المفقودين التي سيتم شمولھا بجھود التعرف 

 على الضحايا. 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
ديد للمفقودين سيتم العمل على تحقيق ھذا عن طريق قانون ج

  والمختفين.

  ما يجب تحقيقه
سيكون ھناك تعريف واضح حول الفترة الزمنية التي ستغطيھا 

جھود التعرف على األشخاص المفقودين، وكيف سيتم إدراج 
جھود التعرف على المفقودين بشكل عام كإلتزام في القانون 

  الليبي. 

  ختبارات ما بعد الوفاة التحقيقات حول التعرف على الضحايا البشرية وا .8

  الوضع الحالي
 ھناك نقص واضح في التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل و

ووزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين،  مكتب النائب العام
يؤدي إلى إختالفات ضمن الفاعلين األساسيين حول  مما

صالحيات وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين التي تمتلكھا 
عمليات التشريح التي تحدد القانونية (لعمليات الطبية وعلى ا

سبب الوفاة) والتي تنتج من أسباب جنائية. وبالنتيجة، فإن 
تم التحقيق ية وقضايا األشخاص المفقودين لم يالقبور الجماع

  فيھا حتى اآلن كقضايا جنائية.
 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
وحدة لتعرف على الضحايا بإنشاء ستقوم المؤسسة المكلفة بجھود ا

تحت شروط تحدد المرجعية والتي تقوم بموجبھا وزارة تحقيق 
الداخلية بإعارة جھود التحقيق الجنائي إلى عمليات التعرف على 

ھذه وبشكل وثيق مع جھود وحدة التحقيق الضحايا. تتعاون 
التحقيق األخرى مثل لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وجھات 

انون. تقوم وحدة التحقيق بجمع معلومات ما قبل الوفاة فرض الق
حول األشخاص المفقودين والمسجلين في جھود التعرف على 
الضحايا، وسيكون بإمكانھا أيضا أن تجمع عينات من الحمض 

  التي تبحث عن أبنائھا.  العائالتمن  DNAالنووي 
حدة و القانوني إلىالعدل بإعارة جھود البحث الطبي  تقوم وزارة

-والتي ستقوم بإجراء اختبارات طبيةالبحث في ما قبل الوفاة 
قانونية حول الرفات التي تم نبشھا، لتحديد سبب وطريقة الوفاة، 

  محافظين في الوقت ذاته على األدلة الطبية الشرعية.

  ما يجب تحقيقه
سيتضمن جھد التعرف على الضحايا القدرات األساسية 

قانونية. سيتم العمل -نائية، وطبيةالالزمة للقيام بتحقيقات ج
  على تحقيق تعاون مؤسساتي في ھذا الموضوع. 

  

  وقوانين الخصوصية DNA. معلومات البصمة الوراثية 9
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  الوضع الحالي
ال توجد مواد قانونية في ليبيا تحدد كيفية استعمال وحماية 

المعلومات الشخصية التي يتم استخالصھا من فحص البصمة 
 .DNAالوراثية 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
يجب على المنظمة المكلفة بجھود التعرف على الضحايا البشرية 

أن توفر المساعدة فيما يتعلق بوضع قوانين خاصة بحماية 
الخصوصية للمعلومات المستخلصة من فحوص البصمة الوراثية 

DNA وعليھا أيضا أن تقوم ببحوث حول أفضل الممارسات .
  قة بھذا األمر في التجارب السابقة في العالم.المتعل

  ما يجب تحقيقه
أن يتم وضع قوانين وأنظمة لتحديد استعمال فحص البصمة 

  وحماية حقوق الخصوصية. DNAالوراثية 
  

  القانون الوطني للسلوك غير القانوني والجرائم المعاقب عليھا  .10

  الوضع الحالي
ادعة لمجموعة من األفعال ال يوفر القانون الليبي عقوبات ر

  فيما يخص المفقودين والمختفين.  والسلوكيات الخاطئة
 

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
يجب على أعضاء الحكومة الليبية، وأعضاء المؤتمر الوطني 

خطوات لضمان إدراج ناشطي المجتمع المدني أن يتخذوا العام، و
  ھذه القضايا في القانون الليبي.

  

  جب تحقيقهما ي
يوفر القانون الجديد عقوبات رادعة لألفعال التالية المخالفة 

  للقانون:

 .التسبب في االختفاء القسري 
  االحتجاز أو اإلعتقال أو االقامة الجبرية غير

 القانونية.
  الرفض غير المبرر، أو االھمال أو التأخير في

 توفير معلومات متعلقة بشخص مفقود.
 طئة حول شخص مفقود.تعمد توفير معلومات خا 
  المطالبة بأموال أو مكافآت مقابل معلومات حول

 شخص مفقود.
  االستخدام غير القانوني، وافشاء معلومات شخصية

 عن شخص مفقود.
  الرفض المتعمد لحق األقرباء في معرفة معلومات

عن اعتقال، أو احتجاز شخص ما أو توفير 
ى معلومات عن موقعه أو حالته الصحية، إضافة إل

  البشرية.  الجثتتدنيس 
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   من خالل الطب الشرعي و تحليل الفجوات جھود التعرف على األشخاص. 7

  
  جھود التعرف على األشخاص

  
 الجثتالبشرية تسترد و يتم جمع معلومات بعد الوفاة من  الجثت. 1يتم تنظيم التعرف الشامل على الوفيات على النحو المبين في الشكل 

ضافة إلى ذلك العائالت يبلغون عن فقدان شخصاً عزيزاً عليھم. يتم جمع الئحة األشخاص المفقودين, الذين قد يكونوا قد توفوا, أو البشرية. باإل
  البشرية التي تم جمعھا.     الجثتالبشرية. مقارنة المعلومات قبل و بعد الوفات تؤدي إلى التعرف على  جثتھمالذين لم يتم بعد جمع 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 التعرف على الضحايا عملية - 1 الشكل
التي قام بھا قسم الطب الشرعي العالمي من منظمة أطباء من اجل حقوق اإلنسان، قام فريق الخبراء بكتابة تقرير لتحديد  الزيارة بعد

الشرعي، على المستوى الوطني في ليبيا. ھذه الخطوة  اإلحتياجات و المتطلبات لتنفيذ عملية تعرف على الضحايا مستدامة، بمساعدة الطب
 بقاء عمليات التعرف الفورية وضمان االحتياجات مع التحليلية إعتمدت على قدرة ليبيا على التفوق في عملية التعرف على الضحايا، للتعامل

  على المدى الطويل. الشرعي الطب سياق في
 العمود ،"الوضع الحالي"و سمي  معالجة إلى تحتاج التي القضية يحدد األول العمود. منسق جدول في الثغرات تحليل نتائج تنظيم و قد تم
 اتخاذھا الواجب الخطوات بشأن توصيات يقدم األخير والعمود ،"ما يجب تحقيقه إليه و سمي" التوصل يجب يالذ المنشود الھدف يحدد الثاني
  .المنشود الھدف إلى للوصول  "الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف" و سمي

  القضايا الشاملة •
o مسؤولية الحكومة 
o اإلدعاء و تقصي الحقائق 
o إدارة المعلومات 
o العلمي والبحث التعليم 

العائلة/األصدقاء يبلغون 
عن فقدان شخص فتبدأ 

و يتم تسميتھم التحقيقات 

.اذا لزم األمر كمفقودين  

جمع معلومات 
قبل الوفاة عن 
 المفقودين

جمع معلومات بعد 
 الجثتالوفاة من 

(تشمل فحص  البشرية
 الحمض النووي)

 الجثتعملية إسترداد 
 البشرية

إعادة الرفات 
ر الضحاياألس  

فحص الحمض 
النووي، مقارنة 

الملفات الشخصية و 
 مطابقة التقارير.

مقارنة بين 
المعلومات قبل و 

بعد الوفاة 
 -والتعرف الطبي
القانوني على 
الضحايا
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o التعليم و البحوث العلمية 
o  الدعم النفسي  
o إدارة توقعات األسر 
o المساعدات الخارجية 
o العمليات اإلنتقالية 
o دوليا المعتمدة اإلجراءات استخدام 

  ثإستعادة الجث •
o المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة 
o جمع األدلة و تخزينھا 

  جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا •
o البشرية جثتالقانوني لل\الفحص الطبي 

  لوائح المفقودين المسجلين •
o معرفة عدد األشخاص المفقودين 

  جمع عينات الحمض النووي قبل الوفاة •
o ت الحمض النووي قبل الوفاةجمع عينا 

 جمع عينات الحمض النووي، فحصھا و كتابة التقارير •

o جمع عينات الDNA بعد الوفاة 
o جمع عينات الحمض النووي المرجعية 
o إختبار القدرات في ليبيا 
o اإلستعانة بمصادر خارجية 
o مقارنة الملفات الشخصية/ إدارة البيانات 
o مطابقة التقارير 

  الجثتالتعرف الطبي/القانوني على الضحايا، إعادة مقارنة البيانات،  •
o مقارنة المعلومات قبل و بعد الوفاة 
o التعاريف 
o  البشرية الجثتإستعادة 
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  جدول تحليل الثغرات الخاصة بجھود تعرف الطب الشرعي على الضحايا البشرية
  

  مسؤولية الحكومة   -القضايا الشاملة -1

  الوضع الحالي
 والعدالة األمن لتوفير تحديات حاليا الليبية تواجه الحكومة

 وبعض موحدة قيادة تحت ليست األمن قوات. لمواطنيھا
 اآلن حتى تعترف ال تزال ال المنظمة غير المسلحة الجماعات
 وسيطرة العام للحكم تحديا الوضع يشكل ھذا. المدنية بالسلطات
مما يؤدي الى سياسات غير فّعالة على  المركزية الحكومة

 ككل، الجنائية التحقيقات تنفيذ على أيضا ِنطاق وطني و يؤثر
المتعلقة بالتعرف على الضحايا في ليبيا.   التحقيقات وبخاصة

 .الليبيين لجميع مشترك قلق مصدر ھو المفقودين تحديد ھوية 
جھود متخصصة لتحديد ھويتھم سوف تدمج موظفين من 

 وزارة لية،الداخ وزارة(مختلف اطياف الحكومة الليبية 
 توفير خالل من الحكومة في الثقة بناء على يساعد مما ،)العدل

 وسيادة القانون. الحكومية، الحقوق، الخدمات في المساواة

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
ھذه الجھود للتعرف على الضحايا سوف تنتج  احكام للعمل مما 

 التفاھم كراتمذ و توضيح يؤدي الى تحديد األدوار و المسؤوليات 
ھذا التحديد يشمل أيضاً:  .العدل وزارة الداخلية وزارة مع
إعارة موظفين من كل وزارة لمساعدة الجھود للتعرف على  •

الضحايا.

السلطة القضائية •

الموارد اإلضافية الالزمة •

الميزانية •

اءة) كف سوف يتم تنفيذ برنامج للتدريب و التوجيه (يشمل إختبار
براء دوليين و المجتمع الليبي األكاديمي. ھذا البرنامج بدعم من خ

يشمل التدريب على:

الطب الشرعي األنثربولوجي و علم اآلثار •

الطب الشرعي الباثولوجي  •

و علم القرابة   )AND(  الطب الشرعي للحمض النووي •

فھم مسرح الجريمة و طريقة تجميع األدلة و توثيقھا  •

  

  ما يجب تحقيقه
مھمته  رقابة، مجلس أو لجنة بإنشاء الليبية وف تقوم الحكومةس

الرئيسية ھي تركيز الجھود للتعرف على الضحايا. ھذه اللجنة 
 ھيكل من أجزاء بموجبھا سيتم دمج  و محددة الواجب، 

للعمل معاً  )العدل وزارة الداخلية وزارة( القائمة الحكومة
 للتعرف على الضحايا و المفقودين. 

اللجان سوف تعمل بشكل مستقل و فّعال إلستخراج الرفات ھذه 
 البشرية، للتعرف على المفقودين، كما ستعمل على إعادة

 البنية و في نفس الوقت سوف تستخدم أَُسرھم ، ألفراد الرفات
الموجودة عند الحكومة. التحتية

سوف يتم تطبيق برنامج تدريب و تأھيل األفراد للعمل في 
لى الضحايا.الجھود للتعرف ع
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  اإلدعاء و تقصي الحقائق -القضايا الشاملة  -2

  الوضع الحالي
حتى اآلن ال يوجد سلطة قضائية يندرج تحتھا جمع الرفات 

البشرية او األدلة المادية (و األمتعة الشخصية). حالياً،  أفراد 
يقومون بھذه  من وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين

ة علماً بأنھم ليسوا مدربين على جمع أو تخزين األدلة. الوظيف
لذا فھم يحتاجون الى نص بروتوكوالت و إجراءات مكتوبة 

يحدد طريقة التعامل مع األدلة. 
لإلستفادة من األدلة الموجودة إما  لتقصي الحقائق أو ألغراض 

المالحقة القانونية  يجب إتباع بروتوكوالت موحدة و سلسلة 
ءات القانونية.من اإلجرا

 

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
التواصل مع:بالتعرف على الضحايا  المكلفة يجب على اللجنة 
مكتب النائب العام •

وزارة الداخلية •

لالعدوزارة  •

لجنة المصالحة و تقصي الحقائق •

الشروط المرجعية التي  ستدمج السلطة القضائية  و ذلك إلعداد 
   الحقائق لمساعدة الجھود للتعرف على الضحايامع لجنة تقصي 

  ما يجب تحقيقه
من خالل دمج السلطات القضائية في عمليات التعرف على 
الضحايا سوف يتم التاكد من إمكانية التحقيق الجنائي في وفيات 

  األشخاص الذين سوف يتم إستخراج رفاتھم.
تھا و سوف يتم التعامل مع األدلة المستخرجة، توثيقھا، معالج

تخزينھا من قبل تقنيين مدربين على مسرح الجريمة لديھم 
  الحقائق. السلطات القضائية الالزمة ألغراض تقصي

 

  إدارة المعلومات -القضايا الشاملة -33

  الوضع الحالي
لديھا  في حين ان وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين
د نظام آمن و معلومات مخزنة إلكترونياً، إنما ھناك حاجة لوجو

شامل إلدارة بيانات، الحقائق، العينات و األدلة المادية 
المجموعة

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
 خبراء مع على اللجنة الليبية للتعرف على الضحايا العمل يجب
التعرف على  نظام بيانات المتطلبات التقنية إلدارة لتحديد دوليين
لجنة الدولية للمفقودين.التي قدمتھا اا تلك مثل ،الضحايا
يجب مناقشة المواضيع التالية:  التقنية المتطلبات إلى باإلضافة
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  ب تحقيقهما يج
يجب على اللجنة المختصة ان تستخدم برنامج آمن و متكامل 

. ھذا البرنامج مھم إلدارة نظام بيانات التعرف على الضحايا
  لتتبع كل المعلومات، األدلة المادية و عينات الحمض النووي

)AND( . المعنية في  الجھات جميع المعلومات من دمج سيتم
  لية.التعرف على الضحايا في ھذه اآل

الملكية •

فعالية إندماج النظام مع القانون القائم •

التكاليف: •

عملية الشراء األولي○       

على المدى الطويل  ○      

الصيانة و التطوير  المستمر          ○        

  
  
  
  

  العلمي والبحث التعليم -القضايا الشاملة -4

  الوضع الحالي
 من الدكتوراه العديد من حاملي  طرابلس يعمل في جامعة

من  المشھورة عالمياً، ھؤالء الدكاترة يعانون الجامعات
سياسات عھد القذافي التي  قوضت نجاح المؤسسات التعليمية. 

لمؤسسات التعليمية عدة باإلضافة الى ھذه السياسات، تواجه ا
 تحديات، منھا النسبة العالية للطالب مقارنة باألساتذة، نقص

عدم وجود طرق  إلنشاء مختبرات للتدريس، الالزمة الموارد
الوقت  ضيق العلمية، والمنشورات للحصول على أحدث الكتب

الكافية للتخطيط  والميزانيات الغير العلمي، للبحث المخصص
 لديھم التدريس ھيئة أعضاء في حين  أن .البعيد المدى على
أنما  ھذه التحديات تقف  الشرعي، الطب دعم دراسة في رغبة

عائقاً امام التطور األكاديمي.

إحدى عشر من حاملي  الحيوية التكنولوجيا مركز يعمل في 
 البيولوجيا مجال في األجنبية، اھم الجامعات الدكتوراه، من

. المجاالت من وغيرھا كيمياء،وال الوراثة، وعلم الجزيئية
خالل الثورة، تم نھب ھذا المركز، لذا فالمركز اآلن يحاول 

إدخال تحسينات و إعادة تنظيم سياساته و ذلك لزيادة األبحاث 
و عدد المنشورات العلمية الصادرة عنه. علماً بأن المركز 
يدعم وزارة الداخلية بما تحتاجه من مواد كيميائية او مؤن 

التحقيقات في عملياتھا اليومية.            للمارسة
و قد وفر بعض كبار العلماء من ھذه المؤسسات العلمية 
المشورة للحكومة الليبية، و حتى قدموا تقرير خطي عن 

عمليات إختبار الحمض النووي خارج ليبيا. كما اعربوا عن 
إھتمامھم في دعم الجھود للتعرف على الضحايا من خالل 

لمية. البحوث الع
عندما تتعاون البحوث الطبية مع التعليم الجيد في البحوث 

الجنائية، يؤدي ذلك الى عمليات مستدامة و ممارسة ناجحة 
للطب الشرعي .

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
المكلفة للتعرف على الضحايا في مجلس ادارتھا  سوف تضم اللجنة

الحيوية.  نولوجياالتك من الجامعات الليبية و مركزأكادميين 
 التعليمية أدوار المؤسسات و ھذه اللجنة سوف تحدد االحتياجات

لدعم ھذه الجھود و قد تتضمن ما يلي:  والبحثية  

تطوير قاعدة بيانات التطور الجيني للسكان •

ليبيا في النووي الحمض الختبار أخالقية وضع مبادئ •

حمض النووي في المساعدة في بناء قاعدة بيانات لمعلومات ال •
ليبيا و قوانين الخصوصية

لتعرف على ل وبروتوكوالت إجراءات تطوير في المساعدة •
الضحايا 

العمل كمستشارين علميين لجھود التعرف على الضحايا •

وجود التمويل الالزم •

 

 بين األطباء والتفاعل الحوار لتعزيز ليبيا داخل منظمة يجب إنشاء
ليبيين.ال الشرعيين و العلماء

 الطب في دولية اجتماعات في يجب مشاركة األطباء الشرعيين 
  البحوث. ومناقشة الحوار لتعزيز الشرعي
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  ما يجب تحقيقه
يتم ضم األكادميين من كافة انحاء ليبيا في لجنة الجھد  سوف

للتعرف على الضحايا حيث سيوفرون المداخالت العلمية عند 
 الضرورة. 

وارد و القدرة على تطوير البرامج سوف تملك الجامعات الم
 الشرعي الطب عمليات دعم شأنھا من التي والبحثية التعليمية
. ليبيا في الجارية

ھذه البرامج سوف تشمل:
تخصصات المختبر الجنائي •

القانون •

الطب الشرعي •

تطبيق القانون  •  

مساعد رئيسي  بمثابة الحيوية التكنولوجيا مركز سوف يصبح
  .رعي في ليبياللطب الش

 
  
  
  
 
  

  التعليم و البحوث العلمية  -5

 الوضع الحالي
الشرعي  الطب لتدريس التعليمية الموارد في  نقصھناك 
 الشرعي الطب وعلم ،الطب الشرعي لألمراض ،البشري

 العام في ليبيا.

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

و اكاديمياً لعلماء مشھورين دولياً  زماالت طرابلس جامعة تقدم سوف 
 الطب في الدراسية المناھج تطوير في للمساعدة في األنثروبولوجيا
الشرعي  الطب وعلوم الشرعي لألمراض، الطب الشرعي البشري،

  .العامة
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 ما يجب تحقيقه
موارد علمية مشھورة دولياً في الطب الشرعي سوف تكون 

جزء مھم من المنھج التعليمي في ليبيا. 

 
 
 

  الدعم النفسي   -الشاملة القضايا -6

الوضع الحالي
 أحبائھم مصير يعرفون ال الذين ألولئك النفسي الدعمتقديم 
يكون الدعم فّعال، يجب إشراك افراد لديھم تدريب  ولكي معقد

المفقودين  ليس لديھا  الشھداء وخاص.وزارة رعاية أسر 
التدريب او الموظفين لتقديم الدعم النفسي  ألفراد أسرة 

مفقودين. ال
 المفقودين أسر لكال  النفسي لدعمملحة ل حاجة ھناك

 الصحة. التعرف على الضحايا على العاملين والموظفين
ھي جزء مھم من العملية ككل و يجب دمجھا مع  العقلية

  الجھود للتعرف على الضحايا.
 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 من مؤھلين نفس اءعلم مع لجنة التعرف على الضحايا سوف تتفق إن
 المفقودين ألسر النفسي الدعم مجال في دوليا بھا المعترف الخبرة ذوي

 البنية تطويركما ستعمل اللجنة مع عدد من الخبراء النفسيين على 
في ذات الوقت سوف يؤسسون برنامج  .النفسي دعملل الالزمة التحتية

ءات. للتدريب و التوجيه حيث يضعون نص البروتوكوالت و اإلجرا
  

 ما يجب تحقيقه
 التعرف على الضحايا  وموظفي المفقودين أسريجب على 

.الكافي النفسي الدعم تلقي

  إدارة توقعات األسر -القضايا الشاملة  -7

الوضع الحالي
للتعامل مع  مكتوبة وإجراءات إعالمية لمواد حاجة ناكھ 

.التوقعات إدارة في للمساعدة األسر
المفقودين و ھو المسؤول الشھداء ووزارة رعاية أسرمكتب 

في مدينة سبھا لم  )DNAموارد الحمض النووي ( عن جمع
يتمكن من تقديم معلومات دقيقة عن الجھود للتعرف على 

الضحايا عندما تم سؤاله عنھا. 
من الصعب التعامل مع توقعات األسر دون إجراءات رسمية 

ن تكون للجنة و مواد تثقيفية. ھذا أمر بالغ األھمية خاصة حي
تب مسؤولة عن جمع الجھود للتعرف على الضحايا عدة مكا

. البالد أنحاء جميعفي  )DNAالحمض النووي  (

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
مع كتابة نص المواد الواجب  كاملة إعالمية حملة تطويريجب 

  التعريف بھا:
:مراجعة كتيبات موجودة لمجاراة المعلومات، مثل •  

https://www.findthemissing.org/documents/Identifying_Victims_Using_DNA_Fam 

ily_Guide.pdf 

تطوير مواد إعالمية مناسبة لمستوى التعليم في ھذه األسر •

إختبار و تقييم المعلومات قبل إستعاملھا على نطاق واسع •

الحاجة حسب المواد وتحديث تقييم •  
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 جب تحقيقهما ي
لجنة التعرف على . ألسر الضحايا دقيقة معلومات توفير سيتم

 سياسات وستنشئ واسعة إعالمية حملة ذتنف الضحايا  سوف
  األسر.  مع و التعامل للتفاعل وإجراءات

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:يلي ما تشمل و العائالت مع للتفاعل وسياسات إجراءات وضع  
توثيق طبيعة المعلومات و طريقة نقلھا لألسر •

المتداولة\إجابات لألسئلة المشتركة •

إجراءات لإلجابة عن اسئلة غير متداولة •

 

 في بما العائالت، مع الذين يتواصلون  للموظفين تدريبي برنامج وضع
  التدرب مع بعضھم البعض على األسئلة. ذلك
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  المساعدات الخارجية -القضايا الشاملة -8

  الوضع الحالي
 الدعم بتقديم وتعھدت الدولية المنظمات من عديدال تبرعت

و ھذه المنظمات تعتبر  .للتعرف على الضحايا للجنة الجھود
شريكاً لھا.  و المفقودين الشھداء سرأرعاية وزارة 

وزارة ريبسول، و ھي شركة نفط خاصة تعھدت بمساعدة  •
لبناء مختبر الحمض النووي  و المفقودين الشھداء سرأرعاية 

 )DNA( .الخاص بھا

اللجنة الدولية للصليب األحمر خصصت دورة تدريبية لمدة  •
. اللجنة 2011 لعدد معين من الموظفين في سبتمبر أسبوعين

. و المفقودين الشھداء سرأوزارة رعاية الدولية ما زالت تدعم 
وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، قسم إسترداد و التعرف  •

زارة بشكل فريق من األطباء على الضحايا تساعد الو
. لمتخصصين باألنثروبولوجي و الطبالشرعيين ا

لمفقودين" فتحت مكتباً في طرابلس و ل الدولية "اللجنة •
 تخطط إلنشاء "المركز الليبي لتحديد ھوية المفقودين" مع

. ھذه اللجنة سوف تقدم المفقودين الشھداء و أسر رعاية وزارة
يا  من خالل طبيب شرعي دعمھا للطب الشرعي في ليب
. و قد فتحت الجثتو البحث عن  متخصص باألنثروبولوجيا

في سراييفو    )DNA(  ابواب مختبرھا للحمض النووي
لتحليل عينات الحمض اآلتي من ليبيا.  

لم يتم توفير اي مساعدات خارجية للتعرف على الضحايا او  •
.دلللبحث عن األدلة لوازارة الداخلية او وزارة الع

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
  .يقع خرج نطاق عمل الفريق -ال ينطبق

 ما يجب تحقيقه
سوف تضمن الحكومة الليبية ان يتم تنسيق الدعم الدولي بين 
مختلف الوكاالت و دمجه في الحكومة و النظام القضائي و 

ذلك لبناء قدرات الطب الشرعي كجزء من المؤسسات 
حاء البالد. القضائية في مختلف ان
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  العمليات اإلنتقالية -القضايا الشاملة  -9

 الوضع الحالي
 ستخراجالى الجھود األولية إل و الوفيات طبيعة إلى استنادا
 الحالية الجھود أن جدا المحتمل فمن الھوية، تحديدو  الجثت

لتحديد ھوية المفقودين ستؤدي الى عدة نتائج، إما رفات 
ة أو عائالت قدمت عينات من بشرية غير معروفة الھوي

 الحمض النووي و مازالت تجھل مصير مفقوديھا. 
ليس لدى وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين إجراء 

واضح عن عدد المفقودين الذين سوف يتم البحث عنھم لتحديد 
ھوياتھم. يبدو ان الفكرة العامة ھي ان جھود الوزارة سوف 

 23الى  2011فبراير  17من تشمل المفقودين خالل الثورة (
). 2011اكتوبر 
و قد حاول البحث  المدني، المجتمع بذلھا جھود أيضا ھناك

عن المفقودين من مختلف الحروب التي مرت على ليبيا منذ 
.1911سنة 
 تقع التي الحاالت مع التعامل سيتم كيف الواضح من ليس

 التي الحاالت المثال سبيل على الزمنية، الفترة خارج بوضوح
الجھود للتعرف على  لتكون. فترة الثورة بعد أو قبل قدتفُ 

 معالجة من بد ال مصداقية، ذات الضحايا عملية مستقلة و
  .ككل ھويتھم وتحديد المفقودين مسألة

 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

العمليات المستقلة للتعرف على الضحايا سوف تمھد الطريق إلنتقال  
 روتينية بالنسبة وظائف القانون اليومية.  ھذه ھذه المھمة لتصبح

 المالية، الموارد زيادة  األسر، توقعات سوف تساعد في إدارة الخطة
عمليات التعرف على المفقودين التي لم تحل و ذلك ألنھا  ومعالجة

ترجع الى ما قبل الثورة او حتى بعدھا.  
ا سوف تضع المكلفة بالتعرف على الضحاي اللجنة فإن أولى، كخطوة

قوانين خاصة بالعملية، و تشمل:
الزمني الذي فقد فيه الضحايا اإلطار •

كيفية معالجة حاالت المفقودين التي تقع خارج اإلطار الزمني  •
المحدد

كيفية معالجة قضايا الرفات التى لم تسلم الى ذويھا •

  

ما يجب تحقيقه
 ھوية التعرف على إلنجاز عمليات خطة ھناك كونست

المفقودين الذين وجدت رفاتھم  و من ثم مرحلة إنتقالية لدمج 
ليات مع وظائف القانون الروتينية.ھذه العم

  دوليا المعتمدة اإلجراءات استخدام  -القضايا الشاملة -10

الوضع الحالي
علماً ان وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين كانت قد تلقت 

في تحليل  )DNAتدريب على إستخالص الحمض النووي (
حوادث الوفيات الجماعية (على سبيل المثال، التدريب على 

)، ما زالت العملية DNAجمع عينات من الحمض النووي (

 BBAAبعيدة عن المعايير الدولية، متل معايير عملية 

   إلستخالص و تعريف الحمض النووي في الوفيات الجماعية.
  تنص على:من الضروري إتباع المعايير الدولية التي 

أخذ العبر من دروس الماضي (مثل األخطاء التي ارتكبت  •
في التعريف عن الضحايا في حوادث الوفيات الجماعية) 

  بحيث ال يتم تكرارھا.

سر إجتماعياً لمساعدة أإستعمال طرق  موحدة و مقبولة  •
 الضحايا. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

لمھمة:  خارجي دعم على الحصول
ع و مراجعة المبادئ و األحكامجم •

و التركيز على: دولي إستضافة مؤتمر •

تقديم "افضل الطرق"  المشتركة           ○      

تثقيف العلماء الليبيين ○      

خلق جو من التعاون بين األطباء الشرعيين الليبيين ○      

إنشاء مجلس إستشاري يضم مجموعة متنوعة من الخبراء  •
المستقلين: 

من مختلف التخصصات  ○      
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ما يجب تحقيقه
لجنة الجھود للتعرف على الضحايا سوف تتبع المعايير 

في   )DNAالنووي (المعترف بھا دوليا إلستخالص الحمض 
 حوادث الوفيات الجماعية، و سوف تشمل:
ISO / IEC 17025:2005-G19-ILAC •   

إستعمال الفريق العلمي المعني بتحديد ضحايا الكوارث   •
الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي

 للتعرف على الوراثي الشرعي الطب علم توصيات •   
في    )DNA(  النووي ، لجنة الحمض)DVIضحايا الكوارث (

  2007في ) GSFIالجمعية  العامة للطب الشرعي الوراثي (

2009دليل التعرف على ضحايا الكوارث، االنتربول  •

في    )DNA(  شرح و تفسير الحمض النووي المفقودين، • 
الرفات البشرية: دليل افضل الممارسات في النزاعات 

اللجنة الدولية  المسلحة و غيرھا من حاالت العنف المسلح،
 RCCI (2009للصليب األحمر (  

   )DNA( للتعرف على الحمض النووي التوجيھية المبادئ •
  AABB, 2010في الوفيات الجماعية، 

أعضاء مستقلين عن عملية  التعرف على الضحايا ○      

ميينيأكاد   ○        

  المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة -إستعادة الجثث   11

الوضع الحالي
مة،  ألطباء ھناك حاجة لوضع خطة لتأمين مسرح الجري

شرعيين مدربين بصورة جيدة و لتقنيين في مجال فحص 
األدلة في مسرح الجريمة، و ذلك لمنع العبث او فقدان األدلة 

البشرية. ھذه الخبرات  الجثتالمستخرجة حين يتم التنقيب عن 
ضرورية لضمان عملية دراسة األدلة الجنائية لألغراض 

  القضائية. 

الھدف لخطوات المطلوبة لتحقيقا

قسم التحقيق  مع بالتعاون وإجراءات سياسات وتنفيذ وضعيجب 
و ذلك  مكتب النائب العام، وزارة العدل و الداخلية وزارة الجنائي في

  لحماية المقابر الجماعية كمسارح للجريمة.

حيث يتولى إدارتھا أطباء  الميدانية الجثت استخراج وحدة إنشاء
جثث و محققين في مسرح شرعيين متخصصين بالتنقيب عن ال

الجريمة تلقوا التدريب الالزم في توثيق، إستخراج و تخزين األدلة.
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ما يجب تحقيقه
 غير الدفن او الجماعية المقابر مواقع مع التعامل سيتم

 األدلةوفقاً لذلك سوف تكون  و جريمة مسرحك النظامي
محمية قانونياً.

 الالزمة لشرعيةا األدلة كلب تحتفظ  بطريقة الجثت نبش سيتم
.للتعرف على الضحايا و التحقيقات

 

تلقي محققي مسرح الجريمة التعليم ،  لضمان تدريب برنامج تطوير
المتخصص و التدريب العملي في المجاالت التالية:

األدلة تحديد •

ھا توثيق •  

إستخراجھا و تخزينھا  •

في تعريف ھويتھا الجثتدور التنقيب عن  •

ي:يل ما التدريب برنامج يتضمن أن يجب  

التعلم و نتائج األھداف •

والبصرية السمعية والنشرات التدريبية، المواد •

التمارين العملية  •  

أدوات إختبارات الكفاءة و التقنيات •

إن اللجنة المكلفة للتعرف على الضحايا سوف تعين طبيب شرعي 
عن الجثث و فني مسرح جريمة لتوفير التدريب  متخصص بالتنقيب

لوحدة إستخراج الجثث الميدانية. الالزم   

 

  المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة -إستعادة الجثث   12

الوضع الحالي
 أن وينبغي. الجثت استخراج لتنظيم موحد نھج إلى حاجة ھناك
  .واإلجراءات السياسات النھج ھذا يشمل

الھدف لخطوات المطلوبة لتحقيقا

 أفضل إلى استنادا الجثت ستخراجإل مكتوبة وإجراءات سياسات وضع
في العالم.  الممارسات  
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ما يجب تحقيقه
 تبعتُ  وسوف ،كفاءاتھم واختبار الموظفين جميع تدريب سيتم

 استخراجب المرتبطة األنشطة جميع توثيقل وحدةالم اإلجراءات
.الجثت

  المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب جريمةال مسرح إدارة -إستعادة الجثث   13

الوضع الحالي
 الجثتإستخراج الجثث بطريقة غير مالئمة أدى الى إختالط 

 البشرية ببعضھا. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 تكون التي الحاالت تلك تحديدب الميدانية الجثث استخراج وحدة ستقوم
 ،ھااختالط إلىلمية مما أدى بطريقة غير ع الجثتتم فيھا إستخرج 

 استعادة ھا، تحليل، الجثت الستخراج وإجراءات بروتوكوالت ضعستو
  لھا.  )DNAاألدلة الموجودة معھا و أخذ البصمة الوراثية (

ما يجب تحقيقه
و أساليب مختلفة  إجراءات تتطلب مختلطةال البشرية الجثت

 اإلجراءات كتابة ستتمللتعرف على ھوية  أصحابھا. 
 استعادةھا، تحليل، الجثت استخراج تنظم التي والبروتوكوالت

 قبللھا   )DNAة (وراثياألدلة الموجودة معھا و أخذ البصمة ال
إستخراجھا بطريقة غير  سابقا تم التي الرفات نبش إعادة

  علمية.
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  يب عن الجثثالمتخصص بالتنق الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة -إستعادة الجثث   14

الوضع الحالي
البشرية  جثتمنظم للالغير إلستخراج نھاية الثورة، أدى ا منذ

الى إعادة دفنھا في اماكن اخرى و في بعض الحاالت دون 
 الجثتتحديد عالمات. لذا فقد فقدت المعلومات التي تربط ھذه 

لمسرح الجريمة األصلي في بعض األحيان
الجغرافية من قبل وزارة  حتى ولو تم  جمع بعض المعلومات

انات المفقودين، يجب وضع قاعدة بي اسر الشھداء و ةرعاي
شاملة للتحقيقات و تتبع المعلومات. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

كجزء من لجنة التعرف على   الميدانية الجثث استخراج وحدة ستقوم
ع تحديد صلية و الثانوية ماأل المقابر لجميع قائمة الضحايا بإنشاء

 رفاتال من عدداتشمل القائمة  أن ينبغي مواقعھا الجغرافية. لذا
.المدافن ھذه في المسجلة .

ما يجب تحقيقه
 المعلومات ربط فيھا سيتم و شاملة، بيانات قاعدة إنشاء سيتم
 الدفن موقع إلىالمستخرجة و المعاد دفنھا   الجثتعن 
. الجريمة مسرح صلي أياال

  المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة -جثث إستعادة ال  15

الوضع الحالي
 للرفات مداأل طويل تخزينل ومنسق موحد حل ھناك ليس

 من) الشخصية األمتعة مثل( المادية واألدلة المستخرجة
 يؤدي لوضعاھذا  .النظامية غير فنادمال او الجماعية المقابر
.ثانوية مواقع يف رفاتال دفن إعادة إلى

طور تحديد و تأمين  المفقودين فية اسر الشھداء ووزارة رعاي
مدافن ثانوية خاصة لدفن الرفات الغير محددة الھوية من 

المقابر الجماعية او المدافن الغير نظامية.
 البشرية يؤدي الى تحلل الحمض النووي الجثتإعادة دفن 

)DNA(  معھا. و بقية األدلة المستخرجة 
 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا
سوف تأمن لجنة التعرف على الضحايا مخازن مبردة للحفاظ على 

لفترة طويلة، كما سوف تؤمن مخازن أخرى لوضع األدلة  الجثت
الموجودة مع ااضحايا في مكان آمن. 

سوف تعمل لجنة التعرف على الضحايا مع مختبر الطب الجنائي في 
التابع لوزارة الداخلية  )DNAض النووي (وزارة العدل و مختبر الحم

لتحديد و العمل على نظام إلدارة معلومات المختبر. ھذا النظام سوف 
  البشرية. الجثتيشمل إدارة األدلة الموجودة مع 

ما يجب تحقيقه
 لن يتم إستخراج الرفات البشرية إال إذا تأمن وجود مخزن

لھا و لألدلة المرتبطة بھا.  طويل األمد
 البشرية الرفاتب المرتبطة المادية األدلةتأمين و تخزين  يتموس

 عند لھا الشرعي الطب فحوص تنفيذ وسيتم. صحيح بشكل
.لضرورةا
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  المتخصص بالتنقيب عن الجثث الشرعي والطب الجريمة مسرح إدارة -إستعادة الجثث   16

الوضع الحالي
 والقدرة وظفينالم إلى تفتقر أنھا الداخلية وزارة اعترفت
 المفقودين بشأن الجنائية التحقيقات قضائياً مع للتعامل التدريبية
.والمختفين

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 تحقيقات إلجراء فرقة خاصة بالمفقودين  الداخلية وزارةسوف تنشئ 
مكتب ستنسق مع  القوة وھذه. المفقودين باألشخاص متعلقة جنائية

.ة التعرف على الضحايالجن و النائب العام

ما يجب تحقيقه
 في للمساعدة وتدريبھم الموظفين من كاف عدد تعيين سيتم

.الجماعية القبور من واألدلة البشرية الرفات استعادة

  البشرية الجثتإستخراج و تخزين  –إستعادة الجثث   17

الوضع الحالي
 رةوزا في الجنائية التحقيقات إدارةأعضاء من  تدريب تم 

 خالل من على طريقة التعامل مع مسرح الجريمة  الداخلية
 ھذا فإن ذلك، ومع. البريطانية الحكومة قبل من مبادرة

الطريقة الصحيحة على توثيق، إستخراج و  يشمل التدريب لم 
 تخزين األدلة المتعلقة بالمقابر الجماعية.  

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

يب المتخصص.  سيتم تقديم طلبات للتدر

ما يجب تحقيقه
موظفين لكي يتدربوا على  الداخلية وزارة تسمي سوف

. األدلة إستخراج و الجماعية القبور نبشالطريقة العلمية في 
لجنة التعرف على الضحايا و ل الموظفين ھؤالء إعارة وسيتم
ث.الجث استخراج وحدة تحديدا

  البشرية  جثتالفحص الطبي/القانوني لل –يا جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحا  18

الوضع الحالي
يحتاج قسم الطب الشرعي في وزارة العدل الى بروتوكوالت 

القانوني \و إجراءات موحدة و ذلك لتنظيم الفحص الطبي
البشرية. جثتلل

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 سوف العدل، زارةفي و الشرعي الطب قسم  لتحديث جھدال من كجزء
و بموجبھا سيتم:   استراتيجية خطة القسم عتمدي  
و إجراءات مكتوبة و ذلك لتنظيم الفحص  بروتوكوالت وضع •

البشرية. جثتالطبي/القانوني لل
تقييم إمكانية الحصول على شھادة إعتماد دولي (الرابطة الدولية  •

للمحققين العدليين و األطباء الشرعيين)
على يد أطباء شرعيين (مختصين  التحضير لدورات تدريبية •

 ً بالباثالوجيا و األنثروبولوجيا) معتمدين دوليا
وضع ميزانية تشغيلية جارية •

ما يجب تحقيقه
سيكون لدى قسم الطب الشرعي في وزارة العدل الموارد 

الالزمة ، بما في ذلك بروتوكوالت و إجراءات مكتوبة ، و 
البشرية.  ثتجذلك لتنظيم الفحص الطبي/القانوني لل

  البشرية جثتالفحص الطبي/القانوني لل –جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا   19

الوضع الحالي
لم يلتزم قسم الطب الشرعي في وزارة العدل  اآلن، حتى

 الطب امتحانات في )28مينيسوتابالمعايير الدولية (بروتوكول 
 مؤھلين شرعيين ألطباء حاجة ھناك. به الخاصة الشرعي

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 زارةفي و الشرعي الطب قسم فإن االستراتيجية، الخطة من كجزء
(مختصي بالباثولوجيا  شرعيين أطباء مع اعقد/ااتفاق سوف يبرم العدل

                                                 
28  http://www.theadvocatesforhumanrights.org/4jun20046.html 
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 فحص نثروبولوجيا) و ذلك لتنظيماألباثولوجيا ومختصين بال(
.البشرية الرفات .

 لتقديم دوليا بھا معترف خبرة ذويو مؤھلين واألنثروبولوجيا) 
الدولي  االعتماد بھدف تدريبي برنامج ووضع لتوجيهو ا التدريب
للقسم. 

ما يجب تحقيقه
لقسم الطب الشرعي في وزارة العدل أطباء شرعيين  سيكون

مؤھلين (مختصين بالباثولوجيا واألنثروبولوجيا) و ذلك للقيام 
 للمعايير وفقا لبشريةا جثتالقانونية  لل \بالفحوص الطبية

(بروتوكول مينيسوتا). دوليا بھا المعترف

  البشرية جثتالفحص الطبي/القانوني لل –جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا   20

الوضع الحالي
حتى اآلن، تفتقر لجنة الجھود للتعرف على الضحايا للمرافق 

 جثتد الوفاة  للالطبية/القانونية إلجراء فحوصات ما بع
البشرية المستخرجة من المقابر الجماعية و المدافن الغير 

نظامية في ليبيا.
 وزارةالطب الشرعي  في  إدارة في الموارد لنقص نظرا
فإن لجنة الجھود للتعرف على الضحايا التابعة لوزارة  ،العدل

رعاية اسر الشھداء و المفقودين قد تعاقدت مع عدد من 
يين من السودان إلجراء فحوص ما بعد األطباء الشرع

الوفاة.ھؤالء المختصين تم تنظيم عملھم من قبل قاضي في 
وزارة العدل و يشرف عليھم طبيب شرعي منتدب من قبل 

وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين و وزارة العدل. 
 تتبع ال ينالشرعي اءطباأل ھؤالء جريھاي التي إلختباراتا

ي خارج وتجر القانونية\الطبية فحوصاتلل الدولية المعايير
التي يجريھا قسم الطب الشرعي في  الروتينية الممارسات

 .29الداخليةوزارة 

الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
باثولوجيا مختصين بالسوف يساند مشرفين من قسم الطب الشرعي (

 الوفاة بعد نثروبولوجيا) في وزارة العدل في إنشاء وحدة الفحصاألو
التابعة للجنة الجھود للتعرف على الضحايا. ھذه المساندة سوف تكون 

بشكل الحصول على المرافق، المعدات و المؤن الالزمة إلجراء 
.البشرية وفقاً للمعايير الدولية جثتفحوص بعد الوفاة لل

   

ما يجب تحقيقه
 وحدة الفحصسوف تنشأ لجنة الجھود للتعرف على الضحايا 

 وزارة قسم الطب الشرعي في  من بدعم لكوذ الوفاة بعد
 وحدة الفحصھذا القسم بإعارة الموظفين الى  قوميس. العدل
.الوفاة بعد

 

 

                                                 
  الدكتور انور الربيعي، رئيس قسم الطب الشرعي في ليبيا ذكر ان قسمه لم يتلقى و لم يكن على علم بھذه التقارير. 29
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  البشرية جثتالفحص الطبي/القانوني لل –جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا   21

الوضع الحالي
حالياً ال تستطيع وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين  

معرفة سبب و طريقة الوفاة أثناء فحوصات بعد الوفاة، كما ال 
يوجد عملية قضائية متكاملة لبدء تحقيق جنائي عند الضرورة. 

 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

اإلجراءات و البروتوكوالت  وحدة الفحص بعد الوفاة سوف تطبق 
نظم تالمكتوبة لقسم الطب الشرعي في وزارة العدل و من خاللھا 

 خطتھا إطار فيالبشرية   جثتالقانونية  للالفحوصات الطبية/
.ةاالستراتيجي

ما يجب تحقيقه  
التابعة للجنة التعرف وحدة الفحص بعد الوفاة سوف تدرج 

على الضحايا السبب و طريقة الوفاة في تقريرھا كعملية 
قضائية متكاملة  ضمن مسؤوليات قسم الطب الجنائي التابع 

عدل.لوزارة ال

  البشرية جثتالفحص الطبي/القانوني لل –جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا   22

الوضع الحالي
عادًة تصدر وزارة العدل شھادات الوفاة لألفراد بناًء على 

إخطار من قسم الطب الشرعي فيھا. حتى اآلن ليس من 
الواضح كيفية إصدار تلك الشھادات ضمن جھود التعرف على 

لضحايا في وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين، علماً ان ا
ال يشارك في فحوصات قسم الطب الشرعي في وزارة العدل 

.وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودينمع بعد الوفاة 
 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

قسم الطب الشرعي في  من إخطار على بناء الوفاة شھادات ستصدر
التابعة وحدة الفحص بعد الوفاة  من جزءا سيكون والذي ل،العد وزارة

.للجنة التعرف على الضحايا

.

ما يجب تحقيقه
 الليبي القانوني اإلطارمن خالل  الوفاة شھادات إصدار سيتم

البشرية من قبل لجنة  إليجابي على الرفاتبعد التعرف ا
.الجھود للتعرف على الضحايا

  البشرية جثتالفحص الطبي/القانوني لل –د الوفاة عن الضحايا جمع المعلومات ما بع  23

الوضع الحالي
 مرافقالى ال العدل وزارةيفتقر قسم الطب الشرعي في 

 حتياجاتاال معالجة على قادر كونيل والموظفين معداتوال
 اإلضافية المرافق إلى فتقري أنه كما. ليبياالقانونية في \الطبية
 ھافحصالبشرية و  الجثت خراجستإ مع للتعامل الالزمة

ة.الجماعي المقابر طبياً/قانونياً، من
 ،القدرة وزارة رعاية اسر الشھداء و المفقودين تمتلك ال حاليا

ص فحإستخراج و  مع للتعامل واإلمدادات المعدات،المرافق
البشرية من المقابر الجماعية بطريقة معتمدة دولياً  الجثت

(بروتوكول مينيسوتا).

ات المطلوبة لتحقيق الھدفلخطوا

التابعة للجنة الجھود وحدة الفحص بعد الوفاة، سوف تحدد و تزود 
 وزارةقسم الطب الشرعي في  مع بالتشاور، للتعرف على الضحايا

 موظفين و ولوازم، ومعدات إضافية لمرافقالعدل، الموارد الالزمة 
المقابر  قانونية من\البشرية و فحصھا بطريقة طبية الجثتستخراج إل

 الجماعية. 

ما يجب تحقيقه
تطوير مرافق، معدات و  سيتم االستراتيجية، ةخطال من كجزء

 م الطب الشرعي في وزارة العدل علىموظفي قستدريب 
استعمال بروتوكوالت و إجراءات موحدة التي من شأنھا 

البشرية. جثتلطبية/القانونية للتنظيم الفحوصات ا
التابعة للجنة  دة الفحص بعد الوفاة وح حتياجاتإ تحديد وسيتم
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. لوازم و مرافق و معدات  الجھود للتعرف على الضحايا من
قسم الطب الشرعي  إلدارة الالزمة الموارد توفير كما سيتم 

  لوزارة العدل تحت مظلة لجنة التعرف على الضحايا.

  البشرية جثتي للالقانون\الفحص الطبي –جمع المعلومات ما بعد الوفاة عن الضحايا   24

الوضع الحالي
ثورة،  تم جمع معلومات بعد الوفاة للضحايا  من قبل ال بدء منذ

ت المعلوما ھذهعدد من الوكاالت و ناشطي المجتمع المدني. 
في وحدة مركزية. جمعھا يجب

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

لجنة الجھود للتعرف علة الضحايا سوف:
جب جمع معلومات بعد الوفاة منھاتحدد القضايا التي ي •

دمج بيانات بعد الوفاة في نظام إدارة بيانات التعرف على الضحايا،  •
مما يؤدي الى مقارنة حالة المفقود قبل و بعد الوفاة ما يجب تحقيقه

لومات يجب على لجنة الجھود للتعرف على الضحايا جمع المع
. في وحدة مركزية والتحقق من دقتھا

  معرفة عدد األشخاص المفقودين -وائح المفقودين المسجلينل  25

الوضع الحالي
 الصعب من المفقودين عدد لمجموع الدقيق العدد أن حين في

 حاجة ھناك. واقعي عدد تحديد المھم فمن ،عليه الحصول
  الموارد، وتخصيص التخطيط ألغراض العدد ھذا لمعرفة 
ر القرابة و للحمض لتقري دم في التحليل اإلحصائيكما يستخ
النووي.

 األرقام ضخمتت جماعية،عادًة بعد حدوث عمليات وفيات  
متضخمة أقل ال األرقام تكون قد ذلك، ومع. لمفقودينل األولية
المفقودين تتبع عدد فحوص  الئحة، علماً ان الفعلية ألرقاممن ا

الحمض النووي المجموعة من الضحايا عوضاً عن إنشاء 
مفقودين. قائمة بأسماء ال

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 قاعدة بيانات لرئاسةسيتم تعيين لجنة الجھود للتعرف على الضحايا 
  لعدد دقيق تقدير لوضع كوسيلة والمختفين المفقودين األشخاص
.والمختفين المفقودين

ما يجب تحقيقه
إن لجنة التعرف على الضحايا سوف تحدد و تعالج تلك 

لم يعد فيھا تقرير عن المختفين او المفقودين.الحاالت التي 

  معرفة عدد األشخاص المفقودين -لوائح المفقودين المسجلين  26

الوضع الحالي
 مثل( المستندية األدلةمن الصعب على أسر المفقودين إحضار 

الى ) ذلك إلى وما ،الھوية وبطاقات الفوتوغرافية، الصور
قودين عند تبرعھم  بالحمض وزارة رعاية اسر الشھداء و المف

النووي و ذلك ألن الكثير من األسر فقدت وثائقھا خالل 
الصراع، او ينتمون الى جماعات ليس لديھا وثائق من ھذا 

القبيل. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 جمعل وإجراءات بروتوكوالت إنشاء حملة إعالمية عامة تتضمن  سيتم
قة التبرع بعينات من الحمض النووي و طري المفقودين عن المعلومات

و ذلك للتأكد من خلو العملية من اي تحيز.
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ما يجب تحقيقه
سوف تحدد طريقة التعامل  مكتوبة وإجراءات بروتوكوالت

طريقة كما ستحدد مع حاالت عدم وجود كل الوثائق المطلوبة، 
 الوثائق للشخص المفقود.   \معالجة عدم وجود كل األدلة

  معرفة عدد األشخاص المفقودين -ح المفقودين المسجلينلوائ  27

الوضع الحالي
بعض أسر المفقودين ال زالوا يعتقدون ان أحبائھم على قيد  

الحياة، لذا قد ال يكونوا على إستعداد للتبرع بعينة حمض 
نووي.

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 التحقيقات وحدةكجزء من لجنة التعرف على الضحايا، سوف تقوم 
 في يشتبه الذين المفقودين األشخاصالمعلومات عن  تعقببالبحث و 

 قاعدة في جمعھا تم التي المعلومات إدراج سيتم. الحياة قيد على مأنھ
لحالة. ا حسب سراأل وإبالغ المفقودين األشخاص بيانات

. 

ما يجب تحقيقه
َتشجع أُسر المفقودين على التبرع بعينات الحمض  سوف
 وإجراءات بروتوكوالت لارسوي و ذلك من خالل إالنو

ن إدراج عن طريقة و ھدف التبرع و ذلك لضما واضحة
الحمض النووي الخاص بھم في القائمة.

 

  شخاص المفقودينمعرفة عدد األ -لوائح المفقودين المسجلين  28

الوضع الحالي
 شھداء صفة عليھم تنطبق ال الذين المفقودين أسر أفراد أفادت

إذا زاد ھذا التمييز عن حده قد تمتنع . ضدھم لتمييزبا الشعورب
ھذه األسر عن التبرع بعينات الحمض النووي.

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

سيتم التعامل مع شؤون الشھداء بطريقة مستقلة عن عمل لجنة التعرف 
على الضحايا. 

ما يجب تحقيقه
 شؤون يا عن التعرف على الضحا عمل لجنة فصل سيتم

إعالن عدم تحيزھا ألي  وسيتم الشھداء التعامل مع قضايا
 جھة. 

  شخاص المفقودينمعرفة عدد األ -لوائح المفقودين المسجلين  29

الوضع الحالي
ا قامت اسرھم، المقيمة في أفراد تشمل المفقودين قائمة حاليا

. ليبيا، بالتبليغ عن فقدانھم و تبرعت بعينات الحمض النووي
 ال يوجد اي دليل على معلومات اُِخذت من أسر خارج ليبيا. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 المعلومات لجمع الوسائل إن لجنة التعرف على الضحايا سوف تحدد
المقيمين في الخارج. و ھذه  األسر أفراد من المفقودين األشخاص عن

الوسائل سوف تتضمن سفر المحققين عند الضرورة.
لجنة التعرف على الضحايا سوف تضع بروتوكوالت و إجراءات  إن

للتبرع بعينات الحمض النووي من خارج ليبيا. ھذه اإلجراءات سوف 
تشمل عقد اإلتفاقات مع مختبرات دولية لفحص الحمض النووي و ذلك 

 لجمعھا بطريقة علمية صحيحة. 

ما يجب تحقيقه
 األشخاص عن غاإلبال لتيسير دولية توعية حملة تأسيس تم

المفقودين، جمع المعلومات عنھم قبل الوفاة و جمع عينات 
 ن. ض النووي من المغتربين الليبييالحم

  شخاص المفقودينمعرفة عدد األ -لوائح المفقودين المسجلين  30

الوضع الحالي
ھناك إدعاءات تتحدث عن إحتجاز افراد من قبل عدة 

سجنھم لفترات طويلة مجموعات من قوات غير نظامية و تم 
دون تھمة او محاكمة. لذا فمن الممكن ان بعض األشخاص 

 في يقبعون واكوني قد المفقودين عدادھم من أن حاليا عتقديُ الذين 
.المؤقت االحتجاز مراكز و السجون

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

إن لجنة التعرف على الضحايا سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة 
المعلومات عن اشخاص يفترض انھم مفقودون بينما ھم لجمع 

محتجزون . 
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ما يجب تحقيقه
ل مراكز اإلحتجاز. قوائم بأسماء شغِ الحكومة ھي التي تُ 

.المحتجزين سوف تكون متاحة للجنة التعرف على الضحايا

  معرفة عدد الشخاص المفقودين -لوائح المفقودين المسجلين  31

الوضع الحالي
سياسات او احكام للتعامل مع األجانب المقيمين في  وجدت ال

ليبيا الذين يريدون اإلبالغ عن مفقود او التبرع بعينة من 
الحمض النووي.

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

 عن المعلومات لجمع وسائل لجنة التعرف على الضحايا سوف تحدد إن
تشمل السفر الى  تھم، و ھذه الوسائلأسر أفراد من األجانب المفقودين

الخارج مع محققين عند الضرورة. 
إن لجنة التعرف على الضحايا سوف تدخل في اتفاقيات مع مختبرات 
حمض نووي عالمية و سوف تضع بروتوكوالت و إجراءات للتعامل 

 مع ھذه العينات.  

ما يجب تحقيقه
 صاشخاأل عن اإلبالغ لتسھيل دولية توعية حملة تأسيس تم

المفقودين في ليبيا و جمع عينات الحمض النووي األجانب 
.لھم

  معرفة عدد الشخاص المفقودين -لوائح المفقودين المسجلين  32

الوضع الحالي
، محتملة غش حاالت المفقودين أسر أفراد من العديد ذكرت
 مكان عن معلوماتمبلغ من المال مقابل  منھم طلب حيث تم
معلوماتي   دعماي  لقتت لم سراال ھذه. أقربائھم وجود

 لھذه قانونيةال والمالحقة االبتزاز، من النوع ھذا من حمايتھمل
ب المال وطلعرض المعلومات  تشمل الحاالت بعض. الجرائم

.ليبيا خارج من

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

في وزارة الداخلية سوف تجري  فرقة العمل الخاصة بالمفقودين إن
اون مع وحدة التحقيقات التابعة للجنة التعرف على تحقيقات جنائية بالتع

الضحايا. سوف تطلب مساعدة من اإلنتربول و غيرھا من المنظمات 
 الدولية اذا لزم األمر.

ما يجب تحقيقه
تتم المالحقة القانونية لكل من يدعي تحديد مكان المفقودين س

انون ابتزاز االسر. في حال اُحتيج اليه، سيدعم الق\مقابل المال
الدولي األسر في حال تعرضت لإلبتزاز من خارج ليبيا.
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الوضع الحالي
وزارة رعاية  حالياً مبادرة جمع عينات الحمض النووي في

اسر الشھداء و المفقودين غير كافية إلنشاء ملف شخصي 
للمفقود قبل وفاته. 

عينة من أسر المفقودين، ھذه  2100 لليوم، تم جمع حوالي
األسر بحاجة إلعادة مقابلتھم للحصول على معلومات  عن 

المفقودين قبل وفاتھم. 
إلجراءات و آليات موحدة لتنظيم جمع معلومات  ھناك حاجة

عن المفقودين قبل الوفاة و طريقة التعامل مع عائالتھم. 

لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا

لى الضحايا سوف:لجنة التعرف ع
ھم قبل الوفاةتحدد حاالت المفقودين التي يجب معرفة معلومات عن •

تحدد نوعية المعلومات التي يجب معرفتھا عن المفقود قبل وفاته •

تصمم و تختبر نوعية اإلستمارات المستعملة في جمع المعلومات •

تطور إجراءات و بروتوكوالت مكتوبة •

موظفينتدرب و تمتحن كفاءة ال •

تقيم فعالية عملية جمع المعلومات •
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ما يجب تحقيقه
شاملة و مناسبة قبل الوفاة  عن المفقودين معلوماتالتكون  أن

 نحو علىتستخدم  فھذه المعلومات سو لعملية التعرف عليھم.
مقارنة البيانات   ذلك في بما الھوية، يدتحد عملية في فعال

. الوفاة بعد علومات الكتنرونياً مع الم
في لجنة التعرف على الضحايا  التحقيقات وحدة تدريب يتم أن

.البيانات على طريقة جمع   
جمع لجراءات اإلالبروتوكوالت و و استعمال تتم كتابة أن

قبل الوفاة. عن المفقودين المعلومات
للمفقود قبل و بعد الوفاة سوف يؤدي  البيولوجي لفالم مقارنة

.البشرية تالرفا التعرف على  في النجاح معدل ارتفاعالى 

مقارنة حالة المفقودين قبل و بعد ل مناسب بيانات قاعدة نظام دتحد •
الوفاة
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  الوضع الحالي
من قبل إدارة الطب  DNAلقد تم جمع عينات البصمة الوراثية 

ارة في وز DNAالشرعي في وزارة العدل، ومعمل ال 
أسر الشھداء والمفقودين. وبينما تمتلك  الداخلية، ووزارة رعاية

وزارة الداخلية آليات مكتوبة لجمع عينات ما بعد الوفاة، فإن 
وزارتي العدل ورعاية أسر الشھداء والمفقودين  تحتاجان إلى 

 توثيق آلياتھما.

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
  لعينات:وضع أساليب مكتوبة لضمان أن ا

o  كافية من ناحية الكم مما يسمح بإعادة الفحص وتكراره إذا
 كانت ھناك حاجة لذلك.

o  ھي من النوع المطلوب للقيام باختبارات البصمة الوراثية
DNA. 

o .أن العينات دقيقة وتتضمن السلسلة الكاملة للحيازة 
o  .أنه تم خزنھا بشكل صحيح لتقليل أية أضرار 

الكادر العامل فيما يخص جمع عينات ما وضع مواد تدريبية لتثقيف 
بعد الوفاة. القيام بتقييمات عشوائية لتقييم مدى تطابق عينات ما بعد 

الوفاة مع االجراءات المتبعة واتخاذ أية إجراءات تصحيحية إذا تطلب 
  األمر ذلك. 

  ما يجب تحقيقه
يجب أن يتمتع جھد التعرف بآليات متابعة وجمع عينات 

DNA فاة والتي تنتج نوعية مقبولة توفر ملفات ما بعد الو
  .DNAلنتائج دقيقة لفحص ال 
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  الوضع الحالي
البشرية ربما قد  جثتإن الجمع المبدئي لعينات ما بعد الوفاة لل

أنتج عينات ذات سلسلة حيازة مشكوك فيھا وغير كافية من 
 لفحوصات المتعددة المطلوبة. حيث الكمية للقيام با

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
يجب أن يطور القائمون على جھد التعرف سياسة موافقة مكتوبة 

  تتضمن ما يلي:
o .الحد األدنى لعدد الفحوصات 
o .(سلسلة الحيازة وأختام عدم المساس) توثيق سالمة العينة 
o ح تتبع العينة متابعة مناسبة للمعلومات الخاصة بالعينات تتي

 البشرية التي أخذت منھا.  الجثتإلى 

في مرحلة   DNAيقوم العاملون على جھد التعرف بتقييم عينات ال 
التي تم جمعھا سابقا، والبيانات الوصفية المرافقة لھا التي  ما بعد الوفاة

جمعھا حتى ھذه اللحظة من قبل وزارتي الداخلية والعدل ووزارة 
  المفقودين، وبضمنھا:رعاية أسر الشھداء و

o موقع العينة 
o نوع العينة 
o كمية العينة 
o توثيق عملية الجمع 

  ما يجب تحقيقه
يجب أن يتوفر لدى العاملين على جھد التعرف على الضحايا 
البشرية سياسة قبول لضمان سالمة كل العينات. كل العينات 

  التي ال تنطبق مع قاعدة القبول يجب أن يعاد جمعھا.

46 دراسة وتقييم الربنامج الليبي للبحث والتعرف عىل املفقودين
 

Physicians for Human Rights



 

 

o البشرية المصاحبة والتي تتضمن: الجثت 

o .استعادة الجثة ومعلومات ما بعد الوفاة 
o معلومات التعرف المحتملة 

 
o خطة لمركزية المعلومات 
o  خطة الحتمالية إعادة جمع العينات تتضمن إمكانية وضع

 ة جمع العينات.أولويات عملي
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  الوضع الحالي
 DNAالتي تقوم بالتبرع لعينات ال ائالتمن الع لقد تم الطلب

أن تحصل على أمر قضائي قبل القيام بالتبرع بالعينات لمختبر 
بالتبرع طوعيا  العائالتوزارة الداخلية. وقد قامت بعض 

بالعينات لوزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين دون الحصول 
 في DNAعلى أمر قضائي.  وبينما وقع المتبرعون بال 

وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين وثيقة التعريف فإنه لم 
يتم تزويدھم بوثيقة الموافقة. إن وثيقة الموافقة مھمة لغرض 

توضيح سبب جمع العينات، وفي أي غرض سيتم استخدامھا، 
. بينما تقوم وزارة 30وتوضيح أية أخطار محتملة قد تنجم عنھا

بة، فإن وزارة رعاية أسر الداخلية بجمع عينات وفقا آللية مكتو
الشھداء والمفقودين تتبع خطوات روتينية ولكنھا ال تملك آليات 

  مكتوبة. 
  

 

 الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
ور جھد التعرف على الضحايا البشرية أساليب مكتوبة يجب أن يط

. يجب أن تتضمن ھذه DNAومحددة لعملية جمع عينات ال 
  االجراءات ما يلي:

o لومات التي تم توفيرھا للمتبرع حول الكيفية التي سيتم المع
 بموجبھا استعمال العينة.

o  استمارات جمع العينات والتي ستتضمن التخويل المطلوب
 ( التبليغ بالموافقة). 

o  (سلسلة الحيازة ) اتخاذ خطوات لضمان احترام العينات
 وخصوصية المعلومات عن عائلة المتبرع.

o  الشائعة مثل:أجوبة قياسية لألسئلة 

o ما الذي سيحدث للعينة؟ 
o كم سيستغرق الفحص؟ 
o ما الذي سيحدث إذا تم التعرف االيجابي؟ 
o لماذا يمكن أال يكون ھناك تعرف؟ 

  
o  /إرشادات حول كيفية التعامل مع أية اسئلة

 مخاوف أخرى يمكن أن تعبر عنھا العائلة.
  

  ما يجب تحقيقه
  نات:أن يتم اتباع إجراءات أصولية في جمع العي

o  سيشعر كل المتبرعين بالراحة حين يعلمون أن
العينات التي تبرعوا بھا لن تستعمل في أغراض 

 تخالف ما ھو منصوص عليه. 
o  سيكون المتبرعون على دراية بكيفية استعمال

 العينات وسيقومون بترخيص ھذا االستعمال.
o .سيتم التأكد من سالمة ھذه العينات 

ة بالتبرع بعينات البصمة إذا كان الناس قد قاموا طواعي
، فإنه سيتم إعالمھم حول كيف ستستعمل ھذه DNAالوراثية 

العينات خالل فترة جمع عينات ما قبل الوفاة والتي تقوم بھا 
وحدة التحقيقات ( أنظر أعاله). سيتم وضع استمارة موافقة، 
وسيتم مراجعة ھذه االستمارة وتوقيعھا من قبل المتبرع قبل 

  .DNAنة الحصول على عي

  المعتمدة DNA الحمض النوويجمع عينات    37

                                                 
30 See: L.S. Parker, et al., Incidental findings in the use of DNA to identify human remains: An ethical assessment, Forensic Sci. Int. Genet. (2012) 
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  الوضع الحالي
معتمدة  DNAإنه من المھم أن يتم الحصول على عينات 

أنه قد تم إعالمھم أن التعرف  العائالتلزيادة الفائدة. لقد أفادت 
عن طريق البصمة الوراثية يحتاج إلى تبرع بعينات معتمدة 

التي  العائالتمن العائلة. تشعر  من قبل ثالثة إلى خمسة أفراد
تعيش في اماكن مختلفة باالحباط من التبرع بعينات البصمة 

في حال عدم تمكنھا من جمع العدد الالزم من  DNAالوراثية 
  أفراد العائلة سوية. 

قد يكون ھذا راجعا إلى حقيقة أن ملفات القضايا في وزارة 
ھا ا مسبقا واستعمالرعاية أسر الشھداء والمفقودين قد تم تجميعھ

عد ذلك جمع كل الملفات من قبل فرق جمع العينات. يتم ب
والوثائق وإرسالھا إلى وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين 

في طرابلس وتصبح غير متوفرة ألغراض المتابعة في مكاتب 
 ونقاط التجميع.

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
بشكل  DNAعينات البصمة الوراثية تطبيق آلية مركزية تسمح بجمع 

  فردي في مراكز متعددة وفي مرات مختلفة. 
  . DNSتطبيق أسلوب متابعة عينات البصمة الوراثية 
في نظام إدارة  DNAإدخال المعلومات عن عينات البصمة الوراثية 

  معلومات جھود التعرف على الضحايا البشرية. 
مرتبطة  DNAراثية يجب أن تكون عملية جمع عينات البصمة الو

  بجمع معلومات ما قبل الوفاة.  

  ما يجب تحقيقه
أن توضع أساليب وأدوات لجمع عينات البصمة الوراثية 

DNA  التي ال تقيم سوية، والسماح بعمليات  العائالتمن
  تجميع متعددة للعينات في حاالت األشخاص المفقودين. 
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  لوضع الحاليا
لقد أسست وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين مكاتب لجمع 

المعتمدة في كل أرجاء البالد، وھي تدار  DNAمعلومات ال 
عادة من قبل تقنيين طبيين ذوي تدريب تخصصي محدود في 

جھود التعرف على الضحايا البشرية.  ھذه البنية التحتية مھمة 
 ويجب الحفاظ عليھا. 

  المطلوبة للوصول إلى الھدفالخطوات 
يقوم القائمون على جھد التعرف بتطوير آليات وطرق تسھل جمع ما 

  يلي:
o معلومات لغرض التحقيقات 
o معلومات ما قبل الوفاة 
o  عينات البصمة الوراثيةDNA  والبيانات الوصفية

 المصاحبة لھا

  ھذه العملية سوف توفر ما يلي:
o  المعلومات من ستقلل عدد المرات التي يتم فيھا جمع

 العائلة
o تدقيق المعلومات التي تم جمعھا 
o  إدراج خطوات لضمان أن تكون العائلة جزءا من

  عمليتي التحقيق والتعرف.

  ما يجب تحقيقه
يعمل القائمون على جھد التعرف بتطبيق عملية منسقة مع 

لتوفير معلومات شاملة ودقيقة لعملية جمع معلومات  العائالت
تحقيقات (وبضمنھا عينات البصمة الوراثية ما قبل الوفاة وال

DNA ھذه العملية ستقلل من عدد المرات التي تضطر فيھا .(
  العائلة إلى تقديم معلومات وتأخذ بعين االعتبار الحاالت التي:

o  بتوفير معلومات جزئية ( مثل  العائالتتقوم فيھا
 ).DNAعينات البصمة الوراثية 

o  معلومات من حين تكون ھناك حاجة إلعادة جمع
 العائلة. 
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  الوضع الحالي
ألغراض التعرف على الضحايا  DNAيمكن لفحص ال 

البشرية أن يكون عنصرا أساسيا في تطوير إمكانية عالية في 
على المدى البعيد، حيث يتضمن  DNAقدرات إنتاج ملفات ال 

  ا يلي:جھد التعرف م
 .جھدا متكررا ومتطابقا في فحص العينات 
 .التحقق من القرابة 

  ھذان العامالن يعتبران شرطين للجودة. 
تضطلع وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين حاليا بجھود 

التعرف على الضحايا، وال تمتلك حاليا جھازا للقيام بفحوص 
، REPSOL. واعتمادا على الدعم الدولي ( DNAال

MAKRI تعرف واستعادة ضحايا الحروب، للICMP  اللجنة
الدولية للمفقودين) تخطط وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقوين 

) لمختبر ISO 17025لبناء وتجھيز والحصول على شھادة (
يعمل بكفاءة تامة. وبينما كانت ھناك خطة مقترحة لتطوير 

المختبر ( فيما يخص قوائم األجھزة، وقوائم التجھيزات، 
وتصميم المختبر)، فإن الخطة تحتاج إلى تفاصيل أكثر لتدعم 

عملية طويلة المدى قابلة لالستمرار، آخذين بعين االعتبار 
األخرى الموجودة في ليبيا ( في  DNAمختبرات فحوص ال 

وزارتي العدل والداخلية، وجامعة طرابلس، ومركز التقنية 
  البيولوجية). 

  
 

  الھدف الخطوات المطلوبة للوصول إلى
تقوم المؤسسة المكلفة بمھام التعرف، وكجزء من التفويض الممنوح 
لھا، بتطوير خطة إمكانات مھمة الطب الشرعي في فحص البصمة 

، بمساعدة خبراء أجانب ممن يمتلكون خبرة في DNAالوراثية  
تطبيق برامج وطنية في بالدھم. ھذه الخطة ستقيم االحتياجات الحالية 

في ليبيا وتقوم بتقديم  DNAوص البصمة الوراثية والمستقبلية لفح
بعيدة   DNAتوصيات حول جھود الطب الشرعي في فحص ال

  المدى قبل تأسيس أية مختبرات إضافية. ھذه الخطة ستتضمن:
 .مھمة ومنظورا عامين 
  .إحتياجات النشطاء 
  :أفق العمل 

o التعليم  
o البحث 
o :احتياجات التشغيل 

  متوقعةأنواع وأعداد العينات ال -
  المدد الزمنية الالزمة إلنھاء العمل -

 األھداف 
 :الغايات المتوخاة لكل مختبر في أن يشمل 

 
o المواضيع الخاصة المتعلقة بكل مختبر 
o كادر العمل 
o األجھزة 
o التجھيزات 
o أدوات متابعة المعلومات والعينات 
o شھادات الجودة 
o تقديم تقارير عن النتائج 
o الميزانيات 

  
 الدولة تشمل: سساتؤاتفاقية بين م 

 
o  رفع مستوى المعونة الدولية ( أي التدريب

 المشترك).
o .تنسيق الجھود لمنع تكرار العمل 
o  تعريف األدوار والمسؤوليات واآلليات بشكل

واضح للتعامل مع جھود التعرف على الضحايا 
 البشرية التي تحمل صفة جنائية.

o  خطط انتقالية لعمليات التعرف التي تحدث اآلن
المفقودين بعد أن ينتھي تسجيل مجمل  في قضايا

  ما يجب تحقيقه
في  DNAيضطلع مختبر وزارة الداخلية بمھمة فحص ال 

القضايا الجنائية حيثما كانت ھناك حاجة لمثل ھذا التحليل. 
التقييم الحالي لحاالت المفقودين التي تم االبالغ عنھا ھو 

ة تقريبا، وھذه يمكن أن يتم التعامل معھا في ھذا حال 2100
المختبر التابع لوزارة الداخلية ويمكن له أيضا أن يدعم تطوير 

. يمكن لھذا الجھد في DNAقابليات طب شرعي عالية لفحص 
التعرف على الضحايا أن يتم أثناء قيام وزارة الداخلية بتدريب 

حفاظ عليھا، ، وجمعھا والالجثتمحققيھا على التعرف على 
رات الجريمة بطريقة تحافظ ونقل األدلة البيولوجية إلى مختب

إلى الحد  DNAمن فائدة فحص ال  على سالمة العينة وتزيد
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 قضايا المفقودين وتقديم تقارير عنھا.   األعلى.
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  الوضع الحالي
التابع لوزارة الداخلية تفويضا  DNAال يمتلك مختبر ال

يخص دروه في جھود التعرف على المفقودين.  واضحا فيما
ورغم ذلك، فإنه "مختبر نموذجي" يعرض قدرة ليبيا على 

في داخل البالد وإجراء العملية األولية  DNAإجراء تحليل ال
في  DNA. إن مختبر ال ISO 17025للحصول على تقييم  

وزارة الداخلية ھو المختبر الوحيد في ليبيا الذي ينتج وبنجاح 
بشرية، ويقوم  جثتمن عينات ذات مرجعية و DNAات ملف

كذلك بمقارنة الملفات ، ويقوم بالتعرف بناء على نتائج ال 
DNA.  

التابع لوزارة الداخلية ال يمتلك تمويال  DNAإن مختبر ال 
محددا لعمله. ما يتم تزويده للمختبر حتى اآلن ھو من بقايا 

م القذافي)، أو التجھيزات ( أي التجھيزات المتبقية من أيا
تبرعات من مركز التقنية البيولوجية. فيما يستلم الكادر العامل 
راتبا ال يعادل مستوى تعليمھم ومھاراتھم والمسؤوليات الملقاة 

  عليھم. 
إن عدم وجود ميزانية محددة وتمويل كاف، سيجعل من 

 الصعب على المختبر أن يستمر في عمله الناجح الحالي. 

  للوصول إلى الھدف الخطوات المطلوبة
في البالد،  DNAبما أن ھذا المختبر ھو المختبر الوحيد لفحوص ال 

بأسرع ما  بتحليل متطلبات وزارة الداخليةفإنه من الضروري القيام 
في وزارة الداخلية   DNAيمكن. إن القرار فيما يخص دور مختبر ال

ليل تحفي جھود التعرف على الضحايا البشرية ھو متطلب سابق ألي 
.  سيضع تحليل متطلبات وزارة الداخلية لمتطلبات وزارة الداخلية

  خططا لعمل ما يلي:
  الحصول على شھادة تقييمISO 17025 /ILAC G19. 
  .الحصول على كادر عمل مدرب 
  الحصول على وتطبيق قواعد لضمان تعقب فعال للعينات

 وإدارة المعلومات. 
 .أنظمة إدارة معلومات للمختبر 
 ار في تطبيق االستمرCODIS31 
  .وضع وتطوير ميزانية شاملة ومستمرة 
 .تحديد االحتياجات لتدريب إضافي متقدم 

ھذه المتطلبات ستستخدم من قبل وزارة الداخلية  لضمان أن مختبر 
  يتمتع بالموارد التي يحتاج إليھا لدعم عمله الحالي.   DNAال
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما يجب تحقيقه
خلية مختبرا حاصال على شھادة أن يصبح مختبر وزارة الدا

ISO 17025 / ILAC G19  في البصمة الوراثيةDNA 
ويحظى بموارد كافية لتدعم دوره في تلبية متطلبات   الشرعية

 الشرعية في ليبيا.  ھذه الموارد تشمل: DNAالبصمة الوراثية 
  ميزانية عمل كافية للحصول على شھادة التقييم

 واالحتفاظ بھا.
  لتضمن تكرار عمليات فحص متعددة معدات إضافية

 في آن واحد.
 .منح رواتب مناسبة للعاملين 
 .توفير أدوات إلجراء تعقب فعال وإدارة للمعلومات 
  توفير كادر يتمتع بخبرة ومعلومات كافية وقدرات

  على إجراء تحليل قرابة معقد وإجراء إحصائيات. 
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ھو نظام معلوماتي توفره الواليات المتحدة لوكاالت تنفيذ القانون الدولية عند الحاجة. و ھو مصمم خصيصا للحاالت الجنائية و  CODISكوديس  31

  الوفيات و المفقودين.
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  الوضع الحالي
 DNAتمتلك إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل مختبر 

صغيرا مجھزا بمعدات ولكن تنقصه الموارد التي لم تستخدم 
يوما. يحتاج المختبر إلى سياسات، وإجراءات، وكادر مؤھل. 
إن إمكانية أن يدعم ھذا المختبر جھود التعرف محدودة، كما 

 ح. أن التفويض الممنوح له غير واض

  الخطوات المطلوبة للوصول إلى الھدف
 ستتضمن DNAفحص الالطب الشرعي ل مھمة  إن خطة إمكانات

في إدارة الطب الشرعي في وزارة  DNAتقييما لجدوى مختبر ال 
إجراء تحليل للمتطلبات، إن أمكن، حول الديمومة طويلة األمد العدل. 

تحليل   للمختبر ( أنظرالوصف أعاله للحصول على تفاصيل حول
  متطلبات وزارة الداخلية).

  ما يجب تحقيقه
العائد إلدارة  DNAأن يتم منح تفويض واضح لمختبر ال

  الطب الشرعي في وزارة العدل.

  DNA الحمض النووياالستعانة بمصادر خارجية في فحوص    42

  الوضع الحالي
ھناك شعور عام أن االستعانة بمصادر خارجية سيسرع من 

ف على الضحايا البشرية، وھذا ليس بالضرورة عملية التعر
  صحيحا. 

على سبيل المثال، فإن االستعانة بمصادر خارجية في العينات 
المستخلصة بدون االستعانة بتلك المصادرالخارجية في فحص 

البشرية لن ينتج عنه تسريع في عملية التعرف. إن  الجثت
في حالة  االستعانة بالمصادر الخارجية سيسرع عملية التعرف

واحدة وھي أن يتم االستعانة بالمصادر الخارجية في فحص 
البشرية سوية وفي نفس الوقت. كما أن ھناك  الجثتالعينات و

التي قد تنشأ حين تكون ھناك معلومات  بعض القضايا
من تقارير من مختبر تم  DNAمتضاربة بين فحص ال 

التعاقد معه والمعلومات التي تم جمعھا ميدانيا ( 
ألنثروبولوجية ومعلومات ما قبل الوفاة). قد يكون ھذا من ا

األمور التي يصعب حلھا حيث أن كال من النتائج يقع تحت 
سلطة مختلفة. إضافة لھذا، فإن األمر قد يزداد تعقيدا إذا لم تكن 

ھناك إمكانية لتأكيد األمر بشكل مستقل من مختبر تم التعاقد 
  معه عن طريق إجراء فحوص مماثلة. 

(استخالص  DNAاالستعانة بمصادر خارجية في فحوص ال 
وتحليالت القرابة لغرض التعرف على  DNAملفات ال 

الضحايا البشرية) ھو أسلوب معقد ضمن األساليب العلمية، 
وھناك العديد من االعتبارات األخالقية والقانونية فيما يخص 

والمعلومات المستقاة منھا. ھذه  DNAملكية عينات ال 
قضايا دفعت علماء الكيمياء الحيوية والھندسة الوراثية من ال

جامعة طرابلس ومن مركز التقنية البيولوجية إلى اإلعراب عن 
. DNAكبيرة من عينات ال قلقھم فيما يخص إرسال كميات 

الليبي، فقد تم ايقاف تصدير  مكتب النائب العاموبعد االتصال 
  بحكم قضائي. DNAعينات ال

  لوبة للوصول إلى الھدفالخطوات المط
يجب على المؤسسات القائمة على جھود التعرف على الضحايا 

البشرية أن تقدر وبعناية الفوائد والقيود على إجراء فحوصات خارج 
البالد. يجب أن يتم التعامل مع ھذه المحددات التي تحكم الصالحية 

  قبل االستعانة بأي مصادر خارجية للعمل على عينات:
 اء الليبي صالحية مناسبة على المختبرات تكون للقض

األجنبية و/ أو على الكادر العامل في حال االحتياج إليھم 
لإلجابة على أسئلة بخصوص تحقيق ما أو بخصوص 

إجراء قضائي معين. يجب أن يتم تلبية الحاجات اللوجستية 
 فيما يخص الجھة التي ستغطي النفقات. 

 المعلومات التي تم انتاجھا، تحتفظ ليبيا بملكية كل العينات، و
حيث أنھا ضرورية لمجمل العمل في  DNAوملفات ال 

التعرف على الضحايا البشرية. إذا تم التعاقد مع مختبر 
أجنبي للقيام بمقارنة المعلومات وتحليل االحصائيات 
لغرض التعرف، فإنه يجب على المختبر أن يعيد كل 

من أن ليبيا العينات، والمعلومات، والملفات. ھذا سيض
ستكون المالكة لكل جھود التعرف حالما تنتھي عملية 

 الفحص. 
  يجب أن تكون ھناك توصيات فيما يخص عمليات االستعانة

خطة إمكانات بعثة فحوص البصمة بالمصادر الخارجية في 
  . الشرعية DNAالوراثية 
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  ما يجب تحقيقه
ظ أن ليبيا تحتف DNAسيضمن أي قرار لتصدير عينات ال 

(وبضمنھا نتائج مستخلصات ال  DNAبملكية عينات ال 
DNA  والعينات المكبرة)، وكل المعلومات الناتجة خالل

الناتجة من فحوص  DNAفحوص العينات، وكل ملفات ال
الناتجة حتى تحتفظ ليبيا بالملكية  DNAالعينات، وكل ملفات ال

  الكاملة لكل جھود التعرف على الضحايا البشرية. 
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 الوضع الحالي
إن عدم وجود مبادرات على نطاق واسع لالستعانة بمصادر 

خارجية في ليبيا حتى اآلن سيخلق تحديا في المستقبل القريب 
في إبرام عقود خاصة، وفعالة، وشاملة لوضع ملفات 

العقود  . تحتاج ليبيا إلى فھم عميق لمتطلباتDNAال
ألغراض الفحص ووتحليل المعلومات، مما سيؤدي إلى إدارة 

  تلك العقود بالشكل األمثل لمصلحة الشعب الليبي. 
 

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
يجب على جھود التعرف على الضحايا البشرية أن تراجع بدقة نماذج 

خطط العمل من المصادر الخارجية التي وفرتھا منظمة أطباء من 
لوزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين  PHRجل حقوق االنسان أ

MAFMM  وأن تستعملھا كنماذج لعقود فحص الDNA وأن تتأكد ،
من ليبيا، وليس المتعاقد، ھي من يمتلك السيطرة والملكية لكل 

وملفات الفحوص الخاصة بھا.  ستحتوي نماذج  DNAمعلومات ال 
  يلي: خطط العمل في العقود مواد تحدد ما 

 .طبيعة وشمولية الفحص 
  الحماية المتوفرة لمعلومات الDNA .وجھة الملكية 
  التخلص من عينات الDNA .بعد انتھاء الفحص 
 .أساليب الفحص 
 .األساليب والطرق المعتمدة 
 .القدرة على التدقيق المستقل لمعلومات ونتائج الفحص 
 .سيطرة نوعية مناسبة ومتطلبات التأكد من الجودة 
 عليمات توضح ماھية المعلومات التي يتم االبالغ وضع ت

  عنھا وبأي شكل.

  

  ما يجب تحقيقه
يجب في حالة االستعانة بمصادر خارجية فيما يخص خدمات 

( عل سبيل المثال فحوص العينات،  DNAفحوص ال 
التحقق، واختبارات المطابقة) أن تكون بموجب عقود مكتوبة 

مستقل ومراجعة النتائج في لضمان الشفافية ألغراض التدقيق ال
حالة ظھور أستفسارات فيما يخص االختبارات وتفسير 

المعلومات. إضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن كل العقود أن 
  الخدمات المتعلقة باالختبارات تخضع للقانون الليبي.

يجب أن تكون  DNAكل االتفاقات التعاقدية مع مختبرات ال 
   من خالل عقود مفصلة.

  / إدارة المعلوماتDNAفات البصمة الوراثية مل   44

  الوضع الحالي
لقد تم إنتاج العديد من ملفات التعرف على الضحايا البشرية 

بواسطة المعمل الحديث لوزارة الداخلية والذي أنشئ في 
، إضافة إلى معمل الشرطة في دبي واللجنة 2012مارس 

مؤسسات . ھذه الجھود بدأتھا عدة ICMPالدولية للمفقودين 
وناشطين ولكنه لم يتم وضعھا في إطار مركزي يسھل عملية 

  البحث ومقارنة النتائج. 
في إطار  النھائية DNAيجب أن يتم وضع نتائج فحوص ال 

مركزي لتحقيق االستفادة القصوى من المعلومات للحاالت 
  الراھنة والمستقبلية للمفقودين.

 

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
منظمات العاملة في جھود التعرف على الضحايا البشرية يجب على ال

أن تقرر أيا منھا ستكون المسؤولة عن اإلدارة واإلشراف على 
المعلومات. وفور اتخاذ القرار، يتم منح المنظمة التي تم تعيينھا للقيام 

، وبضمنھا البيانات DNAبالمھمة صالحية الدخول على معلومات ال 
التي لھا عالقة بعمليات التعرف على الضحايا الوصفية، ولكل العينات 

 DNAبرنامج تحليل بيانات ال   البشرية. تقوم المنظمة بتقييم وتطبيق
المركزي لتدعيم عملية التخزين، واالستعادة، ومقارنة البيانات، وتقديم 

  .DNAالتقارير عن المعلومات الخاصة بملفات ال 
المشاركة عين االعتبار (األنظمة األخرى ب يجب أن يوضع التوافق مع

  DNAوالنقل في المعلومات) في تحديد أي نظام تحليل لمعلومات ال 
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  ما يجب تحقيقه
الخاصة باألشخاص المفقودين DNAأن توضع كل ملفات ال 

يسمح بتحليل ال   DNAفي برنامج تحليل خاص بملفات ال 
DNA جملة. الثبات القرابة في الوفيات بال  

 البشرية الجثتويتم إجراء البحوث بين المعلومات المتوفرة 
  DNA على كل الملفات في نفس الوقت. كل ملفات ال

الخاصة بجھود التعرف على المفقودين سيتم تخزينھا في 
مركزي ، والذي سيستعمل من قبل   DNAبرنامج تحليل 

حول السلطات القانونية في التحقيقات الحالية والمستقبلية 
  . األشخاص المفقودين

  وادارتھا سيتم استعماله.
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  الوضع الحالي
الذي يتم حتى اآلن في  DNإن التعرف عن طريق فحص ال 

بمعلومات  البشرية الجثتمعمل وزارة الداخلية يتضمن مقارنة 
وباستعمال عدة أساليب فحص  العائالتمفصلة تم أخذھا من 

ابقات التي تظھر من استعمال أساليب فحص مختلفة. إن التط
مختلفة ومعلومات مأخوذة من أفراد العائلة تنتج بمؤشرات 

قرابة عالية. إنه من الصعوبة تطبيق أساليب تحليل القرابة ذات 
المؤشرات العالية ألنھا تحتاج إلى تدريب واستعمال حلول 

 برمجية، ولكنھا شديدة األھمية في استمرارية العملية.

  خطوات المطلوبة لتحقيق الھدفال
تطبيق التقييمات االحصائية لحاالت التعرف على الضحايا إلدراج 

لتنفيذ ما  PHR ،ICRC ،ICMPاستعمال المصادر الدولية مثل 
  يلي:

 .التدريب على التحليل المعقد لدرجة القرابة 
  تحديد األعداد المناسبة التي يجب أن يتم إدراجھا في

 المسبقة.حسابات االحتمالية 
  تطوير قاعدة بيانات لحفظ معلومات عن التردد

 للسكان.  Allele frequencyالجيني
  وضع حد معين لحاالت التعرف التي يتم االبالغ عنھا بناء

 فقط. DNA على فحص ال

  

  ما يجب تحقيقه
أن يتم تطبيق الحدود االحصائية في جھود التعرف عن طريق 

ليب االحصائية مع تلك فقط. يجب أن تتطابق األسا DNAال 
األساليب الموضحة في دليل عمليات التعرف عن طريق 

  .AABB (2010)في حاالت الوفيات بالجملة،  DNAال
  

  مقارنة المعلومات ما قبل وما بعد الوفاة   46

  الوضع الحالي
جھود التعرف على الضحايا البشرية حاليا تتمحور حول 

وال تتضمن ، DNAأسلوب التعرف عن طريق فحص ال 
فعليا أساليب أخرى ( مثل الطب الشرعي األنثروبولوجي، 

والطب الجنائي، وأدلة التحقيقات). ليس ھناك حتى اآلن مقارنة 
شاملة بين المعلومات ما قبل وما بعد الوفاة، وھذا قد يعرقل 

  جھود التعرف على الضحايا.
 

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
الضحايا البشرية سياسات وآليات حول  أن تتبنى جھود التعرف على

  كيفية ترخيص والبدء بأي عملية تعرف. ھذه االجراءات ستشمل:
  دراسة وتقييم كل المعلومات المتاحة عن فترة ما قبل الوفاة

 .DNAوما بعدھا باإلضافة لنتائج فحص ال 
  إدراج خطوات يتم اتخاذھا في حال بروز أية تناقضات في

 المعلومات.
 عمال منظومة إدارة المعلومات المتعلقة بحھود إدخال است

 التعرف على الضحايا في كل من:
  * مكتب الطب الشرعي في وزارة العدل.

  في وزارة الداخلية. DNA* معمل فحص ال 

  ما يجب تحقيقه
يجب أن تكون جھود التعرف شاملة وتتضمن كل المعلومات 

  المتاحة. 

جھاز مركزي يجب ان يتم تأمين المعلومات ووضعھا في 
لتسھيل عملية المتابعة والمقارنة في منظومة إدارة المعلومات 

  المتعلقة بجھود التعرف على الضحايا.
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   47البشرية الجثتالتعرف على   47

  الوضع الحالي
البشرية بدون معلومات  الجثتعادة ما تبدأ جھود التعرف على 

 مسبقة من المؤسسات الطبية والقانونية الليبية. 

  لخطوات المطلوبة لتحقيق الھدفا
يقوم مكتب الطب الشرعي في وزارة العدل بتحديد األفراد المناسبين 
في األقسام المختلفة وتكليفھم بالعمل في جھود التعرف على الضحايا 

البشرية. سيتلقى ھؤالء األفراد تدريبا إضافيا حول التعرف على 
عملية تطوير الضحايا في حاالت الوفيات بالجملة، وسيقودون 

  سياسات وآليات مكتوبة تحكم العمل.
  

  ما يجب تحقيقه
يجب أن ترخص السلطات القانونية والطبية أية عملية تعرف 

  تقوم بھا جھود التعرف على الضحايا البشرية.
يقوم مكتب الطب الشرعي التابع لوزارة العدل، وكجزء من 
 واجباته، بتوفير طبيب شرعي ليشرف على عملية التعرف

التي تبدؤھا جھود التعرف على الضحايا البشرية، ويتم وضع 
  بترخيص من الطبيب الشرعي. الجثتھويات الضحايا على 

  البشرية الجثتإعادة    48

  الوضع الحالي
بعد أن تثبت عائديتھا  عائالتھاالبشرية إلى  الجثتإن إعادة 

نه بنتائج الفحص اإليجابي ھو التزام على الحكومة الليبية. إ
ليس غريبا أن يرفض أفراد عائلة الشخص المفقود نتائج 

وعلى طرق أخرى تتبعھا  DNAالتعرف المبنية على فحص 
 للعائالتالسلطات المعنية. يجب أن يتم شرح أساليب التعرف 

البشرية تحتاج أحيانا إلى أن تكون  الجثتفعملية تسليم 
  . الجثتراضية نفسيا ومتقبلة لتسلم  العائالت

دون التعرف عليھا على اإلطالق،  الجثتأن تبقى بعض يمكن 
جزئية أو كاملة تعذر العثور على  جثت الجثتوقد تكون ھذه 

  عائالتھا.
  حاليا ال توجد قواعد عمل وآليات تعالج مثل ھذه االحتياجات. 

 

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
لضمان يجب على جھود التعرف على الضحايا البشرية أن تقوم بتقييم 

  ما يلي:
  البشرية. الجثتوضع أليات مناسبة لعملية إعادة 
  توفير التسھيالت المطلوبة ( التغسيل على سبيل المثال) في

 .عائالتھافيھا إلى  الجثتتلك المواقع التي يتم تسليم 
  توفير كادر عمل يتمتع بالوعي االجتماعي والديني

 الالزمين لتنفيذ ھذه المھام.
 لمناسب نفسيا لعائلتي كل من المفقود توفير االھتمام ا

 والموظف العامل في جھود التعرف على الضحايا.
 البشرية التي لم يتم  جثتتوفر تخزين طويل األمد/ دفن لل

  التعرف عليھا. 

  ما يجب تحقيقه
تقوم جھود التعرف بتحديد وتوفير كل الموارد الضرورية، 

بشرية مراعية ال الجثتواالمكانات، والكادر المطلوب إلعادة 
  في ذلك كل االعتبارات الدينية واالجتماعية. 
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  الوضع الحالي
حتى اآلن، تم  عائالتھاأغلب الجثث التي تم إعادتھا إلى 

التعرف عليھا بوسائل شخصية ( التعرف على المالبس، اآلثار 
خطاء الشخصية، و/أو المالمح الجسدية). وقد أدى ھذا إلى أ

مؤكدة في التعرف على الجثث، وسبب في بعض األحيان، 
حول الجثث  العائالتوكما شھدنا في بنغازي، نزاعات بين 

التي تمت إعادتھا. ال يوجد عدد دقيق للحاالت التي وقعت فيھا 
  أخطاء في التعرف. 

لقد تم استالم جثث بناء على تعرف شخصي. التعرف 
وقد يكون خاطئا في  الشخصي غير مبني على أسس علمية،

 العائالتبعض األحيان. ھناك قضايا اآلن تشكك فيھا بعض 
بما تم من تعرف في السابق وتدعي أن جثث أبنائھم قد تم 

أخرى. في مثل ھذه الحاالت، فإنه من  عائالتتسليمھا إلى 
البشرية (  الجثتمن  DNAالضروري أن يتم جمع عينات 

لى أخذ عينات من أفراد مما يتطلب استخراج الجثة) إضافة غ
العائلة. إن التأكد من األخطاء في عملية التعرف على الجثث 

التي استلمتھا كل من  الجثتمن  DNAسيتطلب جمع عينات 
  العائلتين إضافة إلى عينات من أفراد العائلتين.

ھناك حاجة لوضع آليات للتعامل مع األخطاء التي تحدث في 
 الجثتتؤدي إلى تسليم والتي  الجثتعملية التعرف على 

  البشرية إلى عائلة أخرى غير عائلة الشخص المتوفى. 
 

  الخطوات المطلوبة لتحقيق الھدف
  وضع سياسات وآليات لتحقيق ما يلي:

  التي قد تكون سلمت عن طريق  البشرية الجثتإعادة جمع
 أخرى.  عائالتالخطأ إلى 

  إعادة جمع عيناتDNA  المطلوبة إلجراء فحوصات
 ة. إضافي

  العائالتالتواصل مع.  

  

  ما يجب تحقيقه
من خالل  الجثتأن يتم التسليم بعد التعرف اإليجابي على 

  جھود التعرف على الضحايا البشرية. 
تقوم كل من وزارتي الداخلية والعدل بتحديد االطار القانوني 

لحل أية إشكاالت قد  DNAالذي يمكن من خالله جمع عينات 
  تحدث في ھذه القضية.
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  :التوصيات واالستنتاجات  8
 

  التوصيات التالية:بقدم تالتقرير فإنه يھذا والذي تم تفصيله في بناء على ما استنتجه الفريق 
  
ھو تطبيق إطار قانوني معترف به دوليا يتعامل مع المفقودين  مفقودين. إن جزءا مما سيحدد معالم جھود ليبيا في التعرف على ال1

  عن طريق ما يلي: 32تفينوالمخ
 .تجريم االختفاء القسري في القانون الليبي وتمييز ليبيا الجديدة عن ماضيھا القمعي 
 .تكملة عملية المصادقة على المعاھدة الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري وتطبيقھا 
  المفقودين، وتحديد  عائالتالتعامل مع حقوق كل وضع قانون جديد حول األشخاص المفقودين. ھذا القانون سوف يساعد على

ھم ال يعانون من تمييز ضدھم على أسس من اللغة، أو العرق، أو الجنس، أو الجنسية، عائالتواجبات الدولة، وضمان أن المفقودين و
 المفقودينتعرف على أو الدين، أو االنتماء السياسي. كما سيساعد ھذا القانون في تعريف أية مرحلة من الزمن سيقوم جھد ال

  بتغطيتھا. 

القسري أو تسبب ختفاء إل. إن ھدف ليبيا ھو الوصول إلى حالة تمنع فيھا حدوث أية خروقات لحقوق االنسان، وأية أعمال تؤدي إلى ا2
وطنية في مجال الطب جزءا من الماضي. وحتى يتم الوصول إلى تلك الحالة والحفاظ عليھا فإنه من المھم بناء وتعزيز القدرات ال الرعب ھي

ومھارات وقدرات ليبية خالصة يمكن أن ينتج بلدا  ھود التعرف على حساب بناء معرفةالشرعي. إن محاولة تقليص التأخيرات األولية في ج
خل قوى األمن أقل استعدادا للتعامل مع حقوق االنسان والقضايا الجنائية في المستقبل. إن أھمية بناء خبرات صلبة في مجال الطب الشرعي دا

  والنظام القضائي الليبي يجب أال تغفل أھميتھا أو يغض النظر عنھا.
  
ھو عمل علمي خالص ويجب أن يكون مستقال تماما عن أي جھد للتفريق بين األشخاص  ن عملية البحث والتعرف على المفقودين. إ3

التعرف عملية  الضروري فصللذلك، فإنه من ، أو االنتماء السياسي. أو الدين المفقودين بناء على اللغة، أو العرق، أو الجنس، أو الجنسية،
عن  ن كل أقارب المفقودين سيقومون بإإلبالغ. ھذا سيضمن أةمتحيز شئون الشھداء حتى يمكن اعتبارھا جھة محايدة وغيرمن  المفقودينعلى 

  الضحايا. جثتمفقوديھم مما سيزيد من فرص نجاح جھود التعرف على 
   

ھويات المفقودين والتعرف على  عنبالبحث  أو مجلس إشراف تعطى صالحيات واضحة وتكلف ھيئةمؤسسة مستقلة، كأن تكون . بناء 4
في سبيل تخفيف أي تصور عند الرأي العام عن وجود تمييز، تحتاج ھذه المؤسسة أن تضم في مجلس إدارتھا مفوضين/ البشرية.  الجثت

  أعضاء يستطيعون فعل ما يلي: 
 البحث عن الحقيقة والمصالحة مجال العدالة اإلنتقالية مثل مفوضيةوتوفير معلومات عن الجھود الليبية المبذولة في  ق معالتنسي 

 المفقودين. شخاص المختفين قسريا، وقانوناألالخاص بتشريع ال، وقانون العدالة االنتقالية، والوطنية
 جة.  يجب أن يتضمن ھذا ممثلين على مستوى رفيع من إدارة الطب تسھيل الحصول على تخصيصات الموارد الحكومية حسب الحا

، وإدارات األدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإدارة الشؤون االجتماعية بوزارة رعاية مكتب النائب العام  الشرعي بوزارة العدل، و
 أسر الشھداء والمفقودين. 

 بب القانوني للوفاة ( وزارتي الداخلية والعدل مثال).وضع أو تسھيل سياسات للوزارات ذات الصلة في تحديد الس 
  .تطوير وتطبيق العقود الحكومية ومذكرات التفاھم 
  تسھيل تخصيص الموارد األكاديمية والتدريب في ليبيا والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي المختصة بعلم الطب الشرعي والتعرف

 يين من جامعات في ليبيا إضافة إلى أكاديميين من مركز بحوث التقنيات الحيوية. البشرية. يجب أن يتضمن ھذا أكاديم الجثتعلى 
  المفقودين في ليبيا.  عائالتالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل 
 العمل كجھة تنسيق علمية وطنية مع الخبراء الدوليين ذوي العالقة في عدة مجاالت متعلقة بالتعرف على الضحايا في حاالت 

  ). DNAالوفيات بالجملة (اآلثار، علم االنسان أو االنثروبولوجيا، علم األمراض أو الباثولوجي، البصمة الوراثية 

                                                 
ريمة يتم فيھا إخفاء شخص عن طريق قوات األمن في الدولة أو بواسطة أشخاص مخولين من قبل الدولة، مثل إن االختفاء القسري ج 32

 ضباط الشرطة، والعسكريين، وأعضاء البرلمان إلخ. إن األشخاص المفقودين ھم األشخاص الذين لم يعثر عليھم كنتيجة لنزاع مسلح. االختفاء
  سلم. إن التداخل بين الفئتين قابل للحدوث حين يحدث االختفاء القسري في زمن الحرب.القسري يمكن أن يتم أيضا في أوقات ال
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  يحتاج جھد التعرف على الضحايا البشرية إلى تأسيس مركز تسجيل مركزي شامل يسھل التعقب الفعال لألشخاص غير المسجلين عن . 5
  مواقع، والظروف التي تم فيھا اختفاؤھم أو فقدانھم. ھذا أمر مھم للتحقيق في قضايا المفقودين.طريق جمع معلومات عن الھويات، وال

 
إلى يومنا ھذا، فإن التقديرات حول أعداد المفقودين غير مبنية على معلومات كاملة ودقيقة. إنه من الضروري وألغراض تخصيص . 6

التي تقود إلى التعرف. بعض المفقودين قد ال  DNAيتم استعماله في إحصاءات تحاليل ال أن يتم تحديد رقم دقيق للمفقودين ل الالزمة الموارد
  ھم وأصدقائھم تحت ھذه الصفة لألسباب التالية:عائالتيكونون مسجلين من قبل 

 التي تعتقد أن أبناءھا المفقودين ال يزالون أحياء لن تتقدم لتتبرع بعينات  العائالتDNA يا. لجھد التعرف على الضحا 
  تشعر أن ھناك تمييزا ضدھا في الدعم الذي يتلقونه من وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين، حيث أن أبناءھم  العائالتبعض

 المفقودين كانوا ينتمون لجماعات ينظر إليھا على أنھا مضادة للثورة. 
  ال القواعد اإلدارية المعقدة، مثل ضرورة إحضار كل األقرباء من أجل أخذ عيناتDNA  ،في نفس الوقت وفي مركز واحد

 أصال أو تم فقدانھا أثناء الصراع.  العائالتأو طلب بعض األوراق التي لم تمتلكھا بعض 
 التي تعيش في الخارج تحتاج إلى جھود تواصل دولية وھذا ما لم يحدث حتى اآلن. يحتاج ھذا االمر إلى إشراك  العائالت

  والذين فقدوا في ليبيا.  المفقودين من جنسيات أخرى عائالت

  التي لديھا أشخاص مفقودون وتسھيل عملية االبالغ عن المفقودين.  العائالتقائمة بالمفقودين إلى إشراك كل  كوينتتاج عملية تح

  
وتطوير البشرية بشكل غير اعتيادي ھي مواقع جريمة ويجب أن تعامل على ھذا األساس. يجب وضع  الجثت. إن المقابر الجماعية ودفن 7

  العام لحماية المقابر الجماعية كمواقع جريمة.مكتب النائب  سياسات مع إدارة األدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، و
  
ي نونطبية ضمن اإلطار القا رعاية أسر الشھداء والمفقودين التقوم باختبارات قانونيةوزارة ي يتم اتباعھا اآلن في التعرف الت عملية. إن 8

قوم بتوثيق األدلة وجمعھا بناء على سلسلة الحيازة المعتادة في التحقيقات الجنائية وألغراض خراجھا وال تقوم باستالليبي الحالي للرفات التي ت
 حاليا في الحكومة الليبية (وزارتي العدل ينالموجودمن المتخصصين الليبيين كادر تشمل يجب أن أي عملية تعرف محكمة كشف الحقيقة. 

اإلستعانه بالخبرات عن طريق  محلية في الطب الشرعيقدرات الوسائل الضرورية لبناء  وفروأن ت العام) في أعمالھامكتب النائب  والداخلية و
التدريب والرعاية.  إن ھذا التعاون الوزاري سيساعد أيضا في تأسيس وتوضيح الدولية التي لھا باع في ھذا المجال ليقوموا بتوفير 

كشف الحقائق والمصالحة، وستبني ثقة لدى الرأي العام  ھيئةات الضرورية حول التحقيقات الجنائية المتوقعة أو التحقيقات المرتبطة بالصالحي
  في الحكومة عن طريق توفير حقوق متساوية، وخدمات حكومية، وتطبيق حكم القانون.

   
في  لعدل الموارد التي تمكنھا من االلتزام بالمعايير الدولية المتفق عليھا. حتى وقتنا الحاضر، ال تمتلك إدارة الطب الشرعي في وزارة ا9
سيوفر مفقودين التعرف على ال برنامجيتم بناء قدرات الطب الشرعي الضرورية، فإن  إلى أنالقانونية وتحقيقات الوفاة. و-تحقيقات الطبيةال

  والرعاية. المساعدة عن طريق مھنيين دوليين معترف بھم ليقوموا بالتدريب 
  

المفقودين إلى دعم  عائالت. في بعض الحاالت، فإن التحقيقات القضائية الشاملة في حاالت الوفاة واالختفاء قد تكون ضرورية. تحتاج 10
 مأنھ تحقيقي، خصوصا أولئك الذين يعتقدون أن أقاربھم ال يزالون على قيد الحياة، أو ھم ضحايا عمليات ابتزاز من قبل أشخاص يدعون زورا

للقيام بمھام التحقيق قوة عمليات خاصة بالمفقودين لديھم معلومات عن أماكن أفراد العائلة المفقودين. لذلك تحتاج وزارة الداخلية أن تشكل 
حقق التعرف على الضحايا، تحتاج أن ت التابعة لبرنامج وحدة التحقيقاتالجنائي فيما يخص المفقودين. ھذه القوة الخاصة، وبالتعاون مع 

المعلومات  كان المفقود فيھا ستوضعلم يتم تحديد م في أنھم ال يزالون أحياء. في الحاالت التي وبفعالية وتتعقب األدلة عن المفقودين الذين يشك
أن تتم . ھذه المبادرة تحتاج أيضا إلى تعاون مع لجنة المصالحة و البحث عن الحقيقة، ويمكن ينل المفقوديسجمنظومة تالتي تم جمعھا في 

  استشارة مؤسسات فرض القانون الدولية عند الحاجة. 
  

وال تشمل بشكل فعال أساليب أخرى (علم  DNA. تتمحور جھود التعرف في وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين حاليا على فحوص ال11
تقوم بھا التي من اآلھالي  DNAعينات اللتجميع  حقيقات األدلة الجنائية مثال). جمع المعلومات المصاحبةالطب الشرعي األنثروبولوجي، وت

خاص بما قبل الوفاة للشخص المفقود. يمكن لھذا أن يعرقل النجاح بشكل عام في لتكوين ملف غير كافية وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين 
بل الوفاة للشخص المفقود وجعلھا متوفرة التعرف إلى جمع كل المعلومات الضرورية عن ما ق عمليةحتاج مفقودين. تالتعرف على المسألة 
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معلومات التعرف على الضحايا البشرية بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي في  ةللمقارنة مع مرحلة ما بعد الوفاة من خالل استعمال نظام إدار
  .DNAوزارة العدل، ومختبر ال 

  
ريق جھات متعددة في ليبيا. إن جمع العينات ليس متجانسا، وبعض . حتى اآلن، فإن جمع معلومات ما بعد الوفاة يتم القيام به عن ط12

العينات تحتاج إلى إعادة جمع بسبب المصدر المشكوك فيه (عدم توفر سلسلة الحيازة)، أو بسبب عدم توفر كمية كافية من العينة التي تم 
  ع.يجمتسيحتاج إلى إعادة  منھا منالتعرف إلى تجميع كل العينات بشكل مركزي وتقييم  برنامججمعھا. يحتاج 

  
 أخذ عينةأخرى عن طريق الخطأ, سيكون من الضروري ت إعادته إلى عائلة قد تم مانالجثأن بعتقاد عندما يكون ھناك ا. في عدة حاالت 13

DNA  تعرف إلى القيام ال نات من أفراد العائلة. سيحتاج برنامج(وھذا ما قد يتطلب إعادة استخراج الجثة) إضافة إلى أخذ عي مانالجثمن
اج بحملة إعالمية لتوعية العائالت والرأي العام حول مثل ھذه االجراءات، وكذلك تعريف اآلليات القانونية التي ستحكم عمليات إعادة استخر

  .DNAالجثث وجمع عينات 
  

، فإنه يجب تطوير DNAمع عينات . في الوقت الذي طورت فيه وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين بنية تحتية على شكل مكاتب لج14
قد تم إعطاؤھم انطباعا خاطئا أن نتائج التعرف  العائالت. وكما الحظنا، فإن بعض DNAالتي تبرعت بعينات  العائالتجھود التواصل مع 

ھذا التعرف سيحدث أساسا.  سوف تظھر خالل األشھر القادمة، رغم أنه من المستحيل التنبؤ بالمدة الزمنية التي يتطلبھا التعرف أو ما إذا كان
بمعلومات دقيقة حول عمليات التعرف على الضحايا البشرية بشكل شامل عن طريق ضمان أن كادر جمع عينات ال  العائالتيجب أن تبلغ 

DNA رف على يمتلك معرفة قوية حول العملية وحدودھا. يحتاج جھد التعرف إلى تطوير حملة رأي عام قوية وذات مصداقية حول آلية التع
  . العائالتالضحايا البشرية. ھذه الحملة تتضمن البروتوكوالت واألساليب التي يتم بموجبھا التعامل مع 

  
 DNAفي مكاتب جمع ال  DNAالتي تتبرع طوعيا بعينات  العائالت. ال يتم الحصول على موافقة خطية تتضمن معلومات كاملة من 15

أمر مھم حيث أنھا  DNAالتي تتبرع بعينات  العائالت. إن الحصول على الموافقة الخطية من قودينرة رعاية أسر الشھداء والمفوزالالتابعة 
بسبب جمع العينات، وكيف سيتم استعمالھا. يجب تبني سياسة الحصول على الموافقة الخطية كجزء من  العائالتتوثق أنه قد تم إبالغ 

  .DNAمعلومات ما قبل الوفاة وجھود جمع عينات 
  

، والخصوصية الشخصية لألفراد الذين يوفرون المعلومات ويتبرعون DNAناك حاجة لقوانين خاصة بمعلومات الحمض النووي . ھ16
وقوانين الخصوصية الشخصية. يجب  DNA.  تحتاج ليبيا إلى صياغة وتطبيق قانون وطني حول معلومات الحمض النووي DNAبعينات ال

  على الضحايا عن طريق مراجعة أفضل الممارسات التي تمت في العمليات المماثلة دوليا. أن يتم ھذا بالتعاون مع جھود التعرف 
  

تعرف، الحاالت العديد من ، وأنتج مفقودين قضايا بعض بالبحث في ، قام معمل البصمة الوراثية التابع لوزارة الداخلية2012. منذ مارس 17
ت وزارة الداخلية حتى اآلن يجب أن يتم االعتراف بھا كمصدر مھم إلجراء وبدأ في عملية الحصول على اعتراف خارجي.  إن إنجازا

ستمرار في عمله. إنه بتوفير التفويض المناسب، كي يتمكن من اإلبالموارد المناسبة  ي ليبيا. يجب أن يتم تزويد ھذا المعملاالختبارات ف
  . ھويات المفقودينھود ليبيا في التعرف على فإنه قادر على أن يدعم وبشكل فوري ج لھذا المعمل والموارد، والدعم

  
والمعلومات  DNAوبشكل مسؤول ھو عملية معقدة. إن ملكية عينات ال  DNA. إن الحصول على معونة خارجية في اختبارات ال18

اسة المنافع والمحددات التي خارج ليبيا، يجب أن يتم در DNAالمستقاة منھا تحيط بھا اعتبارات أخالقية وقانونية عديدة. قبل إرسال عينات ال
ع تحكم عملية إجراء الفحص خارج ليبيا. يجب أن تكون ھناك عقود لتوضيح كيفية التعامل مع األساليب العلمية، ومواضيع الوالية القضائية م

  .DNAالمختبرات األجنبية، إضافة إلى موضوع ملكية كل العينات والنتائج قبل االستعانة بمصادر أجنبية في فحوص ال
  

يسمح بالقيام  مركزي  DNAالمرتبطة باألشخاص المفقودين تحتاج إلى أن توضع في برنامج تحليل ملفات DNA . إن كل ملفات ال19
.  يجب تحديد الجھة المسؤولة عن إدارة واالشراف على DNAبتحليل القرابة في حاالت الوفيات بالجملة عن طريق إجراء فحص ال

والنظام الذي سيتم  DNAي/ المعلومات الجينية وتحليلھا. خالل عملية تحديد الجھة المسؤولة عن تحليل ال معلومات ملفات الحمض النوو
استعماله، يجب ضمان التوافق (المشاركة في المعلومات ونقلھا)  بين ھذه االختيارات واألنظمة األخرى المتبعة من قبل معامل السلطات 

  األمنية. 
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ت الدولية لجھود التعرف وتعھدت بدعمه، وھي تركز على وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين باعتبارھا . لقد تبرعت بعض المنظما20
التي تعمل في مجال الطب الشرعي شريكا لھا في ھذا الجھد. تحتاج الحكومة الليبية أن تضمن تنسيق الدعم الدولي بين مختلف المؤسسات 

في النظام القضائي الليبي بشكل كامل لزيادة بناء قدرات الطب الشرعي في عموم البالد ومؤسساته  مثال وزارتي العدل والداخلية)، وإدماجھا(
  القضائية. 

  
 . في سبيل تطوير خدمات طب شرعي مستدامة ومعترف بھا دوليا لدعم العدالة االنتقالية واألمن، تحتاج الحكومة الليبية إلى تحديد وتوفير21

  لعدل والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي. الموارد الضرورية لوزارات ا
  

التعرف على الضحايا. يجب االنتباه ألھمية  برنامجالمفقودين وأولئك العاملين في  عائالت. ھناك حاجة لدعم نفسي (سيكولوجي) في ليبيا ل22
فاقات أو عقود مع أطباء نفسيين مؤھلين ذوي الصحة النفسية وادماجھا ضمن جھود التعرف على الضحايا. على جھد التعرف أن يدخل في ات

المفقودين وكادر العمل في جھود التعرف على الضحايا لتطوير البنية التحتية للدعم النفسي  عائالتخبرة دولية معترف بھا في الدعم النفسي ل
  وأساليب. الضروري. يقوم ھؤالء األطباء بتوفير التدريب والرعاية وتطوير برامج تدريبية، وبروتوكوالت،

  
. تطوير مبادرات طب شرعي مستدامة وذات مصداقية يحتاج إلى تعاون المعلمين، والباحثين، والممارسين. يجب أن تبذل الجھود إلدخال 23

  كل العلماء الليبيين داخل ليبيا في عملية تطوير الطب الشرعي، إضافة إلى العمل على الحصول على الدعم من المصادر الدولية.
  

ذا التقرير الخطوات المھمة التي تحتاج ليبيا إلى اتخاذھا من أجل مد تأثير علمائھا على عدد من القضايا في الوزارات المختلفة خدمة يوضح ھ
احلھا للعدالة. إن تطبيق التوصيات يحتاج إلى تعاون العلماء، وسيتطلب اتخاذ قرارات صعبة. ولكن الجھد المبذول اآلن، والبالد ال تزال في مر

  لمبكرة من التطور سيتم تقديره مستقبال من قبل الشعب الليبي. ا
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  :Aالملحق أ 
  

 جدول لقاء فريق العمل

 التاريخ الوقت التقريبي الموقع العمل المشتركون 
 اكتوبر  14األحد    مطار طرابلس الدولي وصول شميت، مانلي و  جوسي   
          

مانلي، شميت، 
 جوزي

إجتماع لتلخيص العمل مع ممولي 
 10:30 - 8:30 سفارة ھولندا محتملين (ھولندا و سويسرا)

شميت، مانلي، 
 جوزي

مرفت د.إجتماع لتلخيص العمل مع 
 عبود عادلد.، قعصام زريد.مھني، 

 (لجنة التعرف على الضحايا)
و  الشھداء سرأوزارة رعاية 

 اكتوبر 15 األثنين 13:00-11:00 المفقودين

شميت، مانلي، 
 جوزي

إجتماع لتلخيص العمل مع أودو كرنزر 
   14:30-13:30 كافي دي روما (اللجنة الدولية للصليب األحمر)

شميت، مانلي، 
 مرفت مھنيمع إجتماع لتلخيص العمل  جوزي

  ارحرحركة جيل األمقر 
   18:30-15:30 مركز دعم مفقود

          

 شميت
مد ( مدير مكتب وزارة لقاء مع خالد أح

 رعاية أسر الشھداء والمفقودين في سبھا)
و  الشھداء سرأوزارة رعاية 

 اكتوبر  16الثالثاء   13:30-11:00 المفقودين

 16:00-14:30 فندق باب البحر لقاء مع د. عثمان عبد الجليل شميت

          

 شميت
، عبود عادلد.، قعصام زريد.لقاء مع 

 MAKRIفريق 
و  الشھداء سرأة رعاية وزار

 اكتوبر 17األربعاء  11:00-9:30 المفقودين

 19:00-17:00 مدينة النخلة - مقر بعثة األمم المتحدة  لقاء مع ماريكي ويردا  

          

شميت، مانلي، 
 جوزي

لقاء مع الكولونيل عبد السالم عاشور، 
 اكتوبر 18الخميس  11:45-11:00 وزارة الداخلية رئيس إدارة التحقيقات الجنائية

شميت، مانلي، 
 13:30-12:30 المكز الطبي في طرابلس عربياللقاء مع د. أنور  جوزي

          

 13:00-12:00 ودانالفندق  لقاء مع ھوارد فارني شميت

 اكتوبر 20السبت 

 شميت، مانلي

لقاء مع كلوديو كوردون ( المركز 
)، ICTJالدولي للعدالة االنتقالية 

 16:30-15:30 ودانالفندق  )UNSMILيكي ويردا (ومار

          

 شميت
لقاء مع األطباء الشرعيين المتعاقدين مع 
 وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين

و  الشھداء سرأوزارة رعاية 
 12:00-10:00 المفقودين

 اكتوبر 21األحد 

          
شميت، مانلي، 

 13:45-11:45 جامعة طرابلس لية الطبلقاء مع د.زيد، معاون عميد ك جوزي
 اكتوبر 22اإلثنين 

شميت، مانلي، 
 جوزي

، د. عبد المنعم طاحلقاء مع د. نبيل الن
 15:45-14:45 مركز بحوث التقنيات الحيوية، طرابلس الذيبفالح، د. عبد الوھاب 

          

شميت، مانلي، 
 جوزي

لقاء مع كادر وزارة رعاية أسر الشھداء 
 22:00-20:00 مطار سبھا ودين في سبھاوالمفق

 اكتوبر 23الثالثاء 
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شميت، مانلي، 
 جوزي

لقاء مع كادر جمع عينات الحمض 
النووي في وزارة رعاية أسر الشھداء 

 15:00-10:00 مركز تحليل الحمض النووي -سبھا  والمفقودين
 اكتوبر 24األربعاء 

 20:00 العودة الى طرابلس    

          

 اكتوبر 25الخميس      عيد األضحى  

 اكتوبر 26الجمعة      عيد األضحى  

 اكتوبر 27السبت      عيد األضحى  

 اكتوبر 28األحد      عيد األضحى  

          

قعصام زريد. مرفت مھني ود.لقاء مع  شميت
و  الشھداء سرأوزارة رعاية 

 14:00-13:00 ، طرابلسالمفقودين 
 اكتوبر 29ين اإلثن

          

 شميت، مانلي
لقاء مع عبد هللا بو رزيزة، رئيس مركز 

 الخبرات القضائية
وزارة العدل، مركز الخبرات 

 11:30-10:30 القضائية، طرابلس

 اكتوبر 30الثالثاء 
 شميت، مانلي

)، MAKRIلقاء مع الكولونيل بارك (
 عبود عادلد.، قعصام زريد.

و  اءالشھد سرأوزارة رعاية 
 13:00-12:00 ، طرابلسالمفقودين 

 17:00-15:00 السفر الى بنغازي   شميت، جوزي

 شميت
لقاء مع محمد طافور ممثل وزارة 

 19:00-18:00 فندق تيبيستي، بنغازي رعاية أسر الشھداء والمفقودين

  
 اھاليرابطة  -لقاء مع عادل بن سعود

 20:00-19:00 فندق تيبيستي، بنغازي بو سليمأ

          

 شميت، جوزي
لقاء مع كادر وزارة رعاية أسر الشھداء 

 المفقودين اھاليوالمفقودين و
و  الشھداء سرأوزارة رعاية مكتب 

 اكتوبر 31األربعاء  15:00-11:00 ، بنغازيالمفقودين 

 22:00-20:00 العودة الى طرابلس    

          

 13:55 مطار طرابلس الدولي  وصول سوزر  
 نوفمبر 1الخميس 

 14:25 مطار طرابلس الدولي  وصول المبورني  

          

 10:35 مطار طرابلس الدولي  وصول فارني  

 14:40-13:55 مطار طرابلس الدولي  وصول ھاجلند وبيرواري   نوفمبر 2الجمعة 

 18:00 فندق التوفيق تلخيص أمني استشاري الكل

          

 9:00 فندق التوفيق ستشاريتلخيص ا الكل

 11:00 فندق التوفيق عثمان عبد الجليل الكل نوفمبر 3السبت 

 الكل
إجتماع عائالت: اليرموك، أبو سليم و 

 من اھالي المفقودين غيرھا
 12:30 حرارحركة جيل األمقر جمعية 

          

 الكل

اجتماع مع الفريق الفني في وزارة 
ودين، الفريق رعاية أسر الشھداء والمفق

 الكوري الجنوبي، والفريق السوداني
و  الشھداء سرأوزارة رعاية 

 ، طرابلسالمفقودين 

9:00 - 15:00 
 نوفمبر 4األحد 

 17:00 مدينة النخلة اجتماع مع ماريكي ويردا الكل
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 الكل

/ األطباء CID -اجتماع بوزارة الداخلية
 الشرعيون

 10:00 وزارة الداخلية

بيرواني،  نوفمبر 5نين اإلث
 سوزر، عاغلند

مختبر الحمض النووي التابع لوزارة 
 الداخلية

 13:00 شارع صالح الدين

 17:00   اللجنة الدولية للصليب األحمر الكل

          

 13:00 -10:00 المشرحة - المركز الطبي في طرابلس إجتماع وزارة العدل الكل

 14:00 فندق التوفيق عبدالجليل عثمان الكل نوفمبر 6الثالثاء 

 19:00 جنزور تاورغاءمجلس  شميت، الھرام

          

 فارني
في ليبيا ABA -كيفن جورج  حيكافيه لما،  الواجھة البحرية ل

 األندلس
9:00 

 نوفمبر 7األربعاء 

 الكل
 أساتذة الجامعة، المختبر، المناھج

كلية الحقزق/ كلية  -جامعة طرابلس
 الطب

13:00 

          

 9:00 فندق التوفيق محامي بنغازي فارني، شميت

 نوفمبر 8الخميس 
 11:00 طريق المطار مركز بحوث التقنية الحيوية سوزر، بيرواني

  

فريق وزارة رعاية أسر الشھداء 
 والمفقودين في ينغازي

و  الشھداء سرأوزارة رعاية 
 ، طرابلسالمفقودين 

13:00 

          

 نوفمبر 9الجمعة    فندق التوفيق -غرفة اإلجتماعات جتماع حول التقريرإ الكل

          

 نوفمبر 10السبت  10:00 فندق التوفيق -غرفة اإلجتماعات إجتماع الفريق الكل

          
المبرن، شميت، 

 11:00 فندق كورينثيا إجتماع في السفارة البريطانية مانلي

 13:00 صالح الدين التابع لوزارة الداخلية DNAمختبر  رامسوزر، الھ نوفمبر 11األحد 

شميت، سوزر، 
 المبرن

لشؤون عشاء مع اللجنة الدولية 
 لمفقودينا

 19:00 مطعم

  
        

 سوزر، الھرام
MoI Meeting (Col Abdulsalam 
Ashoor) 

 11:30 وزارة الداخلية

 نوفمبر 12اإلثنين 

 12:00 فندق التوفيق ياتيةممثل التقنية الح الھرام، شميت

 13:00 فندق ريكسوس لقاء مع العبيدي، عثمان سوزر، الھرام

 بوب، شميت

لقاء مع وزارة رعاية أسر الشھداء 
 والمفقودين

و  الشھداء سرأوزارة رعاية 
 ، طرابلسالمفقودين 

14:00 

 15:30 فندق كورينثيا السفارة البريطانية - مستشاري الشرطة سوزر

 19:00 فندق كورينثيا ICMPء مع لقا  

         سوزر، الھرام

 المبرن، شميت

لقاء مع وزارة رعاية أسر الشھداء 
 والمفقودين

و  الشھداء سرأوزارة رعاية 
 ، طرابلسالمفقودين 

9:00 

شميت،سوزر،  نوفمبر 13الثالثاء 
 المبرن

 10:00 وزارة الداخلية كولونيل عبد السالم عاشور

 شميت،سوزر،
 المبرن

 - ھندلقاء سويسري ھولندي ( ميشيل و
 كلوديا ومحمد)

 14:00 مكتب السفارة السويسرية
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 17:30 طرابلس - اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRCلقاء  شميت 

 19:00 مدينة النخلة )UNSMILماريكي ويردا (  

      
  

شميت, 
 المبرنسوزر،
 الھرام

اء لقاء مع وزارة رعاية أسر الشھد
 والمفقودين

و  الشھداء سرأوزارة رعاية 
 10:00 ، طرابلسالمفقودين 

 نوفمبر 14األربعاء 
 13:00 صالح الدين خلية للحمض النووي لدامختبر وزارة ا , الھرامسوزر

 16:00 السفارة األمريكية السفارة األميركية سوزر
شميت,  
 المبرنسوزر،
 17:00 ليب األحمراللجنة الدولية للص ICRCمكاتب  الھرام

          

 نوفمبر 15الخميس  15:50 المطار  مغادرة المبورني  

          

 نوفمبر 16الجمعة  15:10 المطار  مغادرة شميت، جوزي، سوزي، مانلي  
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:  B الملحق ب   
  PHR33الوثائق التي تمت مراجعتھا من قبل فريق خبراء 

  

  رير:التقا

  
 2011األول من يونيو  -مجلس حقوق االنسان -تقرير عن لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا. 
 2012الثاني من مارس -مجلس حقوق االنسان -تقرير عن لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا. 
  2003 -ھيومن رايتس واتش -1996تقرير عن مذبحة بو سليم في عام. 
 2012إبريل  -وفد خبراء الطب الشرعي الفنلنديين -ليبيا تقييم احتياجات الطب الشرعي في. 
 لدعم ليبيابعثة األمم المتحدة  -تقرير حول العدالة االنتقالية: األسس في ليبيا الجديدة UNSMIL- 16  2012سبتمبر. 

  
  االصدارات القانونية:

  
 2012فبراير   5 -ھداء والمفقودينالش اسررعاية  -28تفويض الوزارة رقم  - وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين. 
 2012إبريل  17 -المالية المنحدفعات  -32تفويض الوزارة رقم  - وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين. 
  منح العفو (ترجمة  - 35قانون المجلس الوطني االنتقالي رقمUNSMIL.( 
  االنتقالية ( ترجمة  االجراءات المتعلقة بالمرحلة - 38قانون المجلس الوطني االنتقالي رقمUNSMIL.( 
 الشھداء  اسرالضمان االجتماعي ورعاية  -85قرار مجلس الوزراء رقم  - وزارة رعاية أسر الشھداء والمفقودين

 .2012مارس  3 -والمفقودين
 2011 -قانون المجلس الوطني االنتقالي للعدالة االنتقالية. 

  
  الوثائق التقنية:

  
 المفقودين لجمع العينات والوثائق (مكتب سبھا):ملف وزارة رعاية أسر الشھداء و 

 
○ FTA Micro Card 
○ Registration Barcodes   ترميز التسجيل 
○ Registration Flier  منشور التسجيل 
○ Registration Genealogy Sheet صحيفة التسجيل الجينية 
 بطاقة ھوية التسجيل ○
 صحيفة التسجيل ○

● MAFMM -  ال قائمة التجھيزات والمعدات لمختبرDNA 
● MAFMM -  رسومات لمختبر الDNA المقترح 
 حزمة معلومات عن الكتب الدراسية حول الطب الجيني -جامعة طرابلس ●
 بوزارة الداخلية DNAبروتوكوالت مختبر ال ●
 (انجليزي/عربي)  ISO 17025وثيقة تحضيرات وزارة الداخلية لنيل االعتراف  ●

 
 

  
  

                                                 
  كل الوثائق العربية تمت ترجمتھا إلى االنجليزية.  33

64 دراسة وتقييم الربنامج الليبي للبحث والتعرف عىل املفقودين
 

Physicians for Human Rights



 

 

  المراسالت:
  

 وق االنسان، رافندران دانيال، رئيس قسم حقUNSMIL  12 .البحث والتعرف على األفراد المفقودين ھيئةإلى رئيس 
 2012يناير

  2012فبراير 2 .عربي مع مكتب نائب المدعي العامالمراسالت د. أنور 
 شين، د. عثمان عبد الجليل محمد مدير عة طرابلس، د. عبد هللا مسعود بيد. أحمد العقيلي بايد، عميد كلية الطب في جام

رسالة   مفتاح عبد العاطي الفيتوري، أستاذ في كلية الطب بجامعة بنغازي، جنة االشراف على مختبر الطب الشرعي، د.ل
ح، رئيس مركز بحوث التقنيات الحيوية في طرابلس إلى رئيس المجلس الوطني االنتقالي، ورئيس اد. نبيل صبري النط

العام، ورئيس سلطة  نائبزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، والالوزراء، ووزير رعاية أسر الشھداء والمفقودين، وو
 2012مايو  31 .البحث العلمي الوطني، ورئيس لجنة األخالقيات البيولوجية

  عصام زريق (د.مراسالت بينMAFMM و رئيس (ISFG 
  

  المقترحات:

  
  اللجنة الدولية للمفقودينICMP الليبية للتعامل مع موضوع المفقودين. : ملخص لألعمال المقترحة لمساعدة الحكومة

 ICMP.DG.542.1.doc. 2012نوفمبر  8سراييفو في 
 ملخص حول األعمال المقترحة لمساعدة الحكومة الليبية. ICMP 8  2012نوفمبر 
 GENOMA - مشروع تأسيس مختبر طب شرعي للوراثة الجزيئية في بنغازي  
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