
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 استرجـاع تشريع - ليبيا

 الُمعَد القانون مشروع: األراضي

 إلى المنقولة اتـــــالممتلك بشـأن

 القانون بموجب وذلك ،الدولة
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 3102 لعام يونيو
 . الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ِقبَل من مراجعته ليتم المنشور هذا إعداد تم

  "والنديسا تيك تيترا"  المنشور بإعداد قام قد و

 



 2 مراجعة مشروع القانون :األراضي استرجـاع تشريع - ليبيا

 

 

 

إعداد هذا المنشور وذلك لتقديمة إلى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عقد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية رقم  تم
EPP-I-00-06-00008-00 حقوق الملكية في من خالل  ، برنامج دعم قطاع العدالة واألمن9-6، المهمة رقم

دارة الموارد  لبرنامج " ، وبموجب عقد غير محدد المدة (PRRGP)ليبيا، وذلك بموجب برنامج حقوق الملكية وا 
 ( PLACE" )الرخاء وسبل العيش وحفظ النظم اإليكولوجية

 : إعداد

 تيترا تيك 

  7991ص ب 

  50450بورلينجتون، في تي 

 : لإلتصال باألفراد المعنيين

 بينيس سيباستيان

 المدير / كبير المستشارين الفنيين 
sebastien.pennes@tetratech.com 

 ميليسا هول 

 مدير المشروع 

melissa.hall@tetratech.com  

 ريني جيوفاريلي، ديبورا اسبينوزا، ريم جعفر، والنديسا: الُكّتاب
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تشااااااااااري  ا ااااااااااتر ا   -ليبيااااااااااا 
مشاار   النااان ن الُمع ااد : األراضاا 
الممتلكااااام المنن لاااا  إلاااا  بشاااا ن 

الد ل ،  ذلك بم  ب النان ن رقا  
 8791لعا   4
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 م ؤ لي إخالء 

إن وجهات نظر الكاتب الواردة في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 . أو حكومة الواليات المتحدة
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  د ل المحت يام
 I المحتويات

 II االختصارات 

 7 الموجز التنفيذي
 6 المقدمة 7-5
 1 الخلفية 0-5
 1 السياسة واإلطار القانوني 0-7
 9 نظرة عامة على التجربة العالمية السترجاع األراضي    9-5
 9 التابعة لألمم المتحدة " مبادئ بينيرو"   9-7
 75 وسط وشرق أوروبا    9-0
 70 جنوب أفريقيا  9-9
 79 العراق 9-4
 70 كولومبيا    9-0
 76 المساواة بين الجنسين في برامج استرجاع األراضي    9-6
 71 استرجاع األراضي مشروع القانون واالعتبارات الرئيسية لقوانين    4-5
 71 تعليقات عامة على مشروع قانون ليبيا   4-7
 05 المالحظات المتعلقة بمبادئ استرجاع األراضي األساسية    4-0
 05 لمسؤولة عن برنامج استرجاع األراضي اتحديد أو إنشاء المؤسسات    4-0-7
 07 التعويض مقابل االسترجاع  4-0-0
 00  ( التي وقعت خاللها المصادرة)تحديد الفترة الزمنية    4-0-9
 00 الشرعيون باالسترجاع المطالبون    4-0-4
 09  شكل التعويض    4-0-4
/ القيود المفروضة على كم األراضي والممتلكات األخرى المستحقة للتعويض    4-0-0

 االسترجاع 
04 

 04  األراضي المتبقية في ملكية الدولة    4-0-6
 00 علقة بعمليات االسترجاع التعليقات المت   4-9
 00  الوعي العام والمشاركة في برنامج االسترجاع    4-9-7

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754403
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754405
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754405
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754405
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754406
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754406
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754406
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754407
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754407
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754410
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754410
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754410
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754411
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754411
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754412
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754412
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754412
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754413
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754413
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754414
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754414
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754414
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754415
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754415
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754416
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754417
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754417
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754417
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754418
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754418
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754418
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754419
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754419
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754419
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754420
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754420
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754420
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754420
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754421
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754421
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754421
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754422
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754422
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754422
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754423
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754423
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754423
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  تحديد إطار زمنى لتقديم المطالبات    4-9-0

جراءات تقديم المطالبات قواعد و   4-9-9   ا 

  معالجة المطالبات    4-9-4

  تقييم الممتلكات المصادرة وتحديد التعويض    4-9-0

  تسوية المنازعات وتطويقها    4-9-6

  تسجيل وتوثيق الملكية الجديدة أواًل بأول    4-9-1

  اعتبارات إضافية لليبيا    4-4

  الشاغلون الحاليون   4-4-7

 الرجل والمرأة معاملة المساواة في    4-4-0
 استرجاع الملكية الجماعية 4-4-9

06 
06 
01 
09 
09 
97 
97 
97 
99 
94 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754424
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754424
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754424
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754425
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754425
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754425
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754426
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754426
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754426
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754427
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754427
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754427
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754428
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754428
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754428
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754429
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754429
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754429
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754430
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754430
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754430
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754431
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754431
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754431
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754432
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754432
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754432
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc358754432
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  االختصارام

 

 ت  ي  المنازعام البديل  الت  ي 

   ط  شرق أ ر با     إي إي 

  لط  ائتالف العراق المؤقت   الهيئ  المؤقت  

 ل ن  الب  ن   الهر ك للمطالبام العناري   ل ن  الب  ن   الهر ك

 ل ن  العراق لت  ي  منازعام الملكي  العناري  ل ن  العراق

 منظم  الم تم  المدن  المنظم  

 حن ق الديمنراطي   العمل  الحن ق

 حك م  ليبيا  الحك م  

  حيازة األراض   حن ق الملكي اإل كان  اتش ال ب 

 مكتب المخدرام  تطبيق النان ن الد ل  المكتب 

 ل ن  المطالبام العناري  بالعراق  ل ن  المطالبام 

 برنامج الرخاء   بل العيش  حفظ النظ  اإليك ل  ي  بليس 

دارة الم ارد برنامج حن ق الملكي   برنامج حن ق الملكي   ا 

برنامج دع  قطا  
 ال   األمنالعد

 برنامج دع  قطا  العدال   األمن من خالل حن ق الملكي  

 ال كال  األمريكي  للتنمي  الد لي  ال كال  
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 م  ز تنفيذي 

لمشروع القانون والذى يقوم باقتراح بعض األحكام بشأن الممتلكات المنقولة للدولة، وذلك بموجب " يقدم هذا التقرير مراجعة قانونية 
وال يعد هذا التقريرا . 0579، الذي نشرته وزارة العدل بالحكومة الليبية في مارس ("مشروع القانون) 7911لسنة  4القانون رقم 

مقتصرا على مناقشة مشروع القانون المعنّى،ّ إذ يسّلط الضوء على القضايا الرئيسة المختصة بأي استرجاع، والذى من شأن القانون 
ويعتمد مشروع القانون في معالجته على أسس العدالة االجتماعية وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة باسترجاع . أن يعالجه

، والتى ُتعتبر مقاوال من "النديسا"ولقد قام بصياغة هذا التقرير فريق من المحامين التابعين إلى . ممتلكات، بما في ذلك التعويضال
برنامج دعم قطاع " الباطن لمؤسسة لتيترا تيك أيه، وذلك من أجل البرنامج الًمدعم من ِقَبل المساعدات األمريكية، والذى ُيدعى 

دارة الموارد، وبموجب عقد غير محدد المدة  (SJSSPR)"ن خالل حقوق الملكيةاألمن والعدالة م ، ووفقًا لبرنامج حقوق الملكية وا 
 ( PLACE)لبرنامج الرخاء وسبل العيش وحفظ النظم اإليكولوجية 

كما أدى .  7969لقد شهد الليبيون سلسلة من اإلجراءات العقارية التي يعود تاريخها إلى وصول القذافي إلى السلطة، وذلك في عام 
صدور العديد من قوانين الملكية على مدى العقدين المتتاليين إلى فرض قيود بارزة حول الممتلكات التى ُتّمكنن الليبينين منن اسنتحقاق 

عنادة التوزيننذ، والتنى بلةننت ذروتهننا متمثلنةً  فنني إلةناء قننانون الملكيننة وقنند أد. ملكيتهنا ى هنذا بنندورل إلنى ظهننور موجننه منن المصننادرات وا 
 . ، والتى تركت لليبيين حقوق انتفاع قابلة للتحويل إلى ملكية7916الخاصة عام 

وبموجنب هنذا . زينذ الملكينة خنالل عهند القنذافىكسنند  قنانونى فني ظنل إعنادة تو  7911لعنام  4و غالبا ما يتم االستشنهاد بالقنانون رقنم 
كمنا سنما القنانون . القانون، تم تخفيض نسبة الملكية ليعادل مسكن  واحد لكل أسنرة، وذلنك منذ االقنرار بحنق السنكن لكنل منواطن ليبنى

واسنعة النطناق للممتلكنات بمصادرة الدولة للممتلكنات منن أجنل الصنالا العنام، منوفرًا بنذاك أساسنًا قانونينًا، وعلينه تمنت عملينة مصنادرة 
وعلننى النننرغم منننن توزيننذ الكثينننر مننن األراضننني التننني تننم االسنننتيالء عليهنننا علننى مؤسسنننات الدولنننة . الخاصننة التننني أعقبننت ذلنننك القنننانون

المترابطنننة أو المسنننتخدمة سياسنننيا، لقننند تنننم إعنننادة توزينننذ نسنننبة هائلنننة منننن األراضننني علنننى الفقنننراء وغينننر المنننالكين ألي أراضننني، وذلنننك 
كما يجب معالجة حقوق الشاغلين الحاليين، الذين من الممكن أن يصبحوا بمثابنة . ها كمسكن وكذلك في األغراض التجاريةالستخدام

ولقننند قنننّدر أحننند . المشنننردين فننني حنننال منننا إذا أّيننند مشنننروع القنننانون اسنننترجاع الممتلكنننات المفقنننودة، وذلنننك فننني خضنننم عملينننة االسنننترجاع
إلى قرابة ما يصل إلى ثالثنة أربناع سنكانها، وذلنك فني حنال اسنترجاع " طرابلس"كان العاصمة المحامين الليبيين عدد المشردين من س

 . جميذ الممتلكات التى تم مصادرتها

يسنتند التقرينر فقنط علنى البحنوك المكتبينة ( 7) اسنتنادا لسنببين، يعد هذا التحلينل محندودا فني عمقنه (SOW)شيا مذ بيان العمل اوتم
يعرض هذا التقرينر خلفينة عنن األحنداك التني اضنطرت الحكومنة الليبينة  .تم االنتهاء فيه من التقريرالذي  اإلطار الزمني الضيق( 0)

إلنى النظننر فني برنننامج السننترجاع الممتلكنات، ويلننى ذلنك لمحننة عامننة عنن التجننارب العالمينة السننترجاع الممتلكننات فني مننناطق وبلنندان 
ولذا، يقدم هذا التقرير مالحظات عامة حول مشروع القانون بوضعه . وكولومبيامثل وسط وشرق أوروبا وكذلك جنوب أفريقيا والعراق 

وقنند خلننص التقريننر إلننى . الحننالي، وذلننك قبننل تقننديم المالحظننات والتوصننيات المحننددة لمبننادئ وعمليننات االسننترجاع، والملخصننة أدنننال
 . متحدة، والملخصة هي األخرى أدنالالتابعة لألمم ال  "مبادئ بينير  "الخطوات التالية المقترحة والموصى بها في
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 :تحديد مشر   النان ن

 . و قد قام تحليل مشروع القانون بتعيين عدد من النقاط، وذلك لتعزيزها من خالل مزيد من التوضيحات واإلضافات للنص الحالى

 .المبادئ التوجيهية واألهداف العامة -8

 التي من شأنها إدارة وتنفيذ برنامج .إطار قانوني لضمان كفاءة وتسجيل الوثائق أواًل بأول -2

أحكنننام تضنننمن عننندم حرمنننان المنننرأل منننن عملينننة االسنننترجاع، وتعزينننز مشننناركتها علنننى قننندم المسننناواة، وكنننذلك تحديننند  -3
 .المؤسسات االسترجاع

 .أحكام كافية لحماية حقوق الشاغلين الحاليين من الممتلكات التي تم مصادرتها -4

 .ن المستوى الالزم من التعويضعرض منهجية تقييم وتفاصيل واضحة بشأ -5

الوضننوح بشننأن مننا إذا كننان التعننويض أو االسننترجاع سننوف يكننون متاحننا كبنندياًل عننن الممتلكننات المفقننودة فنني ظننل  -6
بالحاجنة إلنى التعنويض بنداًل منن االسنترجاع فني " مشروع القانون"وعلى الرغم اعتراف . إختالف الظروف وتنوعها

الحاليننة عننن اعتبنار مجموعننة مننن الظننروف، والتنني مننن الممكننن أن يكننون حناالت محنندودة، ف نننه يةفننل فنني صننورته 
 .التعويض فيها الحل األمثل

 .إنشاء عملية إلنفاذ ومعالجة مطالبات االسترجاع -9

ولقند تنم الموافقنة . فيمنا يلنى، وذلنك "مبادئ بينينرو"بما يتناسب مذ " مشروع القانون" و لقد تم إيجاز التوصيات التى من شأنها تعزيز 
 "مبننادئ بينيننرو "مننن قبننل اللجنننة الفرعيننة التابعننة لألمننم المتحنندة لحمايننة وتعزيننز حقننوق اإلنسننان، بحيننك تمثننل  0550ليهننا فنني عننام ع

 (9-7انظر القسم . )أحدك جهود المجتمذ الدولى والتى تهدف إلى خلق معايير دولية السترجاع حقوق الملكية

 ملخص الت صيام العام 

 (7المبدأ )جميذ الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان أن القانون يساعد 

  .وضذ أحكام لحماية حقوق الشاغلين الحاليين من الممتلكات التي تم مصادرتها -8

 (0المبدأ )لحماية الحق في السكن ومؤسسة الملكية 

متنوعنة تحديد ما إذا كان التعويض أو االسنترجاع سنوف يكنون متاحنا كبندياًل عنن الممتلكنات المفقنودة فني ظنل مجموعنة  -2
 .من الظروف المختلفة

توضننيا عمليننة تقننديم مطالبننات االسننترجاع، ويشننتمل ذلننك علننى العمليننة التننى سننتتبعها الوكنناالت الحكوميننة المسننؤولة عننن  -3
 .تجهيز المطالبات

، وذلنننك لتوضنننيا أهنننداف الحكومنننة المحنننددة، والتننني يهننندف برننننامج االسنننترجاع إلنننى "مشنننروع القنننانون"إضنننافة عبنننارة إلنننى  -4
 .تحقيقها 

، بمنا فني 7911لعنام  4إضافة مادة توضا أن القانون يقتصر على استرجاع المصادرات الذى تم بموجنب القنانون رقنم  -5
 .ذلك التواريخ المحددة وتعديالتها
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 (4المبدأ )لحماي  حق الم ا اة بين الر ل  المرأة 

ع، ويتضمن ذلك االعتراف بأهليتها في وتشمل أحكامًا تكفل حقوق المرأة في المشاركة واالستفادة من برنامج االسترجا -6
وكذلك النظر في إدراج نص في القانون . ووضذ األولويات للنظر في مطالبات من األسر التي تعولها النساء. الميراك

ويتضمن ذلك وضذ أسماء كل من الرجل والمرأل بالوثائق الجديدة، مذ االعتراف بأن . بما يتطلب وجود ملكية مشتركة
 .مثابة تحواًل ثقافياً هذا قد يعد ب

، والتى تتعلق 79، والتى تنص على وقوع عقوبات جنائية ومدنية عند انتهاك الشخص للمادة رقم 74تعديل المادة رقم  -9
بالتخلص من أو فرض الضرائب على الممتلكات التي سيتم استرجاعها، وذلك لتشمل أعمال االحتيال وعرقلة أداء 

 .لقانونالواجبات الرسمية بما يتفق مذ ا

 

   (83المبدأ )اإل راءام ال طني   المؤ  ام  اآلليام   

 .إضافة مادة لتعزز قدرة المؤسسات المسؤولة عن توفيرميزانية كافية، وذلك للوفاء بوالياتها القانونية -1
. يتم إدراج الخطوات األساسية في القانون، والتى من شأن المؤسسات الحكومية المعنية متابعتها عند استالم المطالبة -7

ويمكن أن يشتمل ذلك على أحكام اشعار، خطوات استقصائية، وعبء اإلثبات، واألحكام المنوطة بتلقي المطالبات من 
 الليبيين الذين يعيشون 

عداد التقارير العامة للنتائج كفرص إلجراء تسويات في منتصف الطريق وكذلك الرصد. في الخارج -81  .الدوري ومراجعة وا 

قد أنشئ حديثا أم ( الكيانات)ُيدرج في القانون الكيان المحدد الذى من شأنه البت في المطالبات، سواء كان ذلك الكيان  -88
 .إداريًا وقضائياً  كان كيانًا قائمًا كمؤسسة، وسواء كان كيانا إداريًا فقط أم مزيجاً 

 (82المبدأ )ضمان إمكاني  ال ص ل إل  إ راءام تندي  مطالبام اال ترداد 

تحديد فترة زمنية أو فئة من المضبوطات التي سوف يتم تطبيقها في حال إذا لم تعتزم الحكومة الليبية معالجة .  -77
 .مطالبات االسترجاع الناتجة عن كل وجميذ السياقات

ت من الورثة المؤهلين للحصول على االسترجاع، في حال ما إذا وكيفما قّسم الورثة المتعددون حقوقهم توضيا فئا -70
 .للملكية المستعادة أو التعويض

فنن ذا تننم وضننذ حنندًا، أيضننًا سننوف يحتنناج . تعيننين حنندود األراضنني والممتلكننات التننى تمتنناز بشننرعية االسننترجاع -79
ويعد الحد المسنتند إلنى الحجنم بشنكل عنام أقنل تعقيندًا . ة لضمان االمتثالالقانون إلى أن يشتمل على آلية تنفيذي

و بننالرغم مننن ذلننك، قنند يكننون هننناك أيضننا .منن غيننرل المسننتند إلننى إلننى قيمننة العقننار، بحيننك يتجنننب مسنألة التقيننيم
 بعنننض الفوائننند التنننى تسنننتند إلنننى تقننندير الحننند، اعتمنننادا علنننى سنننوق العقنننارات والتفننناوت فننني األسنننعار فننني مختلنننف

 .المناطق/ األراضي 
ويننتم ادراج الطننول المنننوط بنافننذة المطالبننات فنني القننانون، وذلننك تحقيقننا للتننوازن بشننأن حاجننة : تحديند المطالبننات -74

الحكومة إلى اإلسراع في العملية بالتزامن مذ وجود درجة من الصعوبة التى قد يواجهها المطالبين فني الوصنول 
يجناد أي منن األدلنة  إلنى معلومنات بشنأن حقنوق االسنترجاع، وكنذلك الوصنول إلنى البنينة والمؤسسنات الالزمنة، وا 
 . المناسبة والتى من شأنها دعم مطالباتهم
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وتشمل األحكام التي تتناول حقوق الشاغلين الحاليين للممتلكات، وذلك في حال إذا ما لم ينطبق على المالكين  -70
 .ليات لتحويل حقوق االنتفاع إلى الملكيةوقد تشمل تلك الحالة عم. السابقين حقوق االسترجاع

 .توفير قدر أكبر من التفصيل والتحديد فيما يتعلق بالمؤسسة المسؤولة عن إدارة عملية االسترجاع -76

أي فني غضنون فتنرة زمنينة محنددة منن ِقَبنل قنرار غينر قابنل للطعنن بشنأن )تحديد موعد نهائي من ِقَبل القنانون  -71
كما يجب ضمان عدم وقوع أي تكلفنة . به تقوم الحكومة بتسجيل الممتلكات المسترجعه، والذى بموج(االسترجاع

صنننندارهم وثننننائق خاصننننة بشننننأن  علننننى أصننننحاب االسننننترجاع الننننذى تننننم ايعادتننننه حننننديثا، وذلننننك عننننند تسننننجيلهم وا 
 .االسترجاع

لبات االسترداد بموجنب تحديد فترة زمنية أو فئة من المضبوطات، والتي ُتّمكن المالكين السابقين من تقديم مطا -71
 .هذا القانون

مالنك واحند أن لالنظر في ما إذا كان ينبةي فرض حدود لمسناحة األراضني وغيرهنا منن الممتلكنات التني يمكنن  -79
ذا تم اإلقرار بذلك، فسوف يشتمل هذا على الحد في القانون. يطالب ب سترجاعها  .وا 

 

 (71المبدأ ) توضيا المسائل التشريعية 

 .حقوق الورثة على وجه الخصوص ُتَحدد -05

من المالكين السابقين لحقوقهم ربما تختلف، كوجود غير المواطنين والمالكين " فئات خاصة"تناول ومعالجة . 07
 .السابقين ومستخدمي أراضي المشاع

التي توضيا ما إذا كان األشخاص فقط وحدهم هم المؤهلون أم يتم اعتبار كيانات قانونية مثل الشركات، و . 00
 .حازت ممتلكات تم االستيالء عليها، مؤهلة هى األخرى

" الشاغلين الحاليين،"، و"الورثة"و" المالكين السابقين"تحديد واضا لفئات المطالبين، بما يشمل ذلك تحديد . 09
 .وكذلك تعيين حقوق االسترداد الخاصة بهم

 .من مشروع القانون 70توضيا معنى المادة . 04

 لها أن ُتعّرف كل المصطلحات الرئيسيةإضافة مادة . 00

، وذلك للسماح باستمرار حقوق االرتفاق والتي ُتعتبر الزمة "حقوق االرتفاق"بشأن  1تضييق نطاق المادة رقم . 06
 .لعمليتى الدخول والخروج وللمنفعة العام وحقوق أخرى على شاكلة السابق ذكرل

المشاع وغيرها من الممتلكات والمتطلبات الشرعية ذات الصلة، ُتدرج في القانون حقوق للمطالبة باألراضي . 01
 .وكذلك المبادئ ووالعمليات
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 (05المبدأ )لتعزيز إنفاذ القرارات واألحكام المتعلقة باالسترجاع 

ن وجدت، يتم إدراجها في . وتشمل الحق في الطعن على قرارات كل  من الهيئات اإلدارية والقضائية. 01 وا 
 .للكيانات الحكومية األخرى، وذلك إلنفاذ قرارات هذل الهيئات المقامه حديثا متطلبات القانون

دراج أحكام لتسوية المنازعات وتفعيلها. 09  .تحديد وا 

تتضمن إطارًا لتسوية المطالبات المتنافسة في حال تعدد أصحاب الحقوق، لتشمل شكل من أشكال التعويض . 95
 .المشروعة لجميذ األطراف المقررون بأن لهم حقوقا

 (07المبدأ )لحماية الحق في التعويض 

تتضننمن إطننارًا واضننحًا للتعنننويض، والننذي يتضننمن نوعننا منننن التعننويض بننأن يكننون متاحنننًا بننالتزامن مننذ اإلطنننار . 97
 .الزمني، بحيك يتم دفذ تعويضات وتعيين كيفية تحديد مبلغ التعويض

خصوصنية فيمننا يتعلنق بالممتلكننات التني سننيتم االحتفناظ بهننا تنوفير قندرًا أكبننر منن التفاصننيل ومسنتوى أعلننى منن . 90
مننن ِقَبنننل الدولنننة، ويشنننمل ذلنننك الكيفينننة التننني سنننيتم بموجبهنننا تحديننند هنننذل الممتلكنننات وكنننذلك ُسنننُبل التعنننويض عنننن 

 .المالكين السابقين لتلك الممتلكات

ا إذا مننا كننان المالننك يفّضننل تحدينند عمليننة للتعننويض نقنندا أو عينننا فنني حننال مننا إذا كننان المقابننل غيننر مناسننب منن. 99
 .التعويض

يجنننب النظنننر فننني مسننناحة األراضننني التننني سنننوف ينننتم اسنننترجاعها، وكنننذلك حجنننم األراضننني التننني تسنننيطر عليهنننا . 94
ذا اختنارت الحكومنة . الحكومة الليبية، والتى لن يتم استرجاعها، وذلك مقابل الحصنول علنى تعويضنات عينينة وا 

، سننوف يعنند تننوافر كميننة كافيننة مننن العقننارات أحنند أهننم االعتبننارات الرئيسننة اسننتعادة الممتلكننات والتعننويض العينننى
فنن ذا تنم االحتفنناظ بالملكينة منن ِقَبننل الحكومنة، فقنند تحتناج الحكومننة حينهنا إلننى . وذلنك لتلبينَة المطالبننات المحتملنة

 .توفير الملكية الكافية، ذات قيمة المماثلة، ألصحاب المطالبات

 :اإل راءام الم ص  بها

 يتب  ذلاك تحدياد ال ها  . تعزيز ال ع  العا   المشارك  ف  برنامج اال تر ا ،  ذلك من خالل حمالم الت عي  العام . 7
، مسننتخدمًا المجتمننذ المنندني القننائم دينيننا الحك مياا  أ  ال كاااالم الم ااؤ ل  عاان  ضاا   تنفيااذ حمااالم إعالمياا  ق ياا 

ويأتى هذا مذ إيالء اهتمام خاص لضنمان المشناركة الفعلينة . انوشبكات التواصل األخرى كوسيلة، وبلةات  يفهمها السك
 .من ِقَبل النساء والمجموعات المستضعفة بأن يكون لديها الوسائل والمعلومات لمناسبة لتحقيق ذلك

تحدياااد ال ضااا  الناااان ن   حنااا ق الفئاااام المتفا تااا  للشااااتلين الحااااليين للمتلكاااام، م ااال أ لئاااك الاااذين حصااال ا علااا  . 0
، ويشنمل ذلنك أولئنك النذين سنددوا رهوننًا عقارينة للدولنة، وغينرهم ممنن حصنلوا علنى ام بشكل مباشار مان الد لا الممتلك

 .العقار عن طريق الشاغلين الُمعينين من ِقَبل الحكومة، كمشتري الطرف الثالك والمستأجرين
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يعند تقينيم الممتلكنات . الفرعيا  النظر ف   ض  منه ي  تنياي  م حادة  تشامل خبيار التنياي  ب صافها عضا ا فا  الل نا . 9
ذا تنم التقينيم بشنكل سنيئ ودون شنفافية، تتعنرض شنرعية . التى تم االسنتيالء عليهنا خطنوة حاسنمة فني عملينة االسنترداد وا 

 . البرنامج للخطر حينها

 . نظر تعيين قضاة مختصين أ  تيره  من ذ ى خبرة للتعامل م  قضايا اال تر ا  فنط ال تيرها. 4

وتننوفير حننوافز للقننابلين طوعننًا الحصننول علننى تلننك  صاا  ماان األراضاا  فاا  مناباال األراضاا  اّلمطالااب بهااا فعليااا،إتاحاا  ح. 0
ويعنند منن األفضننل تنرك التفاصننيل للنوائا، ولكننن يبقنى للقننانون . األراضني، وذلننك فيمنا يتعلننق بالقضنايا القانونيننة متضناربة
 .عامة لهذا الةرضإمكانية توجية انشاء تلك اللوائا، وشموله بيان السياسة ال

، علنى تحديد خبراء قان نيين ممن له  أن يفهم ا ال ياق األ    من حق المرأة ف  األراض   حن ق الملكي  فا  ليبياا. 6
أن يننتم التشنناور معهننم بشننأن األحكننام التشننريعية الممكنننة، والتنني يمكننن أن تننوفر حقوقننا متسنناوية للرجننل والمننرأة علننى حنند 

 .السواء

لم يعتاد العديد من القضاة علنى تلنك القنوانين المعقندة، والمتعلقنة بشنئون االسنترجاع وكنذلك علنى األحكنام : تدريب النضاة. 1
ويمكنننن لتننندريب القضنناة علنننى التخصنننص فننني مثنننل تلنننك . ذات الصننلة فننني القنننوانين أخنننرى، مثنننل تلننك المختصنننة بننناإلرك

 .األحكام القضائية بأن يسّرع من خطوات العملية
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 المندمااا   -8

دعنم قطناع العدالنة واألمنن "تقديم هذا التقرير بموجب البرنامج الممول من المعونة األمريكية لدى حكومنة ليبينا، وذلنك تحنت عننوان تم 
دارة الموارد  بموجب عقد غير محدد المدة للرخناء وسنبل العنيش ( PRRGP)من خالل حقوق الملكية بموجب برنامج حقوق الملكية وا 

 (.PLACE)وحفظ النظم اإليكولوجية 

 : له أربعة أهداف برنامج دعم قطاع العدالة واألمن

الحصول على فهم أفضل آلليات األمن والعدالة المحلية المتعلقة بحقوق الملكية، وكذلك التدخالت المحتملنة منن أجنل  .8
 .إعالء شأن الجهود الليبية وبرمجة حكومة الواليات المتحدة

. نزاعنننات المسننناكن واألراضننني والممتلكنننات واالسنننتجابة لهنننا بشنننكل أفضنننلدعنننم جهنننود الجهنننات المحلينننة الفاعلنننة لفهنننم  .2
إضننفاء الطننابذ / باإلضننافة إلننى ذلننك، دعننم تسننوية المنازعننات بطريقننة مننن شننأنها أن تسننهم فننى إضننفاء الصننفة القانونيننة 

تساعد علنى الرسمي عليها، وتوضيا دور مختلف الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في مجالى العدالة واألمن، و 
 .تعزيز شرعية مختلف مستويات حكومة ليبيا والدعم الذي تقدمه

العمنننل منننذ الجهنننات الليبينننة الفاعلنننة لتحديننند وتحلينننل القضنننايا الخطينننرة واتبننناع المنهجينننة فننني مجنننال السنننكن واألراضننني  .3
أو اتخنناذ / اقشنة ووالممتلكنات والتظلمنات الهامننة األخنرى ذات الصننلة، بمنا فنني ذلنك الحلنول المحتملننة التني تتطلننب المن

 .اإلجراءات على المستويات المحلية واإلقليمية والقومية

ضننمان كشننف المسنننائل الهامننة أثنننناء عمننل المشنننروع، بمننا فنني ذلنننك مناقشننة تلنننك المسننائل المتعلقنننة بننالنوع اإلجتمننناعي  .4
األمريكيننة للتنميننة واألقليننات والنظننر فيهننا وعرضننها علننى الجهننات الحكوميننة المعنيننة، ويشننمل ذلننك التنسننيق مننذ الوكالننة 

 . الدولية بشأن حقوق الديمقراطية والعمل، ومكتب المخدرات الدولي وبرمجة انفاذ القانون

دارتها، و( 7: )عنصرين يتمّلك برنامج دعم قطاع العدالة واألمنولتحقيق تلك األهداف،  خيارات سياسة ( 0)منذ النزاعات وا 
 .عًا للعنصر الثانيويعد هذا التقرير بمثابة نشاطًا تاب. األراضي

عامًا، كان من الشائذ مصادرة األراضي دون  40وخالل العقود األولى من حكم العقيد معمر القذافي، والذي دام حكمه لمدة 
وقد بلةت موجة قوانين الممتلكات المتعاقبة، والتي بدأت منذ عام . تعويضات، بحيك يلى ذلك تنفيذ برامج إعادة توزيذ األراضي

 . 7916لةت ذروتها متمثلًة في إلةاء حق الملكية الخاصة في عام ، قد ب7911

وفي . وبعد اإلطاحة بالقذافي، بدأ عشرات اآلالف من الليبيين الذين كانت الحكومة قد صادرت أراضيهم في المطالبة باسترجاعها
ام المتعلقة بالممتلكات المنقولة للدولة، بتحديد بعض األحك" مشروع قانون"، نشرت وزارة العدل لحكومة ليبيا 0579شهر مارس لعام 

 .الذي يهدف إلى إعادة األراضي التى تم مصادرتها إلى مالكها السابقين( مشروع القانون" )7911لسنة  4وذلك بموجب القانون رقم 

الجتماعية وأفضل قائما على أسس العدالة ا" مشروع القانون"، يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن (SOW)شيا مذ بيان العمل اوتم
وبداًل من تحليل هذا التقرير لمواد مشروع القانون مادة تلو . الممارسات الدولية المتعلقة باسترجاع األراضي، ويشمل ذلك التعويض

 : األخرى، نستعرض أهم النقاط فيما يلى
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 ى مسننائل التعننويض مراجعننة مشننروع القننانون مننن وجهننة نظننر العدالننة االجتماعيننة، وسننوف تسننلط هننذل النظننرة الضننوء علنن
 . واالسترجاع الناشئة عن عمليات المصادرة التي قامت بها الحكومة من قبل في ليبيا

  مراجعنننة مشنننروع القنننانون بحينننك يتوافنننق منننذ أفضنننل الممارسنننات الدولينننة، وذلنننك بخصنننوص تعنننويض واسنننترجاع األراضننني
 . وحقوق الملكية واالعتبارات النوعية ذات الصلة

 ويحتننوي هننذا التقريننر علننى أمثلننة مننن البلنندان التنني خضننعت . ة علننى أفضننل الممارسننات الدوليننةالتوصننيات العامننة القائمنن
لتحوالت مماثلة لتلك التي تخضذ لها ليبيا حاليًا وكذلك البلدان األخرى التي تتسم بتملكها تعددينة مماثلنة للننظم القانونينة 

 (. الشرعية والقانون الرسمي/ القبلية والدينية )
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 الخلفيااا  3-1

التي تقوم بها الدولنة قسنرًا هني الوسنيلة التني  7جنبا إلى جنب مذ عمليات العدالة االنتقالية األخرى، تبقى عمليات استرجاع الممتلكات
يتحمل من خاللها المجتمذ السياسي مسئوليته عن الجرائم التي كان قد ارتكبها في الماضي، واضعًا بذلك شرعية للديمقراطية الجديدة 

 (. 0556ستان، )

تشنريعية، التني أدت بنندورها إلنى ننزع الملكيننة و قند تنشنأ الحاجنة إلننى االسنترجاع فني ليبينا مننن ضنرورة تنفينذ سلسنلة مننن اإلصنالحات ال
فقند كاننت أحندى األهنداف المركزينة فني السياسنات . الجماعية للممتلكنات، والتني بلةنت ذروتهنا عنند إلةناء الملكينة الخاصنة للممتلكنات

عنادة توزيننذ الملكيننة" االشنتراكية" ن تننراكم الثننروات الخاصننة وينأتى هننذا كوسننيلة للحنند من. لنظننام القننذافي هني تننأميم الصننناعات الرئيسننة وا 
وباإلضنافة إلنى هندف العدالنة االقتصنادية المعلنن عننه، فقند أدى اإلنفناذ االنتقنائي للقنوانين . وكذلك توزينذ الندخل بطريقنة أكثنر إنصنافاً 

م النظنام إلى تعزيز سلطة القذافي؛ بحيك كان من حق الحكومة قانونيًا مصادرة ممتلكات المعارضين السياسيين، وذلك بينما كنان يقنو 
 . بمكافأة الموالين له بمنحهم الممتلكات التي تم مصادرتها

 

  ال يا    اإلطار النان ن  3-8

عامنًا، علنى أن  40، الذي الوثيقنة القانونينة الحاكمنة النبالد طنوال فتنرة حكنم القنذافي لمندة 7969ينص اإلعالن الدستوري الليبي لعام 
جتمذ، كما يحمي حقوق الملكية الخاصة بقدر منا ينتم اعتبنار هنذل الحقنوق غينر اسنتةاللية الممتلكات العامة هي أساس التنمية في الم

 (. 1المادة )

، والتني أتنت بتعينين القنذافي 7969وبعند عنام . استهدفت الحكومة في أول سلسلة لمصادرة الممتلكات تلك المملوكة من ِقَبل األجانب
رع المملوكننة لطيطنناليين والتنني تننم إعننادة توزيعهننا بعنند ذلننك إلننى الليبيننين فنني قطننذ حاكمننًا للننبالد، قامننت الحكومننة بمصننادرة جميننذ المننزا

وبعند فتنرة وجينزة، أعلننت الحكومنة . أراضي أقنل مسناحة، علنى النرغم منن االحتفناظ بنبعض األراضني لندعم مشنروعات الدولنة الزراعينة
، ممننا حنند مننن سننلطة 7915لسنننة  740ون رقننم جميننذ الممتلكننات غيننر المسننجلة أو غيننر المسننتخدمة كممتلكننات عامننة بموجننب القننان

 (. 0570المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )بعض زعماء القبائل بمصادرة أراضيهم كملكية عامة 

 

 التح ل ف  ال يا   نح  الملكي  الخاص 
الفترة االنتقالية حتى صدور دستور جديد، ، وهو الوثيقة القانونية التي تحكم ليبيا في 0577يضمن مشروع اإلعالن الدستوري لعام 

المادتين . )حق الملكية الخاصة ويقر بحصانتها الملكية، ويحظر من منذ المالك من التصرف في ممتلكاته بموجب أحكام القانون
1 ،76.) 

 

كما يضذ القانون رقم . قيودًا صارمة على حقوق الملكية الخاصة 7916و 7911وضعت الثالثة تشريعات التي صدرت بين عامي 
العقارات : حدودًا صارمة على مساحة األراضي التي يمكن لكل ليبي امتالكها، وال يسما إال بملكية( 9المادة ) 7911لسنة  91

                                                 
ألن المواد المطبوعة ال تعد واضحًة بشأن ما إذا كان قد تم استدعاء قوة " استرجاع األراضي"الممتلكات، إال أن هذا التقرير يستخدم مصطلحا أعم أال وهو " مصادرة"على الرغم أنه من الواضا أن نظام القذافي قد عمل على  8

 .ممتلكات، والتي من المرجا أنها استندت في ذلك إلى سلطة قانونية مستقلةوباإلضافة إلى ذلك، تم تأميم ال. مصادرة في جميذ الحاالت
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تجاري المستخدم في إدارة أعمال شركته، والتي هي المصدر الرئيسي لدخل المالك؛ شريطة أن السكنية الذي يقيم فيها؛ العقار ال
 .يعمل شخصيًا في هذا العقار، مساحة األراضي الزراعية التي يحددها وزير الزراعة

 

الذي حصر الملكية " القانون العقاري"والمعروف أيضا ب سم  7911لسنة  4بالقانون رقم  91وسرعان ما تبعه إصدار القانون رقم  
كما أقر هذا القانون بحق كل ليبي في السكن وألةى اإليجار وسما بمصادرة األراضي للصالا . الخاصة في مسكن واحد لكل أسرة

وفي النهاية، َألةى . القانوني لمصادرات واسعة النطاق للممتلكات الخاصة التي تّمت في السنوات التاليةالعام، مقدماًّ بذلك األساس 
المفوضية السامية )الملكية الخاصة بحيك ترك للليبيين حقوق االنتفاع من األراضي التي يشةلونها فقط  7916لسنة  1القانون رقم 

 (. 0575االقتصادية ألفريقيا  ؛ اللجنة0570لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 

وال يزال النطاق الكامل لعمليات مصادرل الممتلكات التي قام بها نظام القذافي مجهواًل، كما أصبحت عملية استرجاع الممتلكات أو 
يزيد وما (. 0570وورك،) 7910تعويض المالك السابقين أكثر تعقيدًا بسبب تدمير العديد من السجالت األصلية في حريق عام 

من تعقيد األمور في ليبيا هو إعادة توزيذ الكثير من الممتلكات التي تم مصادرتها، وال سيما المنازل، على الليبيين المعدمين الذين 
يعيشون اآلن فيها منذ عقود، وربما يطالبون أيضًا بحقهم القانوني في إمتالكها وحتى تسجيلها رسميًا بأسمائهم أحيانُا بسبب حقوق 

يدفذ بعض الشاغلين الحاليين لألراضي (. 0570المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )اع التي يتمتعون بها االنتف
في السجالت " الرهن العقاري"مبالغ إلى الحكومة بشكل منتظم طوال فترة بقائهم في العقار، ويشار إلى هذل المبالغ أحيانًا باسم 

بحقوق االنتفاع التي حصلوا عليها قانونًا من خالل الشراء أو المنا أو ( األطراف الثالثة)ذ البعض اآلخرالحالية الموجودة، بينما يتمت
ويقدر أحد المحاميين الليبيين من يعيشون (. 0570المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )غير ذلك من الشاغل األول 

ثالثة أرباع سكان العاصمة طرابلس، مما يعنى وجود حوالي واحد ونصف المليون من  أو ينتفعون باألراضي المستولى عليها بحوالى
وال يمكن التةاضي عن . المشردين في العاصمة وحدها، وذلك في حال إذا ما تم إعادة الممتلكات ببساطة إلى مالكيها السابقين

 . لتي لحقت بالمالك األصليينحقوق واحتياجات هؤالء الشاغلين القانونيين في محاولة لتعويض األضرار ا
 

وزاد من تعقيد هذا الوضذ أيضًا، أنه تم اتخاذ إجراءات فعلية لتعويض األشخاص الذين قد تم مصادرة أراضيهم بموجب القانون 
ن أن وبالرغم م. وكذلك عمليات المصادرة التي قامت بها الحكومة وتأميم بعض الصناعات الجارية أثناء الثورة 7911العقاري لعام 

من متوسط  ٪00معظم أولئك الذين تلقوا تلك التعويضات كانوا أحيانا غير راضين عن المبالغ، تشير التقارير إلى أنهم قد نالوا 
 (. 0570؛ المفوضية 0570ويليامز عام )القيمة السوقية 

 
الفترة االنتقالية حتى صدور دستور جديد، ، وهو الوثيقة القانونية التي تحكم ليبيا في 0577يضمن مشروع اإلعالن الدستوري لعام 

المادتين . )حق الملكية الخاصة ويقر بحصانتها الملكية، ويحظر من منذ المالك من التصرف في ممتلكاته بموجب أحكام القانون
1 ،76.) 
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 نظرة عام  عل  الت ارب العالمي  ال تر ا  األراض   -2

لألمنم المتحندة وهني " مبنادئ بينينرو"ويبتدئ بمقدمة منوجزة عنن . العالمية السترجاع األراضييقدم هذا القسم نظرة عامة عن التجارب 
ثنم ينتقنل الجنزء . عبارة عن مبادئ توجيهية لبرنامج االسترجاع، تلك المبادئ المقدمة لمنفذي الدولنة والمعندة بنناًء علنى القنانون الندولي

وقند تنم . تعادة األراضني، والتني قامنت الحكومنات بمصنادرتها ألغنراض مختلفنةالتالي إلى المناطق والبلدان التي خضنعت لعملينات اسن
كمنننا بننندأت كولومبينننا منننؤخرًا عملينننة اسنننترجاع . تسنننليط الضنننوء علنننى تجربنننة دول وسنننط وشنننرق أوروبنننا وكنننذلك جننننوب أفريقينننا والعنننراق

بننين الجنسننين التنني يجننب مراعاتهننا بحيننك وُيختننتم هننذا القسننم بمناقشننة االختالفننات . األراضنني، وتننم ذكرهننا هنني األخننرى فنني هننذا القسننم
 .يتساوى كل من الرجل والمرأل في المشاركة واالستفادة من برامج إسترجاع األراضي

 

 لألم  المتحدة" مبادئ بينير " 2-8

أحندك  ب عتماد مبنادئ بينينرو، والتني جناءت كنتناج 0550قامت اللجنة الفرعية لألمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في عام 
وعلنى (. 0551الندليل )جهود المجتمذ الدولي، وذلك عن طريق وضذ معايير دولية والتى على أساسنها ينتم اسنترجاع حقنوق الملكينة 

الرغم من أن هذل المبادئ تقنوم علنى القنانون الندولي الحنالي، إال أنهنا تعند بمثابنة مبنادئ توجيهينة لتطنوير السياسنات واألطنر القانونينة 
 (. 0551الدليل )قانونًا للدول وهي غير ملزمة 

يحنندد القسننمان األول والثنناني مننن هننذل المبننادئ نطنناق التطبيننق الواسننذ لهننذل المبننادئ، كمننا أنننه لهمننا أن يمنحننا حقوقننا صننارمة لالجئننين 
المبنادئ  ويّوضنا القسنمان الثالنك والرابنذ. والمشردين في استرجاع الممتلكنات التني تنم مصنادرتها مننهم بشنكل تعسنفي أو غينر قنانوني

حننق عنندم التمييننز، وحننق المسنناواة بننين : التوجيهيننة والحقننوق التنني يجننب مراعاتهننا عننند وضننذ وتنفيننذ أي برنننامج اسننترداد، وهنني كالتننالى
الرجل والمرأة، وحق الحماية من التشريد وحق خصوصية واحترام المنزل، وحق التمتذ السلمي بالممتلكات، وحق السكن الالئق، وحق 

ويضننذ القسننم الخننامس آليننات التنفيننذ القانونيننة والسياسننية (. 75-9المبننادئ )حننق االسننتعادة الطوعيننة بسننالمة وكرامننة حريننة التنقننل، و 
واإلجرائية والمؤسسية وينص على المبادئ التوجيهية لتطوير مؤسسات وطنية والتشاور في صنذ القرار ووضذ اإلجراءات التشنريعية، 

ويوضنا القسنم السنادس دور المجتمنذ الندولي فني دعنم وتيسنير (.  71و 71و 74و 70بنادئ الم)ومعالجة حقوق الشاغلين الثنانويين 
  . برامج االسترداد 

عننادة التأكينند علننى تحكننم الفننرد فنني فنني منزلننه "وبقننوة االسننترجاع، والننذى يعننرف بننن ( مبااادئ بينياار )تنندعم هننذل المبننادئ  العننودل إلننى وا 
وتفضنلها عنن التعنويض فني معظنم الحناالت، األمنر النذى يعكنس تحنواًل واضنحًا بمنا يتعلنق بمننهج الننزوح " األصلى، وأرضه أو ملكيته

وبالرغم من ذلك، تعترف المبادئ بأننه فني ظنل بعنض (. 0551دليل )ثة من ِقَبل الحكومات والجمعيات غير األهلية في العقود الحدي
(. 7-07المبنندأ " )قنند يعنند التعننويض جانبننا إلننى جنننب مننذ االسننترجاع العننالج األمثننل والشننكل األفضننل للعدالننة التصننالحية" الظننروف 

يتعنذر إجنراء "سنما بنالتعويض فقنط حنين ويُ . والتعويض يمكن أن يتخذ شكال ماديًا أو عينيًا، ولكن المبنادئ ال تشنجذ ذلنك بشنكل عنام
االسترجاع أو في حال ما إذا قبل الطرف المتضرر عن علم وطواعية التعويض بدال من االسترجاع أو ما إذا نصنت شنروط التسنوية 

 (. 7-07المبدأ " )السلمية المتفاوض عليها على الجمذ بين االسترجاع والتعويض
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ن االسترجاع الفعلي هو دائما الحل األمثل والمفّضل عن التعويض، حيك أشار بعنض النقناد إلنى وقد ُانتقد هذا المنهج ألنه يفترض أ
الجهننود حسنننة النيننة، والتنني تبننذلها الجهننات الفاعلننة الةربيننة لوضننذ رؤيننة موحنندة للقننانون ولتعزيننز التنميننة وسننيادة القننانون قنند "خطننر أن 

صننننة منننذ فشننننل نهنننج االسننننترجاع هنننذا فنننني مراعننناة االعتبننننارات السياسننننية ، وخا(0575بننناالرد " )تكنننون لهننننا أثنننارا ضننننارة غينننر متوقعننننة
فعلنى سنبيل المثنال، إذا . واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، والتي قد تجعل أشكال بديلة من االسترجاع أكثر فائندة أو أشند فعالينة

حينك يمكنن أن يواجهنوا فيهنا عنداء منن جينرانهم، تطلب االسترجاع من المطالبين العودة إلى مناطق لم يعش فيها أسرهم لفترة طويلة و 
إن االسنترجاع الفعلني قند يعنزز عندم االسنتقرار واالضنطراب . قد يكون التعويض أو استرجاع أراض بديلة خيارًا أفضل في تلك الحالة

اموا بشنةل الممتلكنات االجتماعي ألنها يتطلب تهجينر الشناغلين الحناليين النذين لنم يكنن لهنم أي دور فني تهجينر المنالك األصنليين وقن
 (. 0575باالرد )بحسن نية 

.لرسم بيانى عن مبادئ بينيرو، التوضيحات وجيزة، واألمثلة تشمل عددا من البلدان 0انظر ملحق   

 

   ط  شرق أ ر با  2-3

( 0557)ذلنننك بفتننرة رومانينننا تبّنننت كنناًل منننن المجننر وبلةارينننا واسننتونيا وليتوانينننا وتشيكوسننلوفاكيا السننابقة وألمانينننا الشننرقية، وتلنننيهم بعنند 
وتتمثنل المشناكل الرئيسنية . التني تنم قامنت الحكومنات الشنيوعية السنابقة بتأميمهنا 0تشريعات السترجاع المشروعات الصنةيرة والمسناكن

 : المشتركة المتعلقة بهذا االسترجاع فيما يلي

  االعتماد المتأخر لسياسات استرجاع الممتلكات؛ 
 و غير المتوقعة بخصوص استرجاع الممتلكات؛ أ/ السياسة غير الواضحة و 
  عدم القدرة المؤسسية على تنفيذ السياسة؛ 
 ؛ظهور حقوق متضاربة في نفس العقار 
  (. 0575ستيفان وآخرون، )نظم التعويض غير فعالة 

عنننناد القننننانون لقنننند أ . ، ويننننأتى هننننذا بننننناء علننننى مننننا حنننندك فنننني الفتننننرة االنتقاليننننةاالسننننترجاع وصننننعوبتها مننننن بلنننند آلخننننر تختلننننف عمليننننة
منننن المشنننروعات الصنننةيرة ومنننن المننننازل  15555، والمخنننتص بشنننأن تخفينننف عواقنننب الظلنننم العقننناري 7995التشيكوسنننلوفاكى لعنننام 
أو أن يقبنل ( االسنترجاع الطبيعني)ويمكن إرجاع الممتلكات المصادرة في شكلها األصلي . 7967إلى  7900المؤممة في الفترة من 

 (. 0556ستان )األصلي تعويضًا ماليًا أو أسهمًا في الشركات المعدة للخصخصة المطالبون بداًل من العقار 

االسنترجاع "نصت معاهدة توحيند ألمانينا علنى تسنوية المطالبنات العقارينة التني يقندمها أصنحاب المننازل فني ألمانينا الشنرقية وفقنًا لمبندأ 
سننابقون ان المنننازل ذات األسننرة الواحنندة بعنند اسننتعادل المننالك ال، ولقنند ِاُنتقنند هننذا المبنندأ؛ حيننك كننان يننتم طننرد سننك"بننداًل مننن التعننويض

كمننا أقننر النقنناد بننأن كثيننرًا مننن المطننالبين هننم مننن ورثننة وذريننة المننالك األصننليين ولننم يعيشننوا أبنندا فنني هننذل . وورثننتهم لحقننوقهم المسننتعادة
عادة بيعها   (. 0556ستان )المنازل ولكنهم كانوا يعتزمون تجديدها وا 
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، باسننتثناء بولننندا 9راضنني الزراعيننة، فلقنند اشننتركت جميننذ بلنندان وسننط وشننرق أوروبننا التنني انضننمت إلننى االتحنناد األوروبننيوبالنسننبة لأل
البنرامج التني ( 7: )ويمكنن تقسنيم بنرامج االسنترجاع إلنى ثنالك فئنات. والمجر، في إعادة بعض حقنوق األراضني إلنى مالكيهنا السنابقين

قد تم مصادرة ممتلكاتهم واسُترجعت حصصَا أصنةر بكثينر منن األراضني التني كاننت قند قامنت أعادت منا حقوق ملكية األفراد الذين 
النندول ( 9)النندول التنني قامننت بتعننويض المننالك السننابقين وقنندمت وباعننت األراضنني لعمننال المننزارع السننابقين، و( 0)الدولننة بمصننادرتها 

 (. 0557و جيوفاريلي وبلدس)التي اكتفت ب عادة األرضي الى مالكيها السابقين 

أما عن جمهورية التشيك، فلم يتم إلةاء الملكينة الفردينة لألراضني بشنكل عنام، ولكنن كاننت تنذهب حقنوق االنتفناع إلنى الدولنة والمنزارع 
فنن ذا كانننت . ، تننم إعننادة وضننذ أولويننة حقننوق الملكيننة علننى حقننوق المسننتخدمين(نقننل الملكيننة)التعاونيننة ؛ فبننداًل مننن اسننترجاع األراضنني 

لقنند كانننت جميننذ . صننادرت األراضنني، بقننى عليهننا إذن محاولننة إعادتهننا إلننى مالكهننا السننابقين، أو دفننذ تعننويض إلننى المالننك الدولننة قنند
 (. 0557جيوفاريلي وبلدسو )عمليات االسترجاع من ممتلكات الدولة وتحكمها وكالة صندوق األراضي 

جر على تعنويض المنالك السنابقين بنداًل منن االسنترجاع، منذ كما اعتمدت عملية إصالح األراضي في مرحلة ما بعد الشيوعية في الم
ويخضنذ نحنو خمسنون فني . كدح العمال الذين ال يملكون أرضًا في مزارع الدولة واسنتالم المؤسسنات التعاونينة ألراضني صنةيرة كهبنة

ض جديندة خنالل هنذل العملينة ملينون قطعنة أر  7-0المائة من مساحة اليابسة في الدولة لمطالبات التعويض، وقد تم إنشاء أكثنر منن 
 (. 0579الفاو )

أمنا حينمننا . و لقند قامنت كناًل منن اسننتونيا والتفينا وليتوانينا ورومانينا وبلةارينا ب عننادة األراضني إلنى أصنحابها السنابقين حيثمننا أمكنن ذلنك
تم مصادرة األراضي رسميًا  وفي تلك البلدان،. كان يتعذر ذلك، كان يتم حصول هؤالء المالك على أراضي بديلة أو تعويضات مالية

ويذكر أن معظم المالك الذين تلقوا أراضي من خالل عملينة االسنترجاع . من مالكيها الحاليين وذلك خالل عملية المصادرة الجماعية
 (. 0557جيوفاريلي وبلدسو )األرض المعادة لهم ( أي لم يعملوا على زراعة األرض)لم يقوموا بزراعة 

مما أدى بدورل في . ثة في جميذ بلدان وسط وشرق أوروبا، والتي اختارت استرجاع األراضي مشكلة تعدد المالكو لقد أثار تعدد الور 
إلى قطذ أراضى صةيرة جدًا، دون حنق الحصنول عليهنا إال منن خنالل  7945العديد من تلك الحاالت إلى تقسيم هيكل الزراعة لعام 

باإلضافة إلى ذلك، أصبحت البنية . ت بسبب وجود عدد كبير من المطالبات المقدمةكما دخلت العملية حّيز التعقيدا. الملكية خاصة
عنادة هيكلنة الطنرق والخندمات الكهربائينة والمينال التني : التحتية الريفينة مهجنورة أثنناء عهند الشنيوعية لنذا َوَجنب وضنذ الحندود الجديندة وا 

وقنند . سننحب العدينند مننن المطالبننات األوليننة أثننناء عمليننة اإلصننالح وممننا زاد مننن تعقينند األمننور، أنننه تننم. نتنجننت عننن عمليننة االسننترجاع
ظهنر ذلننك حينمنا أدرك قنناطنى المديننة أن الزراعننة تقتضني االنتقننال إلنى الريننف وأن منا سيحصننلون علينه، كننان متعارفنا عليننه فني ذلننك 

جيوفاريلي وبلدسو )ضي إلى بيعها كما أن عدم رواج سوق األراضي كان من شأنها دفذ مستلمى األرا. الوقت بأنه مشروع غير مربا
0557 .) 

( سنلوفينيا وكرواتينا وصنربيا والجبنل األسنود ومقندونيا)في خمس منن سنبذ دول منن دول منطقنة البلقنان  يمكن للمالك السابقين وورثتهم
 7940عننامي تعويضننات لمننالك األراضنني بننين  الحصننول مننن خننالل االسننترجاع علننى األراضنني الزراعيننة التنني تننم تأميمهننا دون دفننذ

ذا تعذر االسترجاع، يتم دفذ تعويض.  7997و في سلوفينيا ومقدونيا تنم االنتهناء تقريبنًا منن عملينة اسنترجاع األراضني ولكنهنا ال و . وا 
 (0579الفاو ) تزال قائمة في كرواتيا وصربيا والجبل األسود
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األراضنني، والننذى تننم بموجبننه إعننادة األراضنني صنندر قننانون اسننترجاع  7990فنني عننام ، فقامننت صننربيا ب عننادة األراضنني علننى مراحننل
 وفي حالة تعنذر اسنترجاع األراضني، كنان يحنق للمطنالبين الحصنول علنى أراضني الدولنة. إلى مالكها السابقين 7909المصادرة بعد 

رجاع ، تنم اعتمناد قنانون اسنت0577فني عنام ، و ، سنرى قنانون اسنترجاع الممتلكنات علنى الكننائس0556فني عنام و . غير المطالب بهنا
وفقنًا ، و 7909-7940ويتضمن قانون االسترجاع الجديد األراضي التي تنم مصنادرتها منن مالكهنا بنين عنامي . الممتلكات والتعويض

 إذا تعذر ذلك، يحق لهنم الحصنول علنى تعنويض، أما لهذا لقانون، يجب استرجاع الممتلكات المؤممة إلى مالكيها السابقين أو ورثتهم
 (.الفاو)

 (0559الفاو ) تمت خصخصة األراضي الزراعية التابعة للدولة في مزادات دون تقديم أي خيار استرجاعوفي كوسوفو، 

وفنني البوسنننة والهرسننك، لننم يننتم اتخنناذ أي خطننوات حتننى اآلن إمننا لالسننترجاع أو الخصخصننة مننن خننالل البيننذ حيننك تظننل األراضنني 
 (. 0579الفاو )ألحيان إلى الشركات الزراعية الزراعية تحت إدارة كيانات الدولة ويتم تأجيرها في كثير من ا

تقريبًا من العودة لمنازلهم التى امتلكوها قبل الحرب، حتنى فني المنناطق  0555ومذ ذلك، في البوسنة تمكن غالبية النازحين منذ عام 
ماكن إقامتهم الجديدة سواء فني وبسبب تأخر هذل العملية، اتحد العديد من البوسنيين المشردين في أ. التي كانت تعرف بتشددها سابقا

عملينة ننزوح "وفي هذل الحاالت، كان يعد االسترجاع بالنسبة للعديد من األشخاص الننازحين داخلينًا بمثابنة . داخل البوسنة أو خارجها
وفني الواقنذ، لقند . ، الشئ الذى أدى بدورل إلى بيذ العديند منن المننازل المستصنلحة أو اسنتبدالها أو تأجيرهنا أو عندم اسنتخدامها"جديدة

ولقنند طالننب النقنناد بقينناس نجنناح وفشننل . كانننت حنناالت عننودة الشننباب واألقليننة مننن الطبقننة الوسننطى إلننى المننناطق الحضننرية نننادرة جننداً 
باإلضنافة إلنى ذلنك، ينرى النبعض أن التركينز السياسني علنى . االسترجاع من حيك أعداد العائدين فقط دون النظر إلى نوعية اإلعادة

مستثمرة في عملينة اسنترجاع الممتلكنات يكنون علنى حسناب أهمينة تعزينز األوضناع االجتماعينة واالقتصنادية التني تنؤدي إلنى الموارد ال
كمننا يجند األشننخاص غيننر القنادرين أو الننراغبين فنني العنودة إلننى مننواطنهم األصنلي فنني بعننض األحينان صننعوبة فنني . اسنتدامة العائنندات

ستيفانسننون )نون مننن مشنناكل العمالننة فنني أمكننان نفننيهم ويحصننلون علننى القليننل مننن النندعم تننأمين مسنناكنهم الدائمننة الجدينندة، بننل ويعننا
0556 .) 

 
ب ختصننار، ف نننه علننى الننرغم مننن تنننوع النننهج المتبعننة فنني أوروبننا الوسننطى والشننرقية لدرجننة كبيننرة، فنن ن القننرارات السياسننية فنني جميننذ و 

لنتائج في هذل البلدان إلى حد كبير، والنذى أّدى بعنض الشنئ إلنى اسنتمرار ولقد تباينت ا. البلدان قد ساقها اعتبارى اإلنصاف والعدالة
ولقند . دعم تواجد األراضي الزراعية في مزارع الشنركات ذات النطناق الواسنذ وغيرهنا، ممنا أدى بندورل إلنى التفكنك الكامنل لتلنك المنزارع

 (0579الفاو . )تسبب ذلك في ظهور بعض المخاوف بشأن تجزئة األراضي
 وهناك بعض الدروس التي يمكن استخالصها من تجربة تلك المنطقة: كالتالى، وهى 

 
وتتجلنى بشنكل واضنا فكنرة سياسنة اسنترجاع . االسترجاع يكون دائما ناتجا عن قرارا سياسيا، ويسنلتزم معنه وجنود فنائزين وخاسنرين-7

 ".الشراء الجماعى"الممتلكات منذ البداية كعمل انتقادى لمبدأ 

القوانين واللوائا التابعة لالسترجاع واضحة ويمكن التنبؤ بها، ويمكنن الوصنول إليهنا، وأن تكنون أيضنًا قابلنًة للتنفينذ يجب أن تكون -0
 .ة ونزاهةءبكل كفا

 .تحتاج قوانين االسترجاع إلى معالجة قضايا الحقوق المتضاربة لنفس الملكية بشكل واضا ويمكن التنبؤ به-9
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عنادة اإلعمنار والتنمينة بعند مرحلنة التميينز العنصنري  يهدف برنامج استرجاع األراضي في جنوب أفريقيا إلنى دعنم عملينة المصنالحة وا 
التى مّرت بها، وذلك عن طريق إعادة األراضي التاريخية أو تقديم تعويض عادل إلى األفراد والمجتمعات الذين تنم مصنادرة أراضنيهم 

واعترافًا بحقيقة أن برننامج اصنالح األراضني بجننوب أفريقينا لنن يحقنق (. 0570ستيكلر )ت التمييز العنصري بموجب قوانين وممارسا
تعننديالت لقنننانون ، اقتننرح إجننراء "عنننن وضننذ األمننة خطابننه"، وذلننك فنني 0579اقتننرح رئننيس جنننوب أفريقينننا فنني فبرايننر  أهدافننه،جميننذ 

 97قنديم مطالبنات االسنترجاع لألفنراد النذين تخلفنوا عنن موعند التقنديم فني إلعنادة فنتا البناب لت 7994استرجاع حقنوق األراضني لعنام 
وافق مجلس الوزراء على هذل التعديالت المقترحنة وتنم وضنعها علنى موقنذ  0579وفي مايو لعام . 0579( جانسن) 7991ديسمبر 

 ( 0579جوسا )إلكتروني حكومي الستقبال مالحظات العامة 

وهننو تنناريخ صنندور قننانون  7979حقوقننًا السننترجاع األراضنني التنني تننم مصننادرتها بعنند عننام  7994 منننا قننانون اسننترجاع الحقننوق لعننام
فكان ال يحق للمنالك وحندهم االسنترجاع، بنل . ، والذي يحمل في طياته تمييزا عنصريًا قويًا 7979أراضي المواطنين األصليين لعام 

وباإلضنافة إلنى . ن والشناغلين لفتنرة متواصنلة ال تتجناوز عشنر سننواتكان يحق أيضنًا للمسنتأجرين والمنزارعين المسنتأجرين والمسنتفيدي
ذلك، أقر القانون أيضا بحق استرجاع فوائد الملكية العرفية التي تم مصادرتها وذلك بمنا يتفنق منذ دسنتور جننوب أفريقينا النذي يعتنرف 

 (. 0575؛ سيباندا 7994جوسا ؛ 0570 ستيكلر" )النظام القانوني القائم في جنوب أفريقيا"بالقانون العرفي كأحد دعائم 

علنى الننرغم مننن أن القننانون لنم ينننص علننى الممتلكننات األخننرى غينر األراضنني، إال أنننه تننم تضننمين ِفقند المسنناكن والمرافننق األخننرى مننن 
 (. 0570ستيكلر )الناحية العلمية والعملية كجزء من المطالبات 

الحصنول ( 9)الحصنول عنى أراضني بديلنة، أو ( 0)جاع األراضي المفقودة، استر ( 7: )وينص القانون على ثالثة أنواع من التعويض
وعلى الرغم من إعطاء الحكومة حق المصادرة للحصول على األراضي المطالب بها بأدلة إثبات صحيحة، فلقد . على تعويض نقدي

كمنننا بننندأت الحكومنننة منننذ . فننناوضاختنننارت الحكومنننة بننندال منننن ذلنننك عقننند اتفاقينننات شنننراء طنننوعي منننذ المنننالك الحننناليين بسنننعر قابنننل للت
 (. 0570ستيكلر )لزيادة احتمالية قبولهم لتعويض نقدي ( ساكنى المدن)المطالبين الحضريين

كمنا ننص . و لقد نص القانون على تشكيل لجنة لضمان حقوق استرجاع األراضي تتألف من رئنيس اللجننة وسنبعة مفوضنين إقليمينين
وفيمنا بعند، و ولالسنراع . قارية للبت في المطالبات وغيرها من القضايا المتعلقة باألراضيهذا القانون على تشكيل محكمة مطالبات ع

من خطوات سير العملية، تنم إدخنال عملينة إدارينة لتسنوية المطالبنات، وال ينتم اإلحالنة إلنى المحكمنة إال فني حالنة وجنود مطالبنة محنل 
 . ا لم تعتمد على المؤسسات العرفية أو الدينية لتحقيق أهدافهاوالجدير بالذكر أن عملية جنوب إفريقي(. 0570ستيكلر )نزاع 

٪ منن العندد المقندر للمطنرودين بسنبب التميينز العنصنري مطالبنات باالسنترجاع 0لقد تم الخلط بين نتائج البرنامج، حيك قدم أقل منن 
الننذين بلننغ )وقبننل معظننم المطننالبين  (0570سننتيكلر )أو التعننويض علننى الننرغم مننن وجننود تعريننف قننانوني شننامل للمطننالبين المننؤهلين 

ملينننون دوالر بننندال منننن الحصنننول علنننى  096التعنننويض النقننندي بمبلنننغ ( فنننرد وأسنننرة ومجموعنننة محلينننة 15555عنننددهم منننا يقنننرب منننن 
 (. 0575الهيف ) األراضي

هكتننار مننن  مليننون 0716، تننم تحويننل مننا يقننرب مننن 0577و 7994، وبننين عننامي (0575الهيننف )اسننتعاد أقليننة المطننالبين أراضننيهم 
المطنننالبون السنننترجاع أراضنننيهم التننني يواجههنننا ونظنننرًا للتحنننديات الخاصنننة (. 0570سنننتيكلر )المنننالك البنننيض إلنننى المطنننالبين السنننود 

مطالبنة لنم ينتم تسنويتها  0555األصلية، وبعد مرور خمسة عشر عامًا منن الموعند النهنائي لتقنديم المطالبنات الجديندة، ال ينزال هنناك 
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لعديد من تلك المطالبنات التني لنم ينتم تسنويتها بعند مقدمنة للحصنول علنى محمينات أو أراضني زراعينة ذات قيمنة وا(. 0579مافوسو )
 (. 0570ستيكلر )مرتفعة مما يشكل تحديات سياسية ومالية 
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مويننة والحننروب القبليننة، ولننم يكننن لعننب القننانون العرفنني القبلنني خننالل الصننراع النندائر فنني العننراق دورًا هامننًا فنني حننل قضننايا النزاعننات الد
بتنفينذ برننامج ( 4وسنابقيها) وقامنت لجننة المطالبنات العقارينة فني العنراق . للدولة سوى سلطة محدودة لحل المنازعات الجنائية والمدنية

قينا، علنى مؤسسناته أو وحتى اآلن، ال يزال هذا المجتمذ التعددي من الناحية القانونية يعتمد، مثلنه كجننوب أفري. االسترجاع في البالد
 (. دي. هيم ان-، عصفورة0551آي أو ام )قوانينه العرفية في تنفيذ هذا البرنامج

، وتقوم لجنة المطالبات العقارينة فني العنراق ب عنادة األراضني أو تقنديم تعنويض لألشنخاص النذين قنام النظنام البعثني 0554ومنذ عام 
وهي الفترة التني حكنم فيهنا حنزب البعنك فني العنراق حتنى تناريخ  – 0559بريل أ 9و 7961يوليو  71السابق بمصادرة أراضيهم بين 

لقنند كننان النظننام البعثنني يصننادر أو ينندمر بشننكل روتيننني المنننازل والشننركات . 0سننقوط بةننداد خننالل الةننزو الننذي قادتننه الواليننات المتحنندة
هداف الجماعننات الشننيعية والكرديننة والتركمانينننة وقنند تننم اسننت. واألراضنني الزراعيننة للحفنناظ علننى سننيطرته علننى الننبالد وتوسنننيذ سننلطاته
علننى الننرغم مننن عنندم وجننود تقننديرات متفننق عليهننا لعنندد مننن . واآلشننورية، وكننذلك أي شننخص ُيننرى أنننه خصننم أو مصنندر تهدينند للنظننام

آي أو " )يهناك شك بسنيط بنأن التشنريد كنان ظناهرة جماهيرينة فني العهند البعثن"األشخاص الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم والمشردين، 
 (.دي. هيم ان-، عصفورة0551ام 

مصنادرة ( 7: )ومن بين اختصاصات لجنة المطالبات العقارية في العراق يأتى التعويض عن ثالثة أنواع من انتهاكنات حقنوق الملكينة
مصننادرة أو ( 0)، أو حجننز الممتلكننات ألسننباب سياسننية أو دينيننة أو عرقيننة أو تلننك المتعلقننة بالتشننريد العرقنني أو الطننائفي أو القننومي

مصنادرة ممتلكنات الدولنة ثنم ( 9)االستيالء على الممتلكات دون مقابل منذ الظلنم الواضنا أو انتهناك القواعند القانونينة المعمنول بهنا، و
وال يقنذ التعنويض عنن تندمير الممتلكنات ضنمن اختصاصنات لجننة المطالبنات العقارينة . تخصيصها لرموز النظنام السنابق دون مقابنل

 (. 0551أي ام او )، ولم تكن سلطة إنفاذ قرارات االسترجاع من ضمن صالحياتها أيضًا (فان دير أوريرارت)ق في العرا

و يحق لألشخاص أو ورثتهم والشركات التي تعرضت إلى أحد األنواع الثالثة لالنتهاكات المذكورة أعالل، بةنض النظنر عنن جنسنيتهم 
أي "قة إذا كانننت ال تننزال فنني ينند الدولننة العراقيننة أو عضننو بننارز فنني النظننام السننابق أو أو دينننهم أو عننرقهم اسننترجاع ممتلكنناتهم السنناب

فنني حالنة بينذ أو انتقننال الممتلكنات بعند مصنادرتها غيننر المشنروعة، يمكنن للمنندعي أن . فني ذلنك الوقنت" شنخص كنان يسنتةل سننلطاته
؛ المنظمننة 0551 أوريننرارتفننان ديننر )قننوق االنتفنناع ويمتنند هننذا الحننق إلننى أصننحاب الملكيننة وح. يطالننب إمننا باالسننترجاع أو التعننويض

 (. 0559أوريرارت ؛ فان دير 0551الدولية للهجرة 

سيحصل ( 7: ")وتخضذ عملية تحديد الورثة ألغراض تنفيذ برنامج االسترجاع للقانون المدني العراقي، والتي تتبذ القانون الشرعي
تحكم أحكام الشريعة اإلسالمية ( 0. )ير المنقولة للتركة وأي حقوق فيهاالوريك عن طريق الميراك على الممتلكات المنقولة وغ

                                                 
تأسيس لجنة المطالبات العقارية في العراق لمعالجة مصادرات الممتلكات التي تمتت ختال   2114المؤقت األولى في العراق قد قررت في أوائل عام الحظ أن سلطة االئتالف  4

جنة المطالبات العقارية في العراق لتستوية أن تحل محل ل 2116وبعد انتقا  السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، قررت الجمعية الوطنية العراقية في أوائل عام . الحقبة البعثية

التي ورثت كل صالحيات لجنة " لجنة المطالبات العقارية"، تغيرت العراق مرة أخرى اسم المؤسسة المسؤولة إلى 2181وفي عام . مع لجنة تسوية نزاعات الممتلكات العقارية

 (.2181ير أويرارت ؛ فان د2119فان دير أويرارت )تسوية النزاعات وعملياتها وموظفيها 
 فصاعداً غير متاحة  2188يبدو أن المعلومات عن تقدم البرنامج من عام  5
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؛ القانون 0551 المنظمة الدولية للهجرة")والقوانين المحددة عملية تحديد الورثة وتحديد أنصبتهم من الميراك ونقل ملكية التركة 
 (. 7995المدني العراقي 

في العراق قد أعاق عمل لجنة المطالبات العقارية فيها، إال أن لجنة المطالبات العقارية فني العنراق على الرغم من أن الوضذ األمني 
واإلجنراءات ( باسنتثناء النزاعنات العقارينة الكبنرى فني الشنمال والجننوب)قد تعرضت النتقادات عندل، ويعنود ذلنك لمحدودينة صنالحياتها 

كان أحد أكبر التحديات للبرنامج هو إنفاذ قرارات االسترجاع والتعويض، ويرجذ ذلنك  وقد. المطولة، وكذلك التأخير في تنفيذ القرارات
جزئيا إلى عدم رغبة بعض مكاتب تسجيل العقارات في إعادة تسجيل الممتلكات والصعوبات التني تواجههنا دائنرة اإلنفناذ التابعنة لنوزارة 

كمنا . ونقنص القندرة والسنلطات فني المشنكالت المنذكورة أعناللاألمنني كمنا سناهم الوضنذ . العدل في طرد الشاغلين الحاليين المتعنندين
كنان مننن الصننعب تنفيننذ قننرارات التعننويض ألننه األمننر الننذى قنند اسننتةرق الكثيننر مننن الوقنت لالتفنناق علننى إجننراء محنندد للنندفذ للمطننالبين 

ت لجنة المطالبات العقارية في العراق بهذا االلتنزام المستحقين، وألنه على الرغم من التزام وزارة المالية القانوني بدفذ التعويضات، أقر 
 (. 0551أوريرارت فان دير )

وتشنمل األمننور األخننرى عندم وجننود مبننادئ توجيهينة مالئمننة للتعننويض، والجندوى الماليننة للبرنننامج، وتنراكم الطعننون، واخننتالف عمليننات 
واعتبننارا مننن أكتننوبر . الممتلكننات إلننى نننزوح جدينند الطعننن مننن منطقننة ألخننرى، وكننذلك عنندم وجننود آليننات لضننمان أال يننؤدي اسننترجاع

مطالبننة مقدمننة واعتبننارا مننن منننايو  700555مطالبننة مننن أصنننل  49555بتسنننوية أقننل مننن  قامننت لجنننة المطالبننات العقاريننة، 0559
نظمنننة الم)ملينننون دوالر أمريكننني تقريبنننًا  705مسنننتفيد بمبلنننغ  7155تعويضنننات ألكثنننر منننن  قننندمت لجننننة المطالبنننات العقارينننة، 0551

 (. 0577؛ مركز رصد النزوح الداخلي 0551 الدولية للهجرة

 : ، والتي تتمثل فيما يلي"دروسًا مستفادة"تعد العراق أحد تلك البلدان القليلة التي نستطيذ أن نستخلص منها 

   لنم تظهنر "و .أكبار ينبغا  معال ا  عملياام ا اتر ا  الممتلكاام  ا اع  النطااق فا  إطاار عدالا  إنتناليا : 8الدرس الم تفاد رق
وال هيئننة تسنوية النزاعننات نتيجننة جهنود العدالننة االنتقالينة فنني معالجننة مسنألة التعننويض لجمينذ ضننحايا النظننام  لجننة المطالبننات العقارينة

السابق، ولم تأتي نتيجة حوار سياسي شامل حنول كيفينة تعامنل المجتمنذ العراقني بشنكل أفضنل منذ موروثنات القمنذ الوحشني والعنينف 
إن عندم معالجننة . مطلنوب لتسنهيل االنتقننال منن عقنود مننن الحكنم االسنتبدادي إلننى مجتمنذ ديمقراطني يعننيش فني ظنل حكننم القنانونأو ال

وتتعلنق . عمليات اسنترجاع الممتلكنات بعند انتهناء الصنراع منن منظنور عدالنة انتقالينة أوسنذ أثنار منا ال يقنل عنن ثنالك مشنكالت كبينرة
مستقل قد يؤدي إلنى عندم المسناواة فني معاملنة الضنحايا، والمشنكلة الثانينة هني أن المننهج المسنتقل المشكلة األول بحقيقة أن المنهج ال

وأخينرًا، هنناك مشنكلة . يركز على الحاجنة إلنى تعزينز عملينات اسنترجاع الممتلكنات للتنرابط الخنارجي منذ السياسنات الحكومينة األخنرى
وعلنى أينه حنال منن األحنوال، . مليات استرجاع الممتلكات في شنكل مسنتقلأكثر واقعية وسبب واقعي جدا لعدم جدوى وفاعلية تنفيذ ع

فننن ن إجمنننالي المنننوارد التننني تقننندمها الدولنننة لتحقينننق العدالنننة االنتقالينننة تبقنننى غينننر محننندودة حينننك سنننتتنافس العدالنننة االنتقالينننة دائمنننا منننذ 
ياسنني بخصنوص مننا يمكنن للدولننة أن تخصصنه لجهننود وبالتننالي ف ننه ينبةنني اتخناذ القنرار الس. االحتياجنات واألولوينات الملحننة األخنرى

استرجاع الممتلكات على نطاق واسذ بنناء علنى قنرار منا يمكنن أن تخصصنه الدولنة إلنصناف جمينذ ضنحايا النظنام السنابق، كمنا فني 
ال فسننيؤدي التخصنيص والمنننا المفنرط والسنخي إلننى اسنتهالك الكثيننر منن المنوارد ولننن تبقنى هننناك مسناح ة ماليننة أو المثنال العراقني، وا 

 (. 0551 أوريرارتفان دير " )سياسية للتعويضات المستحقة لفئات الضحايا األخرى المستحقة للتعويضات

  مننن المشننكوك فيننه مننا إذا " .ينبغاا  مالئماا  ناا   عملياا  التعاا ي  المختااارة للح اا  المت قاا  لعاابء المطالبااام: 3الاادرس الم ااتفاد
اسنتلمت هيئنة تسنوية )امًا للتعامنل منذ عشنرات اآلالف منن حناالت اسنترجاع الممتلكنات كانت العملية شبه القضائية ستكون مالئمة تم
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هنني الخينار الوحينند " عمليننة إدارينة"ونتيجنة لعنبء المطالبننات هنذا، قنند يكنون تنفينذ (. مطالبننات 795555نزاعنات حتنى اآلن أكثننر منن 
 (. 0551 أوريرارتفان دير " )أو البشرية المتاحة شحيحة  /القابل للتطبيق، خصوصًا في البلدان التي تكون فيها الموارد المادية و

  أحند األسنباب الشنائعة إلنشناء لجنان اسنترجاع " .ي ب مراعاة ننص قدرة مؤ  اام الد لا  الحاليا  فا  البدايا : 2الدرس الم تفاد
مننن المطالبننات العقاريننة ممتلكننات ألغننراض محننددة هننو أن مؤسسننات الدولننة األخننرى لننيس لننديها القنندرة علننى التعامننل مننذ عنندد كبيننر 

كمننا أن إنشنناء لجنننة إسننترجاع الممتلكننات فنني دولننة ضننعيفة أو جننزء مننن مؤسسنناتها ال يعمننل يثيننر عننددًا مننن . بطريقننة عادلننة وسننريعة
عنالوة علننى ذلننك، تظهنر مشننكلة أكثنر تعقينندًا نتيجنًة لتسننييس أو فسناد مؤسسننات الدولننة . المشنكالت المعقنندة للةاينة فنني بعنض األحيننان

فنان دينر " )وفي تلك الظنروف المشنابهه، تةينب الحلنول السنريعة . وضعف سيادة القانون وثقافة الحكم الرشيد أو عدم وجودها الحالية
 (. 0551أوريرارت 
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و وسانشنيز اتاناسني)و تعتبر كولومبيا أحدك الدول التى تقوم بتنفيذ عملية استرجاع األراضي، وُتعد األولى في تطبيقها لمبادئ بينينرو 
، بهندف التعنويض عنن انتهاكنات حقنوق 7441، أصدرت الدولة قانون الضحايا واسترجاع األراضني رقنم 0577ففي يونيو (. 0570

وقد الحظ العديد من المعلقنين أن القنانون . اإلنسان التي وقعت أثناء النزاع الداخلي المسلا، والذي دام لمدة أربعين عامًا في كولومبيا
أيننه بنني )جابيننة بنناالعتراف رسننميًا بوجننود النننزاع المسننلا فنني كولومبيننا؛ حيننك رفضننت الحكومننات السننابقة االعتننراف بننذلك يأخننذ خطننوة إي

 (. 0570؛ منظمة العفو الدولية 0570كولومبيا 

. حاياويعتبر استرجاع أراضي الضحايا األصليين أفضل عالج من منظور القانون، وال يجوز منا التعويض إال بناءًا على طلب الض
وبمجننرد إرجنناع األرض إلننى المالننك األصننلي، ُيمنننذ نقننل ملكيننة هننذل األرض لمنندة عننامين عنندا عننن طريننق اإلرك، دون الحاجننة إلننى 

 (. 0570اتاناسيو وسانشيز )إصدار أمر من المحكمة بذلك 

ن أن تحنندد مننن الناحيننة الفنيننة ونظننرًا ألن الكثيننر مننن األراضنني تحننت الحيننازة العرفيننة، فقنند تننم صننياغة عمليننة االسننترجاع بطريقننة يمكنن
ومنذ ذلنك، يبندو أن القنانون العرفني أو المؤسسنات العرفينة ال تلعنب دورًا فني (. 0579باردو وفيكتورنيننو )قطعة األرض المطالب بها 

 . برنامج االسترجاع

 055555قننل عننن إن حجننم األراضنني الخاضننعة لالسننترجاع غيننر محنندد أو واضننا، ولكننن الحكومننة وضننعت هنندفًا باسننترجاع مننا ال ي
، على الرغم منن أن بعنض التقنديرات تفيند ب جبنار خمسنة مالينين شنخص علنى مةنادرة أراضنيهم خنالل 0574هكتار سنويا حتى عام 

 (0579باردو وفيكتورنينو )مليون هكتار، وتعتبر المناطق الريفية هي األكثر تضررا  6-4النزاع، والتخلي عن 

دة اإلدارينة الخاصنة التني أنشنئت منؤخرًا لتنفينذ عملينة اسنترجاع األراضني المصنادرة داخنل وزارة ، تلقنت الوحن0579واعتبارًا من فبراير 
 76كما أصدر القضاة المتخصصون في محاكم استرجاع األراضني التني أنشنئت حنديثا . مطالبة استرجاع 95555الزراعة أكثر من 

 (. ؛ بي سي كولومبيا0579اتش آر دبليو )هكتار من األراضي  055أحكام باسترجاع ما يقرب من 

يواجه العائدون في بعض الحاالت مخاوف أمنية كبيرة، كما يتلقون تهديدات ويخضعون ألعمال التخويف من الجناة وذلك لمحناولتهم 
 (.؛ بي سي كولومبيا0579اتش آر دبليو )استرجاع أراضيهم 
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ومننذ ذلننك، الحننظ معلقننون أن تنفيننذ . دروس مننن هننذل التجربننةونظننرا لحداثننة جهننود كولومبيننا، ال يننزال مننن المبكننر يمكننننا اسننتخالص النن
برننننامج االسنننترجاع منننذ اسنننتمرار الصنننراع، وبالتنننالي اسنننتمرار مصنننادرة الممتلكنننات وضنننعف سنننيادة القنننانون، والضنننةوط التجارينننة علنننى 

اتننش آر دبليننو )عقينند ، وخاصننة بحثننًا عننن النننفط والننذهب واألخشنناب هننو أمننر يتسننم بالصننعوبة والت(الشننرعية وغيننر الشننرعية)األراضنني 
 (. 0579، منظمة األغذية والزراعة 0570؛ بي سي كولومبيا 0579

 الم ا اة بين ال ن ين ف  برامج ا تر ا  األراض  2-6

، هناك أيضاً  لألسف، و ولكن. أعالل من منظور النوع االجتماعي تم مناقشتهايناقش هذا القسم الفرعي برامج استعادة الممتلكات التي 
.عن الممارسات األمثل أمثلةفي االستناد إلى االعتماد عليها  من المواد المطبوعة والتى يتمالقليل  . 

المسناواة بنين الجنسنين تعنني المسناواة بنين النسناء والرجنال والفتينات ، و ."حق المساواة بنين الرجنل والمنرأة"على  4ينص مبدأ بينيرو رقم 
وقنند تننم االعتننراف بحننق المسنناواة بننين الجنسننين علننى  .لقيمننة االجتماعيننة والفننرصوالفتيننان فنني الحصننول علننى الحقننوق واألشننياء ذات ا

نطاق واسذ على المستوى الدولي والنوطني، وقند أدى تفسنيرل إلنى ضنرورة تنفينذ بعنض اإلجنراءات اإليجابينة الرامينة إلنى القضناء علنى 
، ال يجنب التميينز بنين الجنسنين فني قنوانين 4دأ رقنم ونتيجنة لنذلك وبموجنب المبن .علنى أسناس الجننس بحكنم القنانونأو  التمييز الفعلني

الندليل )وعمليات استرجاع المساكن والممتلكات، ويجب ضمان حق المساواة بنين الرجنل والمنرأة، وكنذلك المسناواة بنين الفتينان والفتينات 
0551.)  

كمنا  .سنترجاع األراضني والممتلكنات والمسناكنإلى المسناواة فني الحقنوق بنين الرجنال والنسناء والفتينان والفتينات فني ا 7-4يدعو المبدأ 
على ضرورة إقرار برامج وسياسات وممارسات استرجاع المساكن واألراضي والممتلكات بالملكينة المشنتركة ألربناب  0-4مبدأ ينص ال

ويندعو  .أسنها منرأةوربات األسر، وكذلك التشجيذ على توثيق حقوق المرأة في األراضي والممتلكات إذا كانت المنرأة ليسنت فني أسنر تر 
فنني النهايننة إلننى اتخنناذ إجننراءات إيجابيننة لضننمان بننذل جهننود االسننترجاع علننى أسنناس المسنناواة فنني المعاملننة بننين الرجننال  9-4المبنندأ 

  (.0551الدليل )والنساء، بما في ذلك برامج وسياسات وممارسات االسترجاع 

اع األراضني والممتلكنات هني نفنس القضنايا التني تنؤثر علنى المسناواة القضايا التي تؤثر على المسناواة بنين الجنسنين فني حقنوق اسنترج
إن القينود القانونينة المفروضنة علنى حقنوق المنرأة أو الفتينات فني . بين الجنسين في أي برنامج إلصالح أو توثيق أو تسجيل األراضي

وتضنمين المننرأة فنني تنفيننذ البرنننامج كموظفننة أو األراضني، بمننا فنني ذلننك األنظمننة القانونينة المتعلقننة بعمليننة ومحتننوى برنننامج االسننترجاع 
نفاذ حقوقها كل هذل األمور تتطلب اهتمام وتركيز لخلق بيئة عادلة تساوي بين الجنسين  . مشاركة وقدرة المرأة على معرفة وفهم وا 

د منن الحناالت، ينتم اسنترجاع ففني العدين. مسنألة عنادات أو قنوانين المينراك غينر العادلنة فيمنا يتعلنق باالسنترجاع المبادئ دليلويتناول 
األراضنني والممتلكننات إلننى الورثننة، وفنني البلنندان التنني تطبننق فيهننا الشننريعة اإلسننالمية أو يقنننن فيهننا القننانون العرفنني ينننص القننانون علننى 

ام بهنذل المبنادئ ويقترح الدليل تنفيذ برامج تدريبينة لتعزينز تطبينق مبنادئ بينينرو وااللتنز  .ممارسات ميراك ال تساوي بين الرجال والنساء
وال ينزال منن  .كمعيار عادل يقوم على قانون حقوق اإلنسان وبذل جهود للدعوة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين فني حقنوق المينراك 

  .الصعب التةلب على القواعد القانونية التي ال تسما بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

على المساواة بين الجنسين، وبموجب القانون ال يكون هناك تمييزا في عملية االسترجاع بين  و في وسط وشرق أوروبا، ينص القانون
الرجننل والمننرأة، ويننتم توزيننذ األراضنني بالتسنناوي علننى الورثننة الننذكور واإلننناك، ومعظننم البيانننات المتعلقننة بتوثيننق وتسننجيل حقننوق ملكيننة 

ن البلنندان خطننوات إيجابينة للمسنناواة بننين الجنسنين، ولكننن ال تننزال األدلننة اتخننذت العديند منن. األراضني ال تظهننر أي تمييننز بنين الجنسننين



 29 مراجعة مشروع القانون :األراضي استرجـاع تشريع - ليبيا

غيننر المؤكنندة تشننير إلننى أنننه يننتم تسننجيل رب األسننرة فقننط فنني كثيننر مننن الحنناالت، أو يتنننازل الورثننة اإلننناك عننن حقننوقهم فنني األرض 
ومن . 0559ستقصائية عن الجنس في عام أجرى مكتب المساواة بين الجنسين في الجبل األسود دراسة ا(. 0570ستانلي ومارتينو )

سننتانلي ومننارتينو )فقننط مننن المننالك هننم مننن النسنناء  ٪1فنني المئننة مننن اصننحاب المنننازل هننم مننن الرجننال و 05بننين نتننائج الدراسننة أن 
 . يجب ممارسة أنشطة محددة تستهدف تثقيف ودعم المرأة في عملية االسترجاع(. 0570

لكية مؤقتة أكثر من الرجنال، ويكنون عندد األرامنل والمشنردين منن ربنات األسنر أكثنر عرضنة لفقند وفي كولومبيا، تتمتذ المرأة بحقوق م
كمنننا أن النننزواج غينننر الرسنننمي ال يعطننني المنننرأة الحنننق فننني الحصنننول علنننى حصنننتها فننني ملكينننة األرض المنزلينننة، وتتحينننز . أراضنننيهن

ماعينة مشناركة الرجنال فني أسنواق األراضني والحصنول علنى ممارسات الميراك للرجال، وتحبذ القواعد غير الرسمية والممارسنات االجت
ونتيجة لذلك، ال يعلم النساء بملكية األراضي . وغالبًا ما تناضل المرأة لكي ُيسمذ صوتها في اجتماعات المجتمذ أو المدينة. االئتمان

وعنندما تعلنن المشنردات وضنعهن . بهنا واإليجار أو بكيفية الحصول على الملكينة أو بوجنود أو عندم وجنود الوثنائق والسنندات الخاصنة
لمسننجل األشننخاص النننازحين داخليننًا لنندى الحكومننة، نننادرا مننا يكننون لنندينا معلومننات عننن أراضننيهم، وفنني بعننض الحنناالت ال يعتبننرون 

 (. 0575ألبوجا )أنفسهم ُمالكًا 

ومنذ ذلنك، قلمنا تسنتفيذ النسناء . ميينزال ينطنوي علنى أي ت 7994و في جنوب أفريقيا، يبدو أن قانون حقوق استرجاع األراضني لعنام 
مننن حقننوق االسننترجاع حيننك أن الرجننال هننم الننذين يمتلكننون معظننم األراضنني التنني تننم مصننادرتها منننهم، والننذين بالتننالي لننديهم مطالبننات 

عنننالوة علنننى ذلنننك، يجنننوز للمجتمعنننات المحلينننة تقنننديم مطالبنننات اسنننترجاع األراضننني بموجنننب قنننانون . اسنننترجاع بموجنننب هنننذا القنننانون
هننناك حلننول، ولكنهننا يصننعب علننى المننرأة . السننترجاع، والتنني غالبننا مننا تتجاهننل مصننالا النسنناء حيننك يقننوم الرجننال ب صنندار القننراراتا

 ( 0550كوتوال )تنفيذها 

ينق غالبًا ما تمنذ الممارسات االجتماعية الثقافية المرأة الريفية من الحصول على سندات ملكية األرض، ففي البلندان السنابقة، ينتم تطب
وبموجب هذل القواعد، نادرا ما يخصنص الرؤسناء للنسناء قطنذ أراضني وال تحصنل المنرأل علنى األراضني إال . الحيازة العرفية لألراضي

وال يحنق لألرامنل . وغالبًا ما تكون األراضي التني تزرعهنا النسناء األكثنر فقنرًا، كمنا يتعنذر الوصنول إليهنا. عن طريق آبائهن وأزواجهن
 ( 0550كوتوال )ومذ ذلك، هناك تباين كبير يعتمد على المنطقة والمواءمة السياسية للرؤساء . وجها المتوفىالبقاء في أرض ز 

من مبادئ بينيرو والدليل في وضذ نطاق واسذ من أفضل الممارسات للوصول إلى المساواة بين الجنسين في ظل برامج  ويساهم كل
، وتعزيز جهود الدعوة الرامية إلى تحقيق "مبادئ بينير "المصممة لتعزيز تطبيق ويشتمل ذلك على برامج التدريب . إعادة األراضي

وعلى . وبالتأكيد، ف ن الخطوة األولى تعد بمثابة تفويض للمساواة في القانون االسترداد نفسه. المساواة فيما يختص بحقوق اإلرك
نادرا ما تكون الخطوات الالزمة لضمان المساواة بين الجنسين، الرغم من ذلك، وكما رأينا أعالل، حتى عندما يكون القانون واضحا، 

ن كان لها إن تكون مدرجة، في برامج  على سبيل المثال، توزيذ المعلومات، والتعليم، والتدريب المعد خصيصا للنساء، مدرجة، وا 
ن الجنسين ونتائجها نادرة مما يترك لنا وعالوة على ذلك، يعتبر كال من توثيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بي. االسترجاع

ومذ ذلك، يبقى من الممكن استخالص بعض أفضل الممارسات العامة الشاملة لألنواع اإلجتماعية . األدلة القولية في أفضل األحوال
(.انظر اإلطار في الصفحة التالية)ب ختالفها عن غيرها من البرامج التي تقوم بالتركيز على األراضي األخرى   

.لمناقشة قضايا المساواة بين الجنسين في ظل برنامج استرجاع الممتلكات في ليبيا 0-4-4انظر القسم   
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 إصالح األراض  ف  أفغان تان : البرامج الشامل  للن   اال تماع 

تركيزل على مبدأ االسترجاع، ولكنه وبالرغم من عدم (. LARA)مشروع إصالح األراضى فى أفةانستان : أفةانستان/المعونة األمريكية
وقد شمل المشروع، الذي يسعى في جزء منه إلى . يضرب مثااَل جيدًا كبرنامجا إلصالح أراضى قائمًا على شمولية النوع االجتماعى

دارتها القوية التي تشجذ على نمو االستثمار واإلنتاجية، بل وت / دعم القراراتالتطوير، إطار سوق األراضي المملوكة األفةانية وا 
ولقد عزز المشروع قوة دعم . التخفيف من الصراعات القائمة على األراضى قد شملت التأكيد على حفظ وتعزيز حقوق المرأة في األرض

معنية بحقوق المرأة في األراضى، وذلك لتحديد القيود العرفية والدينية والقانونية والتنظيمية التي تؤثر على ملكية األراضي من قبل 
وكذلك العمل على معالجة قضايا دعم حقوق المرأة في األرض، وزيادة الوعي حول حقوق المرأة في الميراك وحقوقها فى تملك . النساء

. ولقد شملت األنشطة سلسلة من ورش العمل حول قضية حق المرأل فى األراضى. األراضي، وتقديم المساعدة في اإلصالحات القانونية 
أيضا جانبا إلى جنب مذ الوكاالت الحكومية والمجتمذ المدني لزيادة الوعي بحق المرأة في األرض وبناء ( LARA)ولقد عمل المشروع 

ولقد ِاستُقبل المشروع استقباال جيدا بشكل عام كما أوضا بعض الممارسات واألنشطة . قدرتها على العمل كدعوة لمشاركة النساء
 :مرأة في البرامج ذات الصلة باألراضىالرئيسية التي يمكن أن تحّسن من مشاركة ال

 
 .دراسة الممارسات العرفية القائمة، التي يمكن أن تؤثر على قدرة المرأة على الوصول وامتالك األراضى، وصواًل لتطوير البرنامج• 
 .التشاور مذ الجمهور• 
 ...(.ات التدريبية وورش العمل وغيرها الحمالت اإلعالمية والدور )أنشطة التوعية التي تستهدف النساء على وجه التحديد • 
 .الدعوة إلى حقوق المرأة في الملكية خروجًا إلى المجتمذ األوسذ• 
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 الرئي ي  لن انين ا تر ا  األراض 
يقدم هذا القسم تعليقات عامة حول مشروع القانون، كمنا ينناقش ويطنرح توصنيات تتعلنق باالعتبنارات الرئيسنية ألي قنانون قنومي يننظم 

وباإلضنافة إلنى ذلنك، ف ننه ينناقش ب يجناز المسنائل التني تنطبنق . عملية استرجاع األراضي، بما في ذلنك المبنادئ والعملينات األساسنية
 . على السياق الليبي

 تعلينام عام  عل  مشر   النان ن الليب  4-8

 0579حكومنة ليبينا أ؛  0579حكومنة ليبينا ) 0579نشرت وزارة العدل مشروع قانون على االنترنت لتلقي تعليقات العامة في مارس 
، وعلنى النرغم منن أن عننوان 7911لعنام  4يناقش مشروع القانون استرجاع الممتلكات التي تم نقلها للدولة بموجنب القنانون رقنم (. ب

مشننروع القننانون يوضننا أن حقننوق االسننترجاع تقتصننر علننى عمليننات المصننادرة التنني وقعننت بموجننب هننذا القننانون؛ إال أن نننص اللةننة 
ويركز مشروع القانون في المقام األول على االسنترجاع الفعلني للممتلكنات المفقنودة، علنى النرغم . حتوى على هذا المرجذالقانونية ال ي

مننن أنننه يقننر بعنندم اسننترجاع فئننات معينننة مننن الممتلكننات، مثننل الممتلكننات المسننتخدمة فنني مشننروع عننام، وبالتننالي تخضننذ للتعننويض 
 . النقدي

ي تسننوية النزاعننات الطويلننة األمنند علننى المسنناكن واألراضنني والممتلكننات األخننرى فنني ليبيننا، بحيننك يمثننل المشننروع خطننوة أولننى وهامننة فنن
فعلننى سننبيل المثننال، يتحننول الشنناغلون . يحنندد العدينند مننن القننرارات السياسننية الصننعبة التنني يجننب تنفيننذها لتطبيننق أي برنننامج اسننترجاع

عند ذلنك تعنود المحنالت إلنى المالنك، وينتم إرجناع المننازل إلنى المنالكين الحاليون للمحالت التجارية إلى مسنتأجرين لمندة سنتة أشنهر وب
كما يقر المشروع أيضا أننه ال ينؤثر علنى جهنود الحكومنة السنابقة السنترجاع األراضني ويننص . السابقين مذ وجود بعض االستثناءات

 . قوانين التي تتعارض مذ أهدافهكما يبطل المشروع كذلك ال. على إعادة تسجيل حصص الملكية بأسماء المالكين السابقين

، الشننئ الننذى يجعننل مهمننة تصننميم منننهج مالئننم لعمليننة  ماا  ذلااك، تعااد المشااكل  األ لياا  أن المشاار   لاا  يااذكر أهدافاا  حتاا  اآلن
، قد توجد أهداف متعنددة للمشنروع، ولكنن ينبةني تحديندها بوضنوح فني ننص القنانون ويفضنل فني البداينة. االسترجاع الليبية أمرًا صعباً 

 . ويجب أن تعكس أحكام االسترجاع هذل األهداف المعلنة

إن اسنترجاع الممتلكنات هننو عنادًة وسنيلة لتحقيننق غاينة، وليسنت غايننة فني حنند ذاتهنا، بمعننى أن النندول لنديها أهندافا أوسننذ نطاقنا حيننك 
ف العننودة إلننى نظننام الملكيننة ويمكننن أن تشننمل هننذل األهنندا(. 0551ريجلننوين )يكننون االسننترجاع هننو خطننوة أو أداة ضننرورية لتحقيقهننا 

أو إنشنناء أو تعزيننز ( جنننوب أفريقيننا وكولومبيننا)أو االجتمنناعي / أو تحسننين االسننتقرار االقتصننادي و( اسننتونيا وليتوانيننا والتفيننا)السننابق 
؛ 0570؛ سنتيكلر 0579 الفناو( )جننوب أفريقينا والعنراق وكولومبينا)والعدالنة االجتماعينة ( وسنط وشنرق أوروبنا)سوق الملكينة الخاصنة 
الدولة منن القينام بعملينة االسنترجاع، ويعتبنر ( أهداف)وسوف ترتبط محتويات القانون بالضرورة بهدف (. 0570منظمة العفو الدولية 

 . تحديد أهداف أمرًا ضروريًا لشرعية وفهم القانون

إجننراءات وشننروط  قننانونقيننا بتلننك الننواردة فنني فنني جنننوب أفري قننانون حقننوق اسننترجاع األراضننيمقارنننة األهننداف المنصننوص عليهننا فنني 
  :العقارات الحالية في ليتوانيااسترجاع حقوق ملكية 
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 : قانون حقوق استرجاع األراضي في جنوب أفريقيا

السترجاع حقوق األراضي التي تم مصادرتها من األشخاص أو المجتمعات، بموجب أو بةرض تعزيز أهداف أي 
نشاء لجنة لحقوق استرجاع األراضي، ومحكمة للبت في المطالبات العقارينة . يةقانون تمييزي يقوم على العنصر  وا 

 (. ، الديباجة7994 قانون حقوق استرجاع األراضي لعام"). وتحديد المسائل المتصلة بها

  :العقارات الحالية في ليتوانياإجراءات وشروط استرجاع حقوق ملكية  قانون

اسنترجاع حنق منواطني جمهورينة ليتوانينا فني الممتلكنات التني تنم تأميمهنا  ينص هذا القانون على إجراءات وشنروط
أو التني تنم تأميمهنا دون وجنه حنق، والتني تعتبنر ( االتحاد السوفياتي في ليتوانينا)بموجب قوانين االتحاد السوفياتي 

 . و المزارع الجماعيةأ( المشروعات)في تاريخ صدور هذا القانون، ملكًا للدولة أو للعامة أو للمنظمات التعاونية 

 : ويجب استرجاع حق ملكية العقارات

 من خالل منا العقار الفعلي أو ما يعادل ذلك العقار ( 7

إذا تعننذر منننا العقننار الفعلنني أو مننا يعادلننه، أو إذا كننان المالننك السننابق ال يرغننب فنني الحصننول علننى العقننار ( 0
من هذا القانون، وبالتالي تمكينهم  0ه في المادة الفعلي، من خالل تعويض مالي يقدم لألشخاص المنصوص علي

قانون إجراءات وشنروط اسنترجاع "). الخاضعة للخصخصة( العامة)من شراء مساحة مناسبة من ممتلكات الدولة 
 (. ، الديباجة7997لعام  حقوق العقارات الحالية

الفصنل العنصنري فني جننوب أفريقينا  -ينة االسنترجاع الحظ أن كل قانون يحندد السنياق المحندد النذي أدى إلنى الحاجنة إلنى تنفينذ عمل
بينمنا يهنُدف القنانون المتبنذ فني جننوب أفريقينا إلنى  -وفقا لذلك، تحدد القوانين الحالية أهدافًا مختلفة . والسياسات السوفيتية في ليتوانيا

يا إلنى إصنالح قنانون حقنوق األراضني بمعننى استرجاع األراضي ألولئك الذين انتزعت منهم ظلمًا، كما يهدف القانون المتبذ في ليتوان
ونتيجننة لسننياقاتها وأهنندافها المختلفننة، . أوسننذ مننن خننالل إعننادة وضننذ حقننوق الملكيننة الخاصننة وانتقننال األراضنني مننن العننام إلننى الخنناص

ريقينا علنى تنوفير في حين ركزت عملينة االسنترجاع فني جننوب أف. تحدد قوانين كل من جنوب أفريقيا وليتوانيا طرقًا مختلفة لالسترجاع
عامًا منن سياسنات التميينز العنصنري، ولقند تنم وضنذ  15سبل االنصاف ألولئك الذين انتزعت منهم ممتلكاتهم ظلما نتيجة ألكثر من 

؛  0570سنتيكلر ) 7945قانون ليتوانيا وبرامجها لعكس سياسات الملكية السوفياتية منن خنالل اسنترجاع الحقنوق كمنا كاننت فني عنام 
 (. 0579ية والزراعة منظمة األغذ

و يجب عند تحديد األهداف إيالء اهتمام خاص لآلثار الضارة والمحتملة، والتي قد تلحنق بنالفقراء والنسناء والفئنات المستضنعفة النذين 
ى قنند اسننتفادوا مننن إعننادة توزيننذ الممتلكننات، والننذين ربمننا قنند يضننطرون إلننى التشننرد والفقننر نتيجننة تنفيننذ برنننامج االسننترجاع الننذي يسننع

المفوضننية السنامية لألمننم المتحنندة )ببسناطة إلننى اسنترجاع جميننذ هنذل الممتلكننات إلنى أصننحابها األصنليين بةننض النظنر عننن الظنروف 
بقننندر اسنننتفادة الفقنننراء منننن بنننرامج إعنننادة توزينننذ الممتلكنننات أثنننناء النظنننام السنننابق وبةنننرض تحقينننق العدالنننة (. 0570لشنننؤون الالجئنننين 

ى الدولننة أن تسننعى للحفنناظ علننى وضننذ المسننتفيدين الفقننراء الشنناغلين الحنناليين للمنننازل والممتلكننات االجتماعيننة واالسننتقرار، يجننب علنن
علنننى النننرغم منننن تفضنننيل المنننالكين السنننابقين السنننترجاع ممتلكننناتهم علنننى التعنننويض عنهنننا، يجنننب علنننى الدولنننة النظنننر فننني . التجارينننة 
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عنادة األثريناء علنى االضطرابات االجتماعية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن نزوح أعن داد كبينرة منن الشناغلين الحناليين منن دينارهم وا 
 . حساب الفقراء

 . باإلضافة إلى تحديد األهداف، فيما يلي بعض التوصيات العامة لتحسين وضوح القانون ومنذ العواقب غير المقصودة

، 7911لعنام  4القانون رقنم إضافة مادة توضا أن القانون يقتصر على استرجاع المصادرات التي تمت بموجب  .8
 التها؛ يبما في ذلك تواريخها المحددة وتعد

 إضافة مادة تعرف كل المصطلحات األساسية؛  .2
للسننماح باسننتمرار حقننوق االرتفنناق الالزمننة للنندخول والخننروج " حقننوق االرتفنناق"علننى  1تضننييق نطنناق المننادة رقننم  .3

 والمرافق العامة وحقوق الطريق العامة األخرى؛ 
، تلننك 79التنني تنننص علننى عقوبننات جنائيننة ومدنيننة عننندما ينتهننك أي شننخص المننادة رقننم  74مننادة رقننم تعننديل ال .4

المتعلقنننة بخصنننوص التصنننرف فننني الممتلكنننات التننني سنننيتم اسنننترجاعها أو فنننرض الضنننرائب عليهنننا لتشنننمل أعمنننال 
 . االحتيال وعرقلة أداء الواجبات الرسمية بما يتفق مذ القانون

 . كافية للوكاالت الحكومية المسؤولة للوفاء بوالياتها القانونيةإضافة مادة تخصص ميزانية  .5

مشروع القنانون عنام وال يحتنوي علنى تفاصنيل كافينة لتنفينذ االسنترجاع والوصنول إلنى التنيقن وضنمان حينازة األراضني لليبينين، وحماينة 
منن هنذا التقرينر  4-4حتنى  0-4قسنام الفرعينة وللمسناعدة فني معالجنة هنذل الثةنرات، تقندم األ. جميذ األطراف األبرياء، قدر اإلمكان

 . إرشادات وتوصيات بخصوص المبادئ والعمليات األساسية التي يتطلبها أي قانون السترجاع األراضي ليكون حاًل دائمًا للبالد

 التعلينام المتعلن  بمبادئ اال تر ا  األ ا ي   4-3

  تر ا  تحديد أ  إنشاء المؤ  ام الم ؤ ل  عن برنامج اال 4-3-8

جنننراءات ومؤسسنننات وآلينننات عادلنننة ومالئمنننة ومسنننتقلة وشنننفافة وغينننر "بقينننام الحكومنننات  7-70يوصننني مبننندأ بينينننرو  ب نشننناء ودعنننم وا 
وتوصي المبادئ األخنرى باتخناذ التندابير اإلدارينة والتشنريعية والقضنائية المناسنبة . ، وذلك لتقييم مطالبات استرجاع الممتلكات"تمييزية

مان أن اإلجننراءات والمؤسسننات واآلليننات ال تفننرق بننين األشننخاص علننى أسنناس العمننر والنننوع االجتمنناعى لنندعم عمليننة االسننترجاع وضنن
 (. 4-70-0-70المبادئ )

كمننا (. 4المننادة )وبموجننب مشننروع القننانون، يتحمننل مجلننس الننوزراء مسننؤولية وضننذ القواعنند واللننوائا الخاصننة باالسننترجاع والتعننويض 
للجنة العليا واللجان الفرعية المرتبطة بها التي تبت في مطلبات استرجاع المنازل وتحديد مبلغ يتحمل المجلس أيضا مسؤولية تشكيل ا

لننم يننتم اإلشننارة إلننى أي مؤسسننة مسننؤولة أخننرى، ويعتبننر مشننروع القننانون أفضننل مكننان لتحدينند (. 9المننادة )التعننويض وطريقننة سنندادل 
إذا كاننت اللجننة العلينا واللجنان الفرعينة هني المؤسسنة التني سنيتم . التني سنتتحمل مسنؤولية االسنترجاع الصنعبة( المؤسسات)المؤسسة 

إنشاؤها للتعامل مذ مطالبات االسنترجاع، يجنب أن يننص القنانون علنى مزيند منن التفاصنيل عنن تشنكيل اللجنان، بمنا فني ذلنك معنايير 
 . ملية االسترجاعتعتبر القدرة المؤسسية عاماًل ضروريًا وهامًا في ع. تعيين أعضاء اللجان وكيفية عملها

التني سنيتم اختيارهنا أو تنم إنشناؤها إلدارة عملينة ( المؤسسنات)و يعد االسترجاع عملية بطيئة ومعقدة، لذا يعتبر ضمان قدرة المؤسسة 
الت االسترجاع على القيام بذلك وحصولها على التدريب هو أمرًا ضنروريًا وهامنًا، كمنا أن َفهنم القنانون والقندرة علنى التعامنل منذ السنج
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عننالوة علننى ذلنك، يجننب أن ُتحتننرم المؤسسننة وينظنر إليهننا ب عتبننار تمّيزهننا بالنزاهننة . والخنرائط الحاليننة هننو مننن األمنور الضننرورية أيضنناً 
يجب مشاركة المؤسسات العرفية، بقدر وجودها وشرعيتها االجتماعية، في وضذ وتنفيذ عملية االسترجاع، . واتسام عملياتها بالشفافية

 . على الرقابة الكافية عليها لضمان المالئمة والشرعية شريطة الحفاظ

وقند اختنارت بعنض الندول إنشناء هيئنات متخصصنة لتسنوية مطالبنات االسنترجاع فني حنين اسنتخدمت دول أخنرى المؤسسنات القائمنة، 
وقند تنم إنشناء . ينة االسنترجاعوهذا االختيار يعتمد جزئيًا على نطاق وتعقيد برنامج االسترجاع وقدرة المؤسسات القائمة علنى إدارة عمل

؛ اينه بني كلومبينا 0570سنتيكلر )اللجان المتخصصة في جننوب أفريقينا وكولومبينا لوضنذ أطنر التنفينذ ومعالجنة مطالبنات االسنترجاع 
( الفناو)، بينما في استونيا كان يقوم ب دارة عملية االسترجاع المجلس العقاري، وهو عبارة عن هيئة موجودة داخل وزارة البيئة (0570
0579 . 

سننواء اختننارت ليبيننا اسننتخدام مؤسسننة قائمننة أو إنشنناء لجنننة اسننترجاع متخصصننة، وهننو مننا يعتمنند إلننى حنند كبيننر علننى قنندرة  :الت صااي 
الحكومنة الليبيننة الحاليننة علنى تنفيننذ برنننامج االسننترجاع علنى نطنناق واسننذ، فسنوف يتطلننب قننانون اسننترجاع مسنتوى أعلننى مننن التفصننيل 

كما تتجلنى أهمينة التعجينل ب نشناء أطنر قانونينة واضنحة لالسنترجاع . سسة المسؤولة عن إدارة عملية االسترجاعوالدقة بخصوص المؤ 
 (. 0551الدليل )في الدروس الرئيسية المستفادة من الجهود السابقة 

 

 اال تر ا  منابل التع ي   4-3-3

ويننأتى هننذا ليتضننمن الممتلكننات التنني . تعننويض أشننكاال عدينندةيشننير االسننترجاع إلننى االسننترجاع الفعلنني للممتلكننات، ويمكننن أن يتخننذ ال
تعتبر ذات قيمة معادلة، ودفنذ مبلةنا مقططعنا تعويضنًا للخسنارة، واسنتخراج قسنائم للحصنول علنى قطعنة أرض جديندة، وعمنل اتفاقنات 

اع السننابقة لزيننادة فوائنند ومنننافذ وغالبننًا مننا ُتسننتخدم العدينند مننن المننناهج فنني عمليننات االسننترج. لتقاسننم األربنناح مننذ الشنناغلين الحنناليين
وغالبننًا مننا يتعننذر إجننراء (. 7999؛ فيرجننو 0557آي ال سنني )مقنندمي المطالبننات مننذ تحقيننق التننوازن بننين حقننوقهم وحقننوق اآلخننرين 

االسننترجاع الفعلنني لقطعننة أرض أو عقننار معننين بسننبب التةيننرات فنني البيئننة علننى مننر الننزمن أو فقنندان وثننائق الحقننوق السننابقة، وحتننى 
 . دما يكون االسترجاع الفعلي ذات أولية، يجب النظر في طرق بديلة أخرى لالسترجاع في بعض الحاالت المعينةعن

علنى أن اسنترجاع أي مسناكن  7-0ينص المبندأ . وفقًا لمبادئ بينيرو، يعتبر االسترجاع الفعلي حقًا وتعويضًا أفضل لمعالجة التشريد
ا بصورة غير قانونية أو تعسفية هو حنق منذ دفنذ تعنويض مقبنول كبنديل إذا تعنذر اسنترجاع أو أراضي أو ممتلكات تم االستيالء عليه

ومننذ ذلنننك، فنن ن المبنننادئ تحمنني أيضنننًا جميننذ األشنننخاص مننن التشننريد التعسنننفي مننن مننننازلهم، وتتطلننب منننن النندول اتخننناذ . الممتلكننات
ن الثنانويين النذين يجنب حمنايتهم منن الطنرد منا لنم يكنن حقنوق الشناغلي 71ينناقش المبندأ . خطوات التخاذ تدابير الحماية من التشنريد 

 (4-0و 9-0و 0-0و 7-0المبادئ.)ذلك مبررًا وال مفر منها

لقد كان االسترجاع الفعلي في جمهورية التشيك هو الحل األمثل إال في الحاالت التي استحال فيها االسترجاع الفعلي أو في حنال منا 
إذا قام المطالب بتفضيل التعويض علنى االسنترجاع، أو إذا كنان المطالنب غينر منؤهاًل السنترجاع العقنار بسنبب مطالبنة شنخص آخنر 

أو اسنتخدام العقنار للمصنلحة العامنة، وفني حناالت عندم تنوافر أي أراض  بديلنة، وذلنك فني حالنة األراضني بحسن نية بحقه في العقنار 
وعلنى العكنس منن . فني صنربيا بنالتعويض إال إذا تعنذر االسنترجاع الفعلني 0577وبالمثل، ال يسما قانون االسنترجاع لعنام . الزراعية
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ات التي تنم تأميمهنا، فني حنين سنما برننامج االسنترجاع فني جننوب أفريقينا ذلك، اختارت المجر تعويض المواطنين عن جميذ الموجود
 . باالسترجاع الفعلي والتعويض مذ عدم تفضيل أي منهما

و يسنننما مشننننروع القنننانون الحننننالي بنننالتعويض المننننادي عنننن محننننالت الحنننرف والمحننننالت المهنينننة والتجاريننننة وأراضننني الفضنننناء ضننننمن 
لتي لم يقام عليها أي منشآت، وذلك منا لنم يكنن المالنك قند تلقنى تعويضنًا عنن تلنك المنشنآت المخططات المعتمدة واألراضي الزراعية ا

قد تخضذ العقارات السكنية لالسترجاع المادي ما لم ينتم تعنويض المالنك السنابق أو التصنالا منذ الشناغل الحنالي للعقنار (. 7المادة )
حالنة مصنادرة الممتلكنات لةنرض عنام أو لمشنروع عنام بندأ قبنل تناريخ  ال تخضذ العقارات السنكنية لالسنترجاع الفعلني فني(. 0المادة )

نفاذ قانون االسترجاع أو إذا كاننت قيمنة العقنار لنم تعند مالئمنة لقيمنة المنشنآت التني ُبنَينت عليهنا بحسنن النينة بعند مصنادرة الدولنة لهنا 
يننتم (. 4المنادة )ب عنادة النظننر فني مبلنغ التعننويض يجنوز للمننالك السنابقين النذين حصننلوا علنى تعويضنات سننابقا المطالبنة (. 9المنادة )

 (. 0المادة )تعويض المالك السابقين عن فترة حرمانهم من هذل الممتلكات 

منذ وجنود اسنتثناءات للممتلكنات التني )يسلط مشروع القانون الضوء على إعادة الممتلكات إلى مالكيها السابقين على وجه الخصوص 
ام، والمنننازل التنني تننم تلقنني تعننويض عنهننا أو فنني حالننة المصننالحة بننين المالننك السننابق والشنناغل قامننت الدولننة بمصننادرتها لةننرض عنن

ففني وسنط وشنرق أوروبنا، َوَجنَب أن يكنون فني كنل حالنة منزيج منن . ، وهو ما يستحيل أو يتعنذر تنفينذل فني كثينر منن الحناالت(الحالي
ة نتيجنة للتةينرات فني البيئنة أو أمثلنة أخنرى حينك يتعنذر فني حالتهنا إعادة الممتلكات أو التعويض أو استبدال الممتلكنات بنأخرى مماثلن

يمكننن لليبيننا االسننتفادة مننن عمليننة االسننترجاع فنني العننراق، والتنني يحننق بموجبهننا للمطننالبين اسننترجاع ممتلكنناتهم السننابقة إذا . االسننترجاع
للحصنول علنى ممتلكنات معيننة " اسنتةل سنلطاتهأي شنخص "كان ال تزال في يد الدولة العراقية او عضو بنارز فني النظنام السنابق أو 

ولتحقينننق االسنننتقرار االجتمننناعي . فننني حنننين أننننه يجنننوز للمطنننالبين االختينننار بنننين االسنننترجاع والتعنننويض فننني جمينننذ الحننناالت األخنننرى
يكتسنب فيهنا واالقتصادي، يمكن للحكومة الليبية أن نظر في أن يقتصر االسترجاع الفعلي للممتلكنات السنابقة علنى الحناالت التني لنم 

 . الشاغلون الحاليون العقار بحسن نية

على الرغم من إقرار القانون بضرورة التعويض بداًل من االسترجاع الفعلي في حاالت محدودة، إال أنه فني صنيةته الحالينة  :الت صي 
االسننتبدال فنني حالننة تعننذر  ينبةنني أن يحنندد القننانون إجننراءات لتعننويض أو. لننم يننراع مجموعننة مننن الظننروف التنني ُيفّضننل فيهننا التعننويض

كمنا يجنب أن يراعني واضنعو القننانون تخفينف التركينز علنى االسنترجاع الفعلنني . االسنترجاع أو تفضنيل المالنك الحصنول علنى تعننويض
 وزيادة التركيز على تطوير برنامج استرجاع يحدد حقوق كل من المالكين السابقين والشاغلين الحاليين ويحاول التوفيق بينهم بالطريقة

 . األكثر مالئمة للسياق الليبي

 ( الت  تمم خاللها المصادرة)تحديد الفترة  4-3-2

كما ذكر أعالل، ف ن مشروع القانون ال يتناول فترة المصادرة والتى منها ُيطرح موضوع مطالبات االسترجاع داخل النص، علنى النرغم 
موضنحًا نيتنه فني تحديند الممتلكنات " 7911لعنام  4جنب القنانون رقنم الممتلكنات المنقولنة للدولنة بمو "من أن عننوان القنانون يشنير إلنى 

 . التي ستخضذ لالسترجاع

وقد يكون من الصعب حل هذل المشكلة ألن غالبًا ما يكون هنناك موجنات متعنددة منن المصنادرات، األمنر النذي يتطلنب منن واضنعي 
فعلنننى سنننبيل المثنننال، خضنننعت ليتوانينننا . جاع الممتلكننناتالسياسنننات اتخننناذ قنننرارات بخصنننوص الفتنننرة الزمنينننة التننني تخضنننذ لعملينننة اسنننتر 

، والتننى تننم بموجبهننا إعننادة توزيننذ الممتلكننات الكبيننرة إلننى 7945و 7905واسننتونيا والتفيننا إلصننالحات هامننة فنني األراضنني بننين عننامي 
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انية وانندماج دول البلطينق وفي أعقاب الحرب العالمية الث. المعدمين والجنود العائدين والمزارعين من أصحاب قطذ األراضي الصةيرة
ويتمثل الهدف من . إلى االتحاد السوفييتي، قامت الدولة بمصادرة األراضي الزراعية وكذلك تم إنشاء مزارع جماعية على نطاق واسذ

ارع فني إعنادة تأسنيس هياكنل الزراعنة قبنل الحنرب العالمينة الثانينة بنناء علنى المنز  7997جهود اإلصالح الزراعي التني بندأت فني عنام 
، باسنتثناء أولئننك 7945العائلينة التجارينة، واقتصنر االسنترجاع فني جمينذ البلندان النثالك علننى االراضني التني تنم مصنادرتها بعند عنام 

 (. 0579 الفاو)الذين فقدوا أراضيهم بالفعل خالل إصالحات ما قبل الحرب 

أن يحندد مشنروع القنانون فتنرة أو فئنة المصنادرات التني  لقد حدثت مصادرات الدولة للممتلكات في ليبيا على مدى فترة طويلنة، ويجنب
وسنوف تعتمند الفتننرة المختنارة علنى أهنداف محنددة للحكومنة، ولكننن ينبةني إينالء اهتمنام كبينر للعواقنب المحتملننة . ينطبنق عليهنا القنانون

 . لتطبيق االسترجاع على نطاق أوسذ أو أضيق من المصادرات

المصننادرات التنني يطبننق عليهننا االسننترجاع بموجننب القننانون مسننألة الزمننة وضننرورية، وذلننك حيننك يعتبننر تحدينند فتننرة أو فئننة  :الت صااي 
كمنا يجنب أن يحندد القنانون ضنمن أحكامنه فتنرة أو فئنة . خضعت ليبيا لموجات متتالية من مصادرات األراضي على مندى عندة عقنود

 . المصادرات التي ينطبق عليها القانون

 تر ا  المطالب ن المؤهل ن لال  4-3-4

باإلضاف  إل  تحديد أن ا  المصادرام المؤهل  لال تر ا ، ي ب أن يحدد قان ن اال تر ا  أيضا األشخاص الذين يحق له  تنادي  
للممتلكاام  لكان لايس  اضاحا  ماا إذا كاان يحاق لمخارين، م ال " الماالكين ال اابنين"يتحدث مشر   قان ن عن حن ق . المطالبام

 .  تر ا  ف  الحاالم  فاة المالك ال ابق أ  الال ر  ، تندي  مطالبام ا

 :   تعد مبادئ بينير   اضح   دا  بش ن هذه الننط 

يجننب أن تضننمن النندول أن جميننذ القننوانين ذات الصننلة تحنندد بوضننوح جميننذ األشننخاص والفئننات المتضننررة التنني 
وينبةننني كنننذلك . والمشنننردين يحنننق لهنننا قانوننننًا اسنننترجاع مسننناكنهم وأراضنننيهم وممتلكننناتهم، وعلنننى األخنننص الالجئنننين

االعتراف بالمطالبين الثانويين، بما في ذلك أفراد األسنرة المقيمنين أثنناء التشنرد واألزواج وشنركاء العائلنة والمعنالين 
 (. 0-71المبدأ )والورثة الشرعيين وغيرهم من األشخاص الذين يحق لهم المطالبة على أساس 

وفقننًا لمبننادئ بينيننرو، يحننق للورثننة االحتفنناظ بحقهننم فنني االسننترجاع، وذلننك فنني الحنناالت التنني يتننوفي فيهننا مالننك العقننار األصننلي إن لننم 
يجب دراسة مسألة الورثة بطريقة متأنينة حينك إننه وفقنًا للقنانون الشنرعي (. 0551الدليل )يكونوا قد حصلوا على التعويضات األخرى 

إذا كنان ذلنك ممكننا، يجنب أن يوضنا قنانون االسنترجاع أن يتلقنى الرجنال والنسناء . ة على نسبة أقل منن الرجنلفي ليبيا، تحصل المرأ 
 . حصصًا متساوية في الممتلكات بما يتفق مذ مبادئ بينيرو

وفنني . ةوقنند فضننلت جهننود االسننترجاع السننابقة عمومننا السننماح لورثننة المننالكين السننابقين طلننب االسننترجاع مننذ وجننود اسننتثناءات محنندود
جمهورينة التشنيك، وحيننك تنم تفضنيل االسننترجاع الفعلني بشننكل كبينر علنى التعننويض، لنم يحننق للورثنة الحصنول التعننويض النقندي عننن 

 (. 0579فابر )الممتلكات المفقودة على الرغم من حقهم في االسترجاع الفعلي 
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وتننص المنذكرة التفسنيرية . اع الممتلكنات المفقنودة أم اليمكن أن يتناول المشروع أيضا مسألة ما إذا كان يحق لةينر المنواطنين اسنترج
اسنتبعدت . المرفقة بمشروع قانون على احتمال برنامج االسترجاع قد يفتا الباب على الحكومة الليبية لتلقي مطالبات من خارج النبالد

على الرغم من أن مبادئ (. 0579 فاوال)بعض البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك والمجر، غير المواطنين من برامج االسترجاع 
بينيرو تشمل حق الحماية من التمييز على أساس األصل القومي وتناشد الدول ضمان المساوة في معاملة المشردين بموجب القانون، 

 (. 0-9و 7.-9المبادئ )إال إنها ال تتطلب المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين 

يشننير مبنندأ بينيننرو . تننناول مشننروع القننانون حقننوق اسننترجاع أراضنني المشنناع، بقنندر مصننادرة هننذل األراضنني فنني ليبينناوأخيننرًا، يجننب أن ي
كمننا وتشننجذ النندول علننى ضننمان حننق مسننتخدمى . إلننى ضننرورة السننماح بمطالبننات االسننترجاع الجماعيننة فنني بعننض الحنناالت 79-6

في حالة مصادرة أراضي المشناع، ويجنب . اركة في عملية االسترجاعالمساكن واألراضي والممتلكات، باإلضافة إلى مالكها في المش
 . أن ينص القانون على عملية لتحديد المطالبين المؤهلين باإلضافة إلى طريقة االسترجاع المطلوبة

االسننترجاع،  حيننك أننه مننن المننرجا وفنناة عنندد كبيننر منن المننالكين السننابقين فنني الفتننرة مننا بنين تنناريخ المصننادرة وتنفيننذ عمليننة :الت صااي 
كما ينبةي أن يحدد القانون حقوق الورثة على النحو الموصى به في مبنادئ . يجب مناقشة مسألة حقوق ورثتهم في قانون االسترجاع

بينيرو، ويجنب أن يكنون واضنحًا بخصنوص فئنات الورثنة النذين يحنق لهنم اسنترجاع الممتلكنات وكنم عندد الورثنة النذي يحنق لهنم تقسنيم 
الفئننات "باإلضننافة إلننى ذلننك، ينبةنني أن يننناقش القننانون . متلكننات أو الحصننول علننى تعننويض، مننن بننين أمنور أخننرىحقنوق اسننترجاع الم

. المننالكين السننابقين الننذي قنند تختلننف حقننوقهم، مثننل غيننر المننواطنين والمننالك والمسننتخدمين السننابقين ألراضنني المشنناعمننن " الخاصننة
إال لألشخاص الطبيعيين فقط استرجاع الممتلكات أو يحق للكيانات القانونية مثل وأخيرا، يجب أن يوضا القانون ما إذا كان ال يحق 

 .الشركات التي كانت تمتلك أراض تم مصادرتها

 شكل التع ي   4-3-4

ال يا ت  مشاار   النااان ن علاا  ذكار شااكل التعاا ي  عاان الممتلكاام المفناا دة فاا  الحاااالم التا  يتعااذر أ  ّياارف  فيهااا اال ااتر ا  
 . الفعل ،  ذلك عل  الرت  من أن المذكرة التف يري  المرفن  بالمشر   تنص عل    از الدف  عل  أق اط أل باب عملي 

ومنذ ذلنك، إذا كاننت الدولنة لنيس لنديها أمنوال نقدينة  . ن التع ي  إما ننديا  أ  عينياا  عل  ضر رة أن يك 38ينص مبدأ بينير  رق  
كافية لدفذ كامل التعويض، تكون هناك بدائل أخرى للتعويض، ومنها بناء أو إقامة مساكن جديندة للننازحين وتخفنيض الضنريبية لفتنرة 

 (. 0551الدليل )محددة أو الدفذ عن طريق السندات الحكومية 

وتعتمند قيمنة هنذل . في المجر حيك يكون التعنويض هنو الطريقنة األساسنية لالسنترجاع، يكنون التعنويض فني شنكل كوبوننات وقسنائمو 
القسائم على القيمة المقدرة للممتلكات المفقنودة، ويمكنن اسنتخدامها لشنراء ممتلكنات الدولنة والممتلكنات الزراعينة أو أسنهم فني الشنركات 

في المزاد، وذلك مذ إعطاء المالكين  7949طرح األراضي التي حصلت عليها التعاونيات الزراعية بعد عام  ولقد تم. المملوكة للدولة
ويمكن تنداول هنذا القسنائم بحرينة فني السنوق، علنى النرغم منن عندم إمكانينة شنراء . أراضيهم إذا رغبوا في ذلك" لشراء"السابقين فرصة 

 . 0579( الفاو)للقسيمة  األراضي الزراعية إال بواسطة المستلم األصلي

وعلى النرغم منن تفضنيل التعنويض الكامنل والمباشنر . سيعتمد شكل التعويض المختار في ليبيا على الجدوى المالية لألشكال المختلفة
 . هو األفضل، يجب أن تضذ الدولة نموذجا مختلفا، إذا كانت هذل الطريقة غير مجدية اقتصادياً 
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نون إطنارا واضنحًا للتعنويض، موضنحا ننوع التعنويض المقندم فضناًل عنن اإلطنار الزمنني النذي سنُيدفذ ينبةي أن يتضمن القنا :الت صي 
ويجننب مراعنناة مسنناحة األراضنني التنني تننم اسننترجاعها ومسنناحة األراضنني التنني تسننيطر . فيننه التعننويض وطريقننة تحدينند مبلننغ التعننويض

 . عليها الدولة، والتي لن يتم استرجاعها لُيقدم عنها تعويض عيني

 اال تر ا  / الني د المفر ض  عل  م اح  األراض  الم تحن  للتع ي  4-3-5

ويمكن أن تمثل هذل الحدود بمثابة أداة لمنذ . ال يحتوي مشروع القانون على أي قيود على كمية األراضي التي قد تخضذ لالسترجاع
 . تراكم مساحات كبيرة من األراضي في يد مجموعة صةيرة من النخبة

وعلنى النرغم . هكتنار منن األراضني الزراعينة كحند أقصنى لشنخص واحند 755عملية االسترجاع في التفينا، كنان يجنوز اسنترداد وأثناء 
 (. 0579 الفاو)٪ 00من وجود قيوم على مساحة األراضي، فقد تجاوزت مطالبات االسترجاع مساحة األراضي المتاحة بنسبة 

اضنني الخاضننعة لالسننترجاع سننيعتمد علننى أهننداف الحكومننة لطصننالح ممننا يتطلننب وفنني ليبيننا، فنن ن قننرار فننرض قيننود علننى مسنناحة األر 
النظر في عدة عوامل، ومنها تركيز األراضي والممتلكات قبل إصالحات نظام القذافي واآلثار االقتصادية واالجتماعينة المترتبنة علنى 

 . إمكانية العودة إلى هذا المستوى من التركيز

نون االسننترجاع النظننر فنني إمكانيننة فننرض حنندود علننى مسنناحة األراضنني التنني يمكننن لمالننك واحنند ينبةنني علننى واضننعي قننا :الت صااي 
المطالبة باسترجاعها، ف ذا ما قرر القيام بذلك، وفي حالنة وضنذ حند معنين، يجنب أن يننص القنانون علنى آلينة إنفناذ لضنمان االمتثنال 

 . له
 

 األراض  المتبني  ف  ملكي  الد ل   4-3-6

" للمصالح  العاما "لنان ن بضر رة بناء بع  األراض  ف  ملكي  الد ل ،  تحديدا الممتلكام التا  تا  مصاادرتها  يعترف مشر   ا
 (. 2المادة ) الت  بدأ ا تخدامها ف  مشر   عا  

لنننم تنننناقش مبنننادئ بينينننرو علنننى وجنننه التحديننند مسنننألة اسنننترجاع الممتلكنننات المسنننتخدمة فننني األغنننراض العامنننة، حينننك أوصنننت المبنننادئ 
وذلك في حالة تدمير المساكن واألراضي " يتعذر استرجاعه في الظروف االستثنائية"السترجاع الفعلي لجميذ الممتلكات باستثناء ما با
فنني بعننض الحنناالت، قنند يكننون الجمننذ بننين التعننويض "ومننذ ذلننك، فمننن الُمالحننظ أيضننا أن . أو الممتلكننات أو إذا لننم تعنند موجننودة/ و

 (. 0-07المبدأ " )ة لتحقيق العدالة التصالحيةواالسترجاع أفضل وأنسب طريق

ومننذ . ويتضننمن مشننروع القننانون الليبنني بعننض األحكننام التنني تنننص علننى احتفنناظ الدولننة بالممتلكننات المسننتخدمة فنني األغننراض العامننة
حقنوق المنالكين  والتفاصنيل التني تعتبنر ضنرورية لتحديند" المشنروع العنام"أو " المصنلحة العامنة"ذلك، لم يعنرض القنانون المصنطلحات 

وتسنتخدم العديند منن . كما أن القانون لم يراع الظروف األخرى الالزمة لالحتفاظ بالممتلكات في يد الدولة. السابقين في هذل األراضي
البلدان في وسط وشرق أوروبا األرض المحتفظ بهنا للدولنة لتعنويض األطنراف النذين ال يمكننهم اسنترجاع أراضنيهم، ويجنب النظنر فني 

 . لخيارهذا ا
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يجب أن يننص القنانون علنى مسنتوى أكبنر منن التفصنيل والخصوصنية فيمنا يتعلنق بالممتلكنات التني تحنتفظ بهنا الدولنة، بمنا  :الت صي 
طار تعويض مالك هذل الممتلكات  .في ذلك كيفية تحديد هذل الممتلكات وا 

 التعلينام المتعلن  بعمليام اال تر ا   4-2

يجب أن ينص قانون االسنترجاع علنى اإلجنراءات التفصنيلية لتقنديم المطالبنات ولتحديند صنحة المطالبنات، ويجنب أن يتضنمن أحكامنًا 
ويتننناول مشننروع القننانون بعننض مننن هننذل القضننايا الهامننة . لتسننوية المنازعننات ذات الصننلة وتسننجيل حقننوق ملكيننة األراضنني المسننترجعة

 . ولكن ينقصه ذكر أحكامًا أخرى

جنننراءات ومؤسسنننات وآلينننات عادلنننة ومالئمنننة "يجنننب علنننى الننندول : معينننارا لعملينننات االسنننترجاع 70حننندد مبننندأ بينينننرو ي ب نشننناء ودعنننم وا 
نفاذهنا " ومستقلة وشفافة وغير تمييزية يوسنذ دلينل بينينرو (. 0551الندليل )لتقييم مطالبات استرجاع الممتلكات واألراضي والمسناكن وا 
يمكنن لهنذا التقرينر فقنط مناقشنة تلنك القضنايا  لسنوء الحنظ،و . اإلرشنادات بشنأن عملينة االسنترجاع لمزيد منننطاق هذل المبادئ بتقديم ا

 .ب يجاز

 الت عي  العام   المشارك  ف  برنامج اال تر ا   4-2-8

يتطلنب ذلنك وعينًا و . ولكي تكون برامج االسترجاع ناجحة وحتى يتم اعتبار نتائجها شنرعية، يجنب تمكنين العامنة منن المشناركة الفعالنة
بضنرورة ضنمان وجنود التشناور والمشناركة المالئمنة منذ  74ويوصني مبندأ بينينرو . بحقوقهم وعملية لضمان التأكيند علنى تلنك الحقنوق
وعلنننى وجنننه الخصنننوص، يجنننب تزويننند النسننناء والشنننعوب األصنننلية واألقلينننات العرقينننة . األشننخاص والجماعنننات والمجتمعنننات المتضنننررة

أيضنننا بضنننرورة إبنننال   0-05كمنننا يوصننني المبننندأ . المعنننوقين، واألطفنننال بالوسنننائل والمعلومنننات للمشننناركة بفعالينننةواإلثنيننة والمسننننين، و 
وفي كثير من الحاالت يجب . الشاغلين الثانويين واألطراف األخرى ذات الصلة بحقوقهم والنتائج القانونية المترتبة على عدم االمتثال

الندليل )ت اإلضنافية للمطنالبين منن خنارج النبالد النذين ال يسنتطيعون الحصنول علنى أدلنة شن حمالت توعية مسنتقلة وتقنديم المسناعدا
0556 .) 

فنني جنننوب أفريقيننا عننن طريننق التلفزيننون واإلذاعننة والصننحف والزيننارات للمنظمننات غيننر " حنندد مطالبتننك"وعلننى الننرغم مننن نشننر حملننة 
والزيننارة الفوريننة وتوزيننذ الملصننقات والنشننرات ونمنناذج المطالبننات، الحكوميننة والكنننائس واالجتماعننات العامننة فنني مننناطق إعننادة التننوطين 

من المطالبين المؤهلين مطالبات  ٪75وباإلضافة إلى وجود خط هاتفى داخلي ومجاني لتقديم المعلومات، لم يقدم سوى ما يقرب من 
هنول )ا على علم بالعملية أو لنم يثقنوا بهنا زعموا أنهم لم يكونو  7991واألشخاص الذين تخلفوا عن الموعد النهائي في عام . استرجاع
0551 .) 

في بلةاريا، لم يكن لدى المصنرفيين وسماسنرة العقنارات، والمحنامين، والمشناركين اآلخنرين فني السنوق ثقنة كافينة فني ملكينة الممتلكنات 
ضنافة إلن. كما كان قد انتابهم القلق بخصوص الدخول في أي معامالت بخصوص ذلك الشنأن. المسترجعة ى ذلنك، فن نهم لنم يكوننوا وا 

 (. 0555جاينور وجيوفاريلي )على علم بالقانون وغير متيقنين من أثرل 

يحتوي القانون على حكم يحدد الوكالة أو الوكناالت الحكومينة المسنؤولة عنن وضنذ وتنفينذ حمنالت إعالمينة قوينة للحكومنة؛  :الت صي 
ي والشنبكات األخنرى باللةنات التني يفهمهنا السنكان، منذ إينالء اهتمنام خناص وذلك مذ استخدام المجتمذ الديني والمجتمذ المدني الحال

وينبةنني أن ينننص القننانون علننى تصننميم . لضننمان حصننول النسنناء والمستضننعفين علننى الوسننائل والمعلومننات المناسننبة للمشنناركة الفعالننة
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ؤولية الوصنول إلنى النسناء واألقلينات العرقينة حمالت التوعية لتلبية احتياجات فئات معينة من السنكان، وينبةني أن تتحمنل الوكالنة مسن
وينبةي أن تصنل هنذل الحملنة أيضنًا إلنى جمينذ أعضناء المجتمنذ ممنن لهنم أن يشناركوا فني معنامالت . وغيرهم من الفئات المستضعفة

 . األراضي والممتلكات

 تحديد فترة تندي  المطالبام  4-2-3

يننة االسننترجاع هنني الفتننرة التنني يمكننن للمطننالبين فيهننا تقننديم مطالبنناتهم، أحنند األحكننام الضننرورية التنني يجننب تضننمينها بخصننوص عمل
 .وبعدها يسقط أي حق استرجاع

ومذ عدم وجود موعد نهنائي لتقنديم المطالبنات، سنيتعذر تنأمين األراضني الُمحنازل منن ِقَبنل . و لم يحدد مشروع القانون حاليًا هذل الفترة
 . ما يؤثر على القدرة على المشاركة في سوق األراضي وانخفاض قيمة األراضيالمالكين والشاغلين الحاليين بشكل دائم، م

  فترة تندي  المطالبام: 7-82بينير  

فينه الكفاينة يجب على الدول تحديد فترة زمنينة واضنحة لتقنديم مطالبنات االسنترجاع، وينبةني نشنر هنذل المعلومنات علنى نطناق واسنذ ويجنب أن تكنون طويلنة بمنا "
مطالبننات االسننترجاع، مننذ الوضننذ فنني االعتبننار عنندد المطننالبين المحتملننين والصننعوبات المحتملننة  لضننمان حصننول جميننذ المتضننررين علننى فرصننة مناسننبة لتقننديم

مكانيننة تطبيننق العمليننة علننى الفئننات المحرومننة واألشننخاص الضننعفاء والوضننذ السياسنني فنني الب لنند أو منطقننة لجمنذ المعلومننات والحصننول عليهننا ونطنناق التشننريد، وا 
 ". المنشأ 

ففننني العديننند منننن البلننندان، تةينننر الموعننند النهنننائي عننندة منننرات منننن خنننالل التعنننديالت . جمينننذ البلننندان المنننذكورة أعنننالل أمثلنننة مفيننندةتمثنننل 
إدارينا فني عنام  7994، وقند تنم تحديند تناريخ انتهناء برننامج االسنترجاع فني جننوب أفريقينا التني بندأ فني عنام (0579 الفناو)التشريعية 

قندمت المطالبنة بهنذا االسنترجاع فني غضنون ثنالك سننوات بعند ... يحق ألي شخص إنفاذ استرجاع أي حق في القانون إذا: "7991
 ((. ب( )7) 0، المادة 7994جوسا " )في الجريدة الرسمية الموعد الذي حددل الوزير بموجب اإلشعار المنشور

 4)؛ كولومبيننا (أشننهر 71)كبلةاريننا  انظننر األمثلننة،. وتميننل البلنندان إلننى تحدينند فتننرة تقننديم المطالبننات األوليننة بأقننل مننن خمننس سنننوات
ها واسنتمّرت بنرامج االسنترجاع لفتنرة والحنظ أن معظنم هنذل الفتنرات تنم تمديند(. سننوات 4)، التفينا (سننوات 4)، وجنوب أفريقيا (سنوات

 . أطول بكثير وذلك لمعالجة المطالبات وتسوية المنازعات

ينص القانون على طول فترة تقديم المطالبات، مذ تحقيق التوازن بين حاجة الحكومنة لطسنراع فني العملينة بنالتزامن منذ منذ  :الت صي 
يجناد درجة الصعوبة التي قد يواجهها المطالبون للوصنول إلنى  المعلومنات حنول حقنوق االسنترجاع، والوصنول إلنى النمناذج الالزمنة، وا 

 الخ ... أي أدلة ذات صلة لدعم مطالباتهم

 

 مبادئ  ا  راءام أعباء تندي  المطالبام  4-2-2
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ة التي يجب علنيهم بما في ذلك أنواع األدل كيفية تقديم المطالبات،باإلضافة إلى تحديد فترة تقديم المطالبات، يجب أن يوضا القانون 
عادلننة وسننريعة وسننهلة التطبيننق ومجانيننة وال : "بننأن تكننون عمليننة االسننترجاع 0-79ويوصننى مبنندأ بينيننرو . تقننديمها إلثبننات أي مطالبننة

 ." تفرق بين الجنسين

  عملي  تندي  المطالبام: 3-82بينير   المبدأ

انينة وال تفنرق يجب أن تضمن الدول أن تكون جميذ جوانب عملية تقديم مطالبات االسترجاع، بما في ذلك إجراءات التظلم، عادلنة وسنريعة وسنهلة التطبينق ومج"
 ". جابية لضمان قدرة المرأة على المشاركة على أساس المساواة الكاملة في هذل العملية كما يجب على الدول تبني تدابير إي. بين الجنسين

ذا أمكن ذلك مجاناً : " 77-79المبدأ   ." يجب أن تضمن الدول تقديم مساعدة قانونية مناسبة، وا 

ينرى أننه يحنق "يعتبر نموذج جنوب أفريقيا نموذجًا توجيهيًا، حيك ينص قنانون االسنترجاع علنى أن أي شنخص أو ممثنل ألي مجتمنذ 
الدسنتور،  منن 707له أو لها أو للمجتمذ الذي يمثله أو تمثله المطالبة باسترجاع ملكية أي قطعة أرض على النحو الوارد فني القسنم 

يجنوز لنه تقنديم هنذل المطالبنة منذ وصنفا لنألرض المعنينة وطبيعنة الحننق المطالنب بهنا، علنى نمنوذج معند لهنذا الةنرض منن ِقَبنل رئننيس 
كمنا يتطلنب منن اللجننة تقنديم نمناذج المطالبنات فني جمينذ مكاتبهنا ((. 7) 75المنادة ") 76مفوضي مطالبات األراضي بموجب القسم 

بسنيطة وسنهلة الفهنم وتقندم باللةنة أو اللةنات " علنى أن تقنوم الندول ب نشناء نمناذج مطالبنات  79ص المبندأ رقنم وينن((. 0) 75المادة )
كما ينص هذا المبدأ على أنه يجب على الدول أن تضمن تقديم المسناعدة فني منلء تلنك النمناذج بطريقنة ." الرئيسية للفئات المتضررة

  (.0550المبادئ )ى أو الفئة العمريةال تميز بين الجنسين من حيك النوع اإلجتماع

لبدء عملية االسترجاع في كولومبينا، يقنوم كنل شنخص ب ضنافة الحقنوق التني يطالنب بهنا فني الممتلكنات المفقنودة إلنى سنجل االراضني 
ي بصحة المطالبة وأخيرا، يتم إشراك السلطة القضائية التي لها أن تصدر القرار النهائ. المصادرة، والذي يتبعه بعد ذلك عملية إدارية

 (. 0570اتاناسيو وسانشيز )

عقننود البيننذ : و تعتبننر السننجالت الرسننمية هنني األدلننة المفضننلة، ولكننن فنني حالننة عنندم وجودهننا، يسننما بتقننديم أدلننة خطيننة أخننرى مثننل
وفني (. 0551الندليل )لنخ ا... المصدقة، وتصاريا البناء ووثائق الرهن العقاري أو االتفاقات االئتمانية أخرى وفواتير المينال والكهربناء

لنذا، غالبنًا منا يكنون لندى بنرامج االسنترجاع معينار إثبنات كمنا هنو منذكور . العديد من السياقات، تكون هنذل الوثنائق غينر متنوفرة أيضنا
 . 4-9-4أدنال في القسم 

وينبةنني . ألراضنني الزراعيننةوقنند تتناسننب العمليننات المتعننددة مننذ أنننواع مختلفننة مننن الممتلكننات، مثننل األراضنني فنني المننناطق الحضننرية وا
أيضًا مراعاة اإلثبات الالزم عندما يكون اسم الشخص غير مذكور في الوثيقة، مذ ضرورة بأن يكون هذا الشخص عضوًا فني األسنرة 

طلب ويعد هذا أمر مهمًا جدًا خاصة بالنسبة للمرأة التي قد ال تكون موثقة أو مسجلة ألنه في ذلك الوقت كان يُ . أو أحد مالك المحل
 . اسم رب األسرة فقط

ففني البوسننة والهرسنك، وباإلضنافة إلنى . ونظرا لتعقيد معظم عملينات االسنترجاع، تقنوم بعنض البلندان بتقنديم المسناعدة إلنى المطنالبين
لومنات خدمة الخط الساخن لوحدة المعلومات العامة التي تهدف إلى تقديم المعلومات، قامت البوسنة والهرسنك أيضنًا ب نشناء وحندة مع

. منهننا تزوينند المطننالبين بأجوبننة شنناملة ومحننددة ومتسننقة بشننأن مضننمون مطالبنناتهم فنني أقصننر وقننت ممكننن للمطننالبين، وكننان الهنندف
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النرد علنى االستفسنارات ( 0)الهاتفينة للمطنالبين،  النرد علنى المكالمنات( 7: )وتتألف الوحدة من ثالثة محامين مخصنتين فقنط بمنا يلني
 (. 0551المنظمة الدولية للهجرة )اجتماعات شخصية  عقد( 9)الخطية للمطالبين، و

ينص القانون على الخطوات األساسية التي يتخذها كل شخص لتقديم مطالبته، مذ األخذ في االعتبار أن العملية والنماذج  :الت صي 
 . طالبينومن الالزم أيضًا تقديم معلومات موثوقة ومساعدات مختصة إلى الم. بسيطة ومفهومة قدر اإلمكان

 معال   المطالبام  4-2-4

ويجنب أن تكنون الحكومنة علنى دراينة بهنذل الخطنوات، . يجب أن تكون هنناك خطنوات واضنحة تتخنذها الحكومنة عنند اسنتالم المطالبنة
تقنديم إشنعار بالمطالبنة : وتشمل خطوات العملية منا يلني. األمر الذي عادَة ما يتطلب استثمارا أوليا في بناء قدرات المؤسسات المنفذة

الشاغل الحالي؛ وذلك حتى نقرر ما / ق من صحة الدعوى، وتحديد عبء اإلثبات على المطالب أو المالك لألطراف المعنية، والتحق
إذا كانت المطالبة صحيحة أم ال، وما إذا كانت األرض األصلية قد عادت أم ال، وتحديد القيمة المناسبة لالراضي المصنادرة لتحديند 

 . األراضي أو مبلغ أو شكل التعويض

تافهنة كاننت "يقيا، وعند استالم المطالبة، تقرر اللجنة أنها تلتزم بمتطلبات التقديم أم ال، بما في ذلك إذا كاننت المطالبنة في جنوب أفر 
واتخناذ الخطنوات الالزمنة "كما يجب علنى اللجننة ضنمان نشنر المطالبنة فني الجريندة الرسنمية . من بين المتطلبات األخرى" أو مفتعلة،

المننادة ")إخطننار أي طننرف آخننر يننرى أنننه لديننه مصننلحة فنني المطالبننة "و" التنني تقننذ فيهننا األراضنني المعنيننة لتكننون معروفننة فنني المنطقننة
 (. 77المادة )كما تلتزم اللجنة أيضا ب بال  مسجل األراضي المعني لتسجيل تقديم المطالبة السترجاع قطعة أرض معينة (. 77

وقنند الحننظ أحنند . ر وزيننر شننؤون األراضننيُ منندعى عليننه بالنيابننة عننن الدولننةوفنني جنننوب أفريقيننا، تقنندم المطالبننات ضنند الدولننة مننذ اعتبننا
بوضذ الدولة في المركز، قد حددت عملية االسترجاع في جنوب أفريقيا عبء اإلثبنات علنى المطنالبين، ومينزة ذلنك هنو "المعلقين أنه 

أفريقينا فني تنفينذ عملينة مشنابهة كثينرًا للعملينة عنالوة علنى ذلنك، بندأت جننوب (. 0551هنول ")تقليل الصراع بين المالكين والمطنالبين 
ومذ ذلك غيرت هذل العملية بعد ذلك لتكون إدارية فقط ما لنم يتعنذر . مذ مشاركة واسعة للسلطة القضائية -التي قامت بها كولومبيا 

 . تسوية أي مطالبة

فنني وزارة الزراعننة بنن دارة مختلننف مراحننل ( دة اإلداريننةالوحنن" )الوحنندة اإلداريننة الخاصننة إلدارة األراضنني المصننادرة"وفنني كولومبيننا، تقننوم 
العمليننة ونقننل ملكيننة األراضنني ودفننذ التعننويض إلننى المطننالبين والشنناغلين الثننانويين، وتقنندم النندعم فنني دفننذ الضننرائب علننى األراضنني 

مج، بمنننا فننني ذلنننك كمنننا إنهنننا تحنننتفظ بسنننجل لألراضننني المصنننادرة وتشنننرف علنننى الصنننندوق المقنننام لتةطينننة تكننناليف البرننننا. المسنننترجعة
، وأخيننرًا، تقننوم الوحنندة اإلداريننة بمسنناعدة (دوالر للبرنننامج 055، خصصننت الحكومننة0570فنني الميزانيننة السنننوية لعننام . )التعويضننات

 (. أيه بي كولومبيا)المطالبين في الحصول على أدلة لدعم إدعاءاتهم 

ويحنندد القضنناة مننا إذا كننان يمكننن اسننترجاع . اءات االسننترجاعوتقنندم الوحنندة اإلداريننة المطالبننات لقنناض مننن ذوي الخبننرة المخننتص بنن جر 
يأخنذ القاضني . عقار معين في مواجهة المطالبات األخرى المقدمة بحسن النية أم ال، إذا لم يكن كذلك، ما هنو العنالج البنديل المتناح

المفتننرض أن تسننتةرق العمليننة أربعننة ومننن . بعننين االعتبننار مطالبننات التعننويض التنني قنندمها بهننا بحسننن نيننة المالننك أو الشنناغل الحننالي
 (. 0570اتاناسيو وسانشيز )أشهر 
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وعلننى هننذا النحننو، غالبننًا مننا تسننتخدم بننرامج . وفني ظننل غينناب وجننود سننجالت رسننمية، يكننون مننن الصننعب تقننديم أدلننه لتثبننت المطالبننات
علنننى سننبيل المثنننال، (. 17ليل فنني النند" )معقنننول"أو " ذو مصننداقية"االسننترجاع معيننار إثبنننات أقننل مننن النننذي يسننتخدمه القضننناء، مثننل 

باإلضافة إلى وثائق الخطية، سمحت بلةاريا بالشهادة الشفوية على هوية المنالكين السنابقين لألراضني المدمجنة فني المنزارع الجماعينة 
 (. 0557جيوفارلي وبلدسو )

منن منطقنة منا بهنا عننف قند قناموا بنذلك نتيجنًة  ولقد قدمت كولومبيا ما بعد الصراع افتراضًا قانونيًا بأن األشخاص النذين نقلنوا ملكينتهم
اتاناسنيو وسانشنيز عنام )العنف؛ وعلى الشاغل الحنالي المعنارض لالسنترجاع إثبنات حصنوله علنى هنذا العقنار بحسنن نينة ودون خطنأ 

 ((. 11-11نقال عن قانون الضحايا المواد ) 0570

ففنني . يعيشننون خننارج الننبالد للمشنناركة فنني عمليننة االسننترجاع الحننظ أنننه يجننب إيننالء بعننض االهتمننام لوضننذ عمليننة للمطننالبين الننذين
مطالبننة مننن المطالبننات المقدمننة مننن العننراقيين المقيمننين خننارج الننبالد بسننبب عنندم  0555العننراق، لننم تننتمكن الدولننة مننن معالجننة حننوالي 

جراءات محددة الشتراك المطالبين الذين يعيشون في الخارج   (  2012 أوريرارتفان دير )وجود قواعد وا 

خناص علنى إمكانينة تطبينق وسنهولة وفعالينة هنذل العملينة ومندى  وأخيرًا، ف نه من المهم مراقبة فعالية وكفاءة التنفيذ، مذ التركيز بوجنه
والفئننات الضننعيفة واالسننتدامة  تكننافؤ فنني الحصننول علننى الفننرص ومعاملننة المطننالبين ونتائجننه، وخاصننة بالنسننبة للنسنناء وجننود أي عنندم

ألحكام التدقيق المطبقنة علنى الهيئنات الحكومينة بموجنب القنانون النوطني لجنة المطالبات العقارية في العراق، كانت تخضذ و . المالية
المنظمة الدولينة للهجنرة ) فعلى سبيل المثال، كانت تشرف وزارة المالية العراقية على جميذ المسائل المالية لهيئة حل نزاعات. العراقي
وبننناء علننى النتننائج المستخلصننة مننن عمليننة . ير مراقبننة للعامننة وللصننحافة وذلننك لضننمان الشننفافية والمسنناءلةيجننب تقننديم تقننار (. 2008

 . المراقبة، يجوز للحكومة أن تجري تعديالت في منتصف الطريق لضمان استمرارية االسترجاع

لة عنند اسنتالم المطالبنة، بمنا فني ذلنك ينص القانون على الخطنوات األساسنية التني تتخنذها المؤسسنات الحكومينة ذات الصن :الت صي 
أحكننام اإلشننعار وخطننوات التحقيننق وعننبء اإلثبننات وأحكننام تلقنني المطالبننات مننن الليبيننين الننذين يعيشننون فنني الخننارج والمراقبننة الدوريننة 

عداد التقارير العامة عن النتائج كفرصة إلجراء تعديالت في منتصف الطريق  .والمراجعة وا 

 المصادرة  تحديد التع ي  تنيي  الممتلكام  4-2-5

و بعد معالجة مسألة تعويضات الممتلكات العقارية، من المفيد أن نذكر بعنض المعنايير التني قند تسناعد علنى تحديند مبلنغ التعنويض، 
-0 المبندأ بينينرو" )كامنل وفعنال"وتشير مبادئ بينيرو إلى وجنود معينار تعنويض ". المنصف"أو / و" التام" ، "العادل"مثل، التعويض 

7 .) 

ينص على الخطوط العريضة العتبارات التعويض، ويندعو إلنى تقنديم  من مشروع القانون على ضمانات معقولة حيك 9تنص المادة 
 ، سيتم تشكيل لجنة عليا ولجنة فرعية، كال برئاسنة9وفقًا للمادة . مزيد من التفاصيل عند تشكيل لجنة فرعية للتعامل مذ هذل القضايا

. االسننترجاع الفعلنني التعننويض الواجنب دفعننه وطريقننة الندفذ بننداًل منن للنظنر فنني طلبنات اسننترجاع المنننازل أو تقندير شخصنية اعتباريننة،
 وموقذ العقار والمنشنآت المقامنة علينه عندئنذ والتحسنينات التني أدخلنت عليهنا وضذ"وبموجب القانون، سوف تنظر اللجنة الفرعية في 

تشكل اللجنة بموجبه، وسيتم االشنرف علنى قنرارات اللجننة  من التعليمات في القرار الذيوتقدم مزيد ." على أساس كل حالة على حدة
 . الفرعية بواسطة اللجنة العليا



 42 مراجعة مشروع القانون :األراضي استرجـاع تشريع - ليبيا

وقد اعتمدت معظم برامج االسنترجاع الحديثنة علنى منهجينات تقينيم موحندة منن أجنل اإلسنراع فني مراجعنة المطالبنات وضنمان االتسناق 
كما تؤثر منهجيات التقييم على العديد من مراحل التسوية العملية للمطالبات، وال سيما . سترجاعوالموثوقية في جميذ مراحل عملية اال

جراءات التحقق وحساب التعويض والعناية الواجبة، وشفافية العملية   (.  2008 المنظمة الدولية للهجرة)تصنيف الخسائر وا 

 ذا تنم التقينيم بشنكل سنيئ ودون شنفافية، تتعنرض ف. من األمور الالزمة في برنامج االسترجاع يعد تقييم األراضي المصادرة :الت صي 
 . وضذ منهجية تقييم موحدة وتعيين خبير تقييم في اللجنة الفرعيةلذا يجب . شرعية البرنامج للخطر

 ت  ي  المنازعام  اإلنفاذ  4-2-6

للمالك المصادرة ممتلكاتهم سنتؤدي إلنى نزاعنات حنول، علنى سنبيل المثنال ال ال شك في أن عملية إعادة األراضي أو تقديم التعويض 
 : وفيما يلي النزاعات الشائعة األخرى المتعلقة باالسترجاع. الحصر، الملكية والحدود والتعويضات، وكذلك ادعاءات التمييز

  الجماعات العرقية األخرى؛محاوالت المشردين والالجئين استرجاع ديارهم السابقة التي تشةلها أعضاء  -8
  المطالبات المقدمة من أشخاص دون وثائق إلثبات ادعاءاتهم ولكنهم يحملون حقوقا مشروعة؛ -2
  ولكن العائدون ال يحملونها؛" سندات ملكية قانونية"تحديد الحقوق عندما يكون الشاغلون الحالون يحملون  -3
  رسمية للممتلكات؛تحديد الحقوق بعد عمليات النقل غير المسجلة أو غير  -4
  السترجاع العقار بعد مصادرته في البداية؛ حسني النية المطالبات المقدمة من المشترين -5
  مطالبات ب دخال تحسينات على المنازل واألراضي والممتلكات المملوكة قانونا؛ -6
  المطالبات بخصوص الحدود؛ -9
 مطالبات حقوق اإليجار وحقوق الزراعة،  -1
  (.0551الدليل )رين، بما في ذلك التحديات التي تواجه عملية تسوية المنازعات العديد من األمور اآلخ -7

النظر األولني واتخناذ قنرار بشنأن ( 7: )ومن المهم أن ندرك أن هناك خطوتين في عملية االسترجاع يتم بموجبهما الفصل في الحقوق
سننواء  –تنفننذ برنننامج اسننترجاع وتحنندد سننلطات كننل خطننوة يجننب أن تقننرر البلنندان التنني. أثننناء اسننتئناف القننرار الصننادر( 0)مطالبننة، و

فقند بندأت كنل منن جننوب أفريقينا وكولومبينا . عالوة على ذلك، يجب تقرير ما إذا كان القرار قناباًل للننقض أم ال. القضائية أو اإلدارية
أفريقينا أن إشنراك السنلطة القضنائية ومذ ذلك، ف نه مذ مرور الوقت أدركت جنوب . بالسلطة القضائية التي عينتها في الخطوة األولى

هنننول )تتسننبب فننني إبطننناء العمليننة حتنننى جعلنننت الخطننوة األولنننى إدارينننة تمامننا وتنننم إحالنننة النزاعننات غينننر القابلنننة للتسننوية إلنننى المحننناكم 
0551 .) 

لتنفيذ برنامج استرجاع وبمجرد االنتهاء من تسوية هذل المنازعات لصالا طرف واحد، يكون إنفاذ تلك القرارات أمرًا ضروريًا وهامًا 
 . ويتضمن مشروع القانون عدم تسوية المنازعات أو أحكام اإلنفاذ. فعالة

يتعين على صناع القرار أن يقرروا ما إذا كانت المؤسسات الحالية ستتولى المسؤولية عن تسوية المنازعات أو سيتم إنشاء مؤسسات 
ديدة في شكل لجان ومحاكم خاصة، لتسوية المطالبات والمنازعات كما إن من الشائذ إنشاء مؤسسات ج. جديدة لهذا الةرض

 (. وكولومبيا وكوسوفو وجنوب أفريقيا انظر على سبيل المثال، العراق،)المتعلقة باالسترجاع 
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وفي العديد من البلدان المتضررة من جراء أعمال نزع الملكية والتشريد، يتم تنظيم عملية الدخول إلى األراضي وغيرها من الممتلكات 
والتعويضات ذات بموجب القانون العرفي ومن قبل المؤسسات العرفية، الشئ الذى يضفى مزيدا من التحديات على سيادة القانون 

ونظرا إلى أن القرارات المتعلقة باالسترجاع تتطلب نوعا من الشرعية االجتماعية، حيك توجد التعددية . الصلة بتسوية النزاعات
لى أي مدى يوجد دور مالئم للمؤسسات العرفية  وتطبيق القانون )القانونية، يحتاج واضعي السياسات إلى النظر في ما إذا كان وا 

وأن الحق في االسترجاع موجود ) 0-0وعلى سبيل المثال، يشير أحد المعلقين إلى صعوبة التوفيق بين المبدأ بينيرو  (.العرفي
مذ األخذ في االعتبار بالحقوق العرفية النموذجية المتالك حزمة مستخدمة من ( بةض النظر عن العودة الفعلية للشخص مشرد

مشاركة كجزء من إطار االسترجاع المؤسسى، يبقى من الهام رصد مشاركتها لضمان ف ذا قامت المؤسسات العرفية بال. األراضي
 (.0570ماك كالين . )اتفاقها مذ القانون الوطني والدولي القابلين للتطبيق

ى حل، و نظرا ألن برامج االسترجاع تتسم بثقل العبء، ويأتى ذلك مذ اإللحاح الناتج عن مطالبات االسترداد التى عادة ما تحتاج إل
وبالتالي، ف ن هذا غالبا ال يعد . يظل من الصعب على المحاكم في البالد أن تكون قادرة على استيعاب أعباء إضافية بشكل معتاد

إن غياب سبل االنتصاف الفعالة وغير . "وهذا هو الحال في أوضاع ما بعد انتهاء الصراع بشكل خاص. خيارا قابال للتطبيق
 (.0551الدليل " )ا أو أي عالجات  أخرى من شأنها أن تمس بشدة عملية االسترجاعالمتحيزة والصالحة قضائي

و في الوقت نفسه، وبالرغم من ذلك، وفي حالة ما إذا تم إنشاء مؤسسات جديدة، يجب توخي الحذر لضمان أن المؤسسة والعاملين 
 .بمهامهم بطريقة عادلة ومحايدة، ومختصةبها لديهم ما يكفى الموارد التقنية والمالية، وذلك ما يكفى للوفاء 

وكما ذكر . وثمة تحد آخر وهو يتمثل في كيفية معالجة عدد كبير من المطالبات، بينما يةيب لدى الكثير منها أي أدلة تدعمها
أن يطرح  ولكن لهذا. أعالل، قد تحتاج قواعد اإلثبات ألن تصبا أقل حدة ومن المرجا أن تكون الشهادات الشفوية أكثر وضوحا

تعتبر خفيفة ومرنة على قدر اإلمكان، مذ "وتحتاج البلدان إلى محاولة تطوير اإلجراءات التي . مخاطر تباطؤ العملية أكثر فأكثر
 (.0551الدليل " )الحد من حقوق المطالبين[ من دون]

مبادىء "كما تقر  .متثال لتلك القراراتالسترجاع تعنى خصيصا بالشاغلين الحالين الرافضين لالن تفعيل القرارات المختصة بشأن اإ
وذلك في خطوة لتفعيل . يئات معدة خصيصا لذلك الشأنالمعنية يجب أن تعمل على تصميم هبأن الدول  05-0و 05-7"(ببينيرو

ارات بموجب كما يجب على كل من السلطات المحلية والقومية احترام وتنفيذ وتفعيل تلك القر . القرارات وألحكام المنوطة باالسترجاع
وعلى سبيل المثال، ففى البوسنة والهرسك، لم تستطذ الهيئات المحلية تفعيل تلك القرارات المتعلقة بقضايا االسترجاع بشكل .القانون

فورى، وذلك حتى مرور خمس سنوات بعدها، حينما تم إصدار قانونًا خاصًا بتنفيذ القرارات التابعة إلى لجنة المطالبات 
افة إلى أن القرارات الخاصة بقضايا التعويضات كانت مختصة فقط بتحديد الملكية ولم تشمل أي من الشاغلين باإلض.العقارية
و بالتالى، ف ن ممثلى قرارات لجنة المطالبات العقارية قدُ اضطروا إلى أن يمروا بعملية إدارية محلية لتنفيذ قراراتهم، األمر .الثانويين

 (0551الدليل.)المنوط بمكتب اإلسكان المحلي الذى جعلهم معتمدين على النظام

قد تم إنشاؤل حديثا أم كان ُيمثل ( الكيانات)يدرج في الكيان، وهو المسئول عن البت في المطالبات، سواء كان ذلك الكيان : الت صي 
وأيضًا يتم إدراج حق الطعن . عامن ِقَبل مؤسسة قائمة وسواء كان إداريًا فقط أم كان يمثل مزيجًا من السلطة اإلدارية والقضائية م

ف ن ًوِجَد، يتم إدراجه في المتطلبات القانونية للكيانات الحكومية األخرى إلنفاذ . في القرارات التابعة للهيئتين اإلدارية والقضائية
االسترجاع فقط ال  و كذلك نظر تعيين قضاة مختصين أو غيرهم من ذوى خبرة للتعامل مذ قضايا.قرارات هذل الهيئات المقامة حديثا

يعتد العديد من القضاة على تلك القوانين المعقدة، والمتعلقة بشئون االسترجاع وكذلك على األحكام ذات  ففى حقيقة األمر، لم.غيرها 
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 ينبغي على الدو  أن تنشئ أو أن تقوم بإعادة إنشاء نظم قومية متعددة األغراض

أو غيرها من األنظمة المناسبة لتسجيل المساكن واألراضي وحقوق الملكية، 

وذلك بوصفها جزءا ال يتجزأ من أي برنامج استرجاع، وبأن يتم مراعاة احترام 

 ."حقوق لالجئين والمشردين عند القيام بذلك

ويمكن لتدريب القضاة على التخصص في مثل تلك األحكام القضائية بأن . الصلة في القوانين أخرى، مثل تلك المختصة باإلرك
.ع من خطوات العمليةيسرّ   

 

 ت  يل  ت  يق الملكي  ال ديدة أ ال  ب  ل 4-2-9

صدار وثائق تثبت ملكية األراضي التى أعيدت حديثا في الوقت المناسب يعد خطوة الزمة في عملية االسترجاع ولقد . إن تسجيل وا 
70-7تم االعترف بها في مبدأ بينيرو  . 

 

وأن الممتلكات . على إلةاء جميذ إجراءات وتسجيالت نقل ملكية العقارات إلى أن ُتعادمن مشروع القانون  70و تنص المادة رقم 
توضيا معنى ( 7: )ويمكن تحسين هذا الحكم عن طريق. يجب أن يتم تسجيلها ب سم األطراف الذين يتم إرجاع الممتلكات إليهم
.إضافة الموعد النهائي لتسجيل حق األراضي المسترجعة( 0)العبارة األولى التي تنص على إلةاء جميذ اإلجراءات والتسجيالت، و . 

 

.وأخيرا، يجب اتخاذ الحذر لضمان أنه كجزء ال يتجزأ من هذا الجهد، ال يجب أن تتضاءل حقوق المرأل دون قصد . 

 
ضمان تسجيل الوثائق التى تقر بملكية : التوصية

 بكفاءةقت المناسب و األراضي المسترجعة حديثا في الو 
عالية، وذلك عن طريق تحديد موعدًا نهائيَا من ِقَبل 

أي في غضون فترة محددة من الوقت ومن ) القانون
ستنادا إلى قرار ال يمكن الطعن فيه السترجاع الملكية، والذى بموجبه يتعين على  خالل قرار نهائى يتم إصدارل من ِقَبل القانون وا 

وكذلك ضمان أن مثل هذا التسجيل واإلصدار للوثائق يأتى دون وقوع أي تكلفة على صاحبة (. المسترجعةالحكومة تسجيل الملكية 
 ..في مشروع القانون 70توضيا معنى المادة . 
 
 

 اعتبارام إضافي  لليبيا 4-4

 الشاتلين الحاليين 8.4.4 

عاما، فإن قان ن اال تر ا   21ف  ليبيا، فف  حاالم عده  عل  مدار مر ر    أكبر قدر من الممتلكام المصادرةبينما ت  ت زي  
فلند اتخذ بع  الشاتلين الحاليين .  يما فيما يختص بالملكي  ال كني لشاتلين الحاليين ف  الح بان، اليحتاج إل  أخذ ا

إل  الحك م  خالل ذلك ال قم، "  ن العناري الره" لند ت  دف  العديد من . عاما 25م كنا من الملكي  لما يصل إل  قراب  الاا 
 ربما يك ن لديه  الحن ق النان ني  لم اصل  اشغال الملكي ، ف  حين أن تيره  من الشاتلين الحاليين قد اكت ب ا حق 

ين وأولئك من كما يجب تحقيق التوازن ما بين الشاغلين الحالي .اال تخدا  قان نا من الم تل  األصل  للعنار  الذى تم ل  الحك م 
 .أصحاب الملكية السابقة في ظل صياغة عمليات االسترجاع
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و كما ذكر أعالل، ف ن بعض التقديرات تشير إلى أن جزءا كبيرا من الشعب الليبي يعيش حاليا مستخدما العقارات السكنية التي تم 
: هنا ينبةي معالجة اثنين من السيناريوهات األساسيةو . االستيالء عليها من ِقَبل أصحابها السابقين، وذلك عن طريق حكومة القذافي

 .األولى تتمثل في الحاالت التى يطالب فيها المالك السابقين بمطلب االسترجاع واألخرى تتمثل في تلك التي لم يفعلوا فيها ذلك
 

كين السابقين بالمطالبة بحق و الحاالت المتروكة من قبل مشروع القانون دون معالجة حاليا، هى تلك التى ال يقوم فيها المال
ويجوز أن يدرج في القانون أحكاما . وينبةي أن يوضا القانون حقوق الشاغلين الحاليين في مثل تلك هذل الحاالت. االسترجاع

ل لتحويل حقوق الشاغلين الحاليين إلى الملكية الكاملة أو، كبديال عن هذا، لطبقاء على تلك الخاصية في ملكية الدولة، وفي هذ
 ..الحالة ينبةي أن تشمل أيضا إطارا واضحا ليصف حقوق والتزامات الشاغلين الحاليين والمستأجرين والحكومة الليبية والمالك

 
لحاليين، وذلك في الحاالت التي يطالب فيها المالك ويتضمن مشروع القانون العديد من األحكام التي تتناول حقوق وحالة الشاغلين ا 

تحويل شاغلي العقارات التجارية إلى مستأجرين، وضمان قدرتهم على مواصلة اشةالهم : 7المادة . السابق بالتعويض عن االسترجاع
الذين كانوا قد تصالحوا مذ توفير الحماية للشاغلين الحاليين من أصحاب المنازل و :0المادة . للملكية لمدة ستة أشهر على األقل

. المالكين السابقين للعقارات السكنية
وباإلضافة إلى ذلك، ف ن مشروع 
القانون ُيلزم الدولة الدولة بدفذ االيجار 
نيابة عن الشاغل الحالي إلى المالك 
السابق، وذلك لفترة محددة من الزمن 

المادة )في لحين انتقاله لسكن بديل 
بالدولة ، وتوفير ملكية خاصة (6

كبديال عن تلك القروض العقارية التى 
يدفعها الشاغلين ممن ليس لديهم 
إمكانية الحصول على المسكن البديل 

 (.75المادة )
 

في حين (. انظر اإلطار) 7177والمبدأ ( انظر اإلطار) 7976تتضمن مبادئ بينيرو الحماية للشاغلين الثانويين، بما في ذلك المبدأ 
( 75، 6، 0، 7انظر المادتين )ة حاليا من قبل مشروع القانون بشأن الشاغلين الحاليين تقوم بتوفير بعض الحماية أن األحكام الوارد

وال يقوم المشروع بمعالجة حقيقة أن العديد من الشاغلين الحاليين من الممكن أن يكونوا قد حصلوا على حقوقهم بالفعل وبشكل 
وباإلضافة إلى ذلك، ف ن . ات القانونية القائمة ضد المطالبات من قبل المالكين السابقينقانوني، وبالتالي يكون لديهم بعض السند

القانون يجب أن يميز بين فئات الشاغلين الحاليين، بما في ذلك أولئك الذين حصلوا على ممتلكات من الحكومة ودفعوا الرهون 
من الحكومة دون تحمل أي تكلفة، وكذلك المستأجرين، وأولئك  العقارية خالل فترة االحتالل، وأولئك الذين حصلوا على ممتلكات

 .الذين قاموا بالشراء بشكل شرعى أو خالف ذلك ممن اكتسبوا حق االمتالك عن طريق شاغل ثانوى

 

 

 

 التسجيل:  11-1مبدأ بينيرو 

 عن الشاغلين الحاليين
 

أو الممتلكات، بما في / و ينبغى على الدو  أن تضمن لمستخدمى المسكن واألراضي: 6-83

 .المستأجرين، الحق في المشاركة في عمليات المطالبة باالسترجاعذلك 

 

ينبغى على الدو  أن تضمن حماية الشاغلين الثانويين ضد الطرد التعسفي أو غير : 8-89

يجب على الدو  أن تؤكد في الحاالت، والتي تعتبر فيها عمليات اإلخالء للشاغلين و .القانوني

غلين الثانويين يتم توفير الحماية لهم فى ظل االجراءات أن الشا... مبررة وال مفر منها 

تحديد مهلة كافية ومعقولة، وتوفير سبل و بما يشمل خلق فرص للتشاور الحقيقي، ،القانونية

ينبغي على لدو  أن تنشئ أو أن تقوم . متضمنةً فرص االنتصاف القانونى،االنتصاف القانونية

ض أو غيرها من األنظمة المناسبة لتسجيل المساكن بإعادة إنشاء نظم قومية متعددة األغرا

واألراضي وحقوق الملكية، وذلك بوصفها جزءا ال يتجزأ من أي برنامج استرجاع، وبأن يتم 

 ."مراعاة احترام حقوق لالجئين والمشردين عند القيام بذلك

 

انظر على سبيل )في مصادر متعددة " الرهون العقارية"سم حاليين إلى الدولة ُيشار إليها باوُيذكر أن المدفوعات من ِقَبل الشاغلين ال
رقم  4وبموجب القانون . ، على الرغم أنه من غير الواضا إذا ما كانت أقساطًا لرهونًا عقارية أم إيجار ( 0570المثال، المفوضية 

وكان يتطلب من الشاغلين تسديد أقساط الرهن . ، تم تحويل المستأجرين إلى أصحاب حق فى الملكية التى شةلوها7911لسنة 
ومن غير الواضا . شهرى إلى الحكومة، رغم أن هذل المبالغ كانت أقل من قيمة اإليجار االذى اعتادوا على دفعه سابقاً  العقاري بشكل

فى المواد المطبوعة عما إذا كان يطلب الدفذ من أي من المستفيدين اآلخرين للمتلكات التى تم مصادرتها أو إذا استمر الدفذ بعد 
 ( 7919رقم لسنة  1القانون بموجب )إلةاء الملكية الخاصة 
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محل الثقة والشاغلين لفترة  وفي جنوب أفريقيا، تمتذ المستأجرين، والمرابعين، وأولئك ممن يتمتعون ب متيازات عرفية، والمستفيدين
طلبات من وفي كولومبيا، يسما بتقديم (. 0570ستيكلر )متواصلة ال تقل عن عشر سنوات بحقوق الرد كما فعل المالك السابقين 
 (.0570اتاناسيو وسانشيز )قبل المالك َحسنى النية أو شاغلي الممتلكات للحصول على تعويضات 

 
 
 

ينبةي أن يدرج القانون أحكاما تعالج حقوق الشاغلين الحاليين للممتلكات، وذلك حينما ال ينطبق على المالكين السابقين : توصية
ويبقى صناع القرار بحاجة إلى تحديد الوضذ القانوني، . ويل حقوق االنتفاع إلى الملكيةوالتي قد تشمل عمليات لتح. مبدأ االسترجاع

وحقوق الفئات متفاوتة من الشاغلين الحاليين للممتلكات، مثل هؤالء الذين حصلوا عليها مباشرة عن طريق الدولة، وأولئك ممن دفعوا 
ار من الشاغل المعّين من قبل الحكومة، كمثل مشترى الطرف ثالك وغيرهم من الذين حصلوا على العق. الرهون العقارية للدولة

وينبةي أن يدرج القانون إطارا لتسوية المطالبات المتنازع عليها من قبل عدة مطالبين، وأيضا لتشمل شكل من أشكال . والمستأجرين
، يجب على 477وصى به تحت القسم وأخيرا، وعلى النحو الم. التعويض لجميذ األطراف العازمون على أن لهم حقوقا مشروعة
، وأيضًا توضيا "الشاغلين الحاليين"، و"الورثة"، و"المالكين السابقين"القانون أن يحدد وبوضوح فئات المطالبين، ويشمل ذلك تحديد 

 .حقوق االسترداد الخاصة بهم
 

 الم ا اة ف  المعامل  بين الر ل  المرأة 4-4-3 

، فلقد سجّلت ليبيا أيضا تحفظها على تلك ( سيداو ")القضاء على التمييز ضد المرأة "اتفاقية وعلى الرغم من تصديق ليبيا على 
قواعد آمرة، والتى تتعلق بالشريعة اإلسالمية، والمتعلقة بتحديد نصيب الورثة من التركة التابعة للشخص المتوفى "و نقال عن .االتفاقية

االتفاقيات الدولية التي ( 0570السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة  ةالمفوضي)فلقد أدرجت . " أنثى كانت أو ذكر كان
من اإلعالن الدستوري الليبي تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي  7المادة (. الثانية لألمم المتحدة سيداو)صادقت عليها ليبيا؛ 

ويعد القرآن واضحا في قوله أنه . رك كما هو مذكور في االسالمالمصدر الرئيسي للتشريذ، وأن قانون األسرة الليبي يلتزم بتقسيم اإل
كما يشير القرآن إلى الحصص المحددة، والتى بموجبها . من حق المرأة أن ترك، وذلك بالرغم من أن نصيبها يأتى أقل من الرجل

أن ترك ثُمن تركة زوجها، بمكن  فعلى سبيل المثال، في حين أنه يحق للزوجة وهى على قيد الحياة. يرك األفراد على اختالفهم
وعلى غرار ذلك، يحق لألبناء من الذكور بأن يرثوا ضعف ما يرك . للزوج وهو على قيد الحياة بأن يرك ربذ تركة زوجته المتوفال

لبون وجدير بالذكر، أن هناك مبدأ أساسيا والذى يقوم عليه توزيذ اإلرك بهذا الشكل، وهو أن الرجال مطا. أخواتهم من اإلناك
وفي ظل تلك األحوال، يمكن أن ينظر إلى اتخاذ الرجال النصيب األكبر . باإلنفاق على زوجاتهم، بينما أنه ال ُيطلب ذلك من اإلناك

وبالرغم من ذلك، ف ن عدم المساواة في الميراك يمكن أن يمثل . من اإلرك على أنه معقوال نظرا اللتزامات الرجل المالية تجال أسرته
وعلى الرغم من هذا، . على األسر التي تعيلها نساء، والتي قد ال يعود عليها فائدة من بنية الميراك بهذا الشكل -مبرر لهال -عبئا 

 (.0556سيت وليم )ف ن أحكام الشريعة اإلسالمية في الميراك توفر للمرأة حقوق اإلرك بشكل واضا وبحيك ال يمكن التعدي عليها 
 

 
ا مساوية لتلك التى يتملكها الرجال وتقريبا في جميذ المجاالت، ب ستثناء تلك التى تتعلق باإلرك، بينما تميل و يعد للمرأة الليبية حقوق

وتخضذ مسألة اإلرك إلى الشريعة، والتي بموجبها تحصل المرأة . األعراف االجتماعية الليبية للحد من النشاط االقتصادي للمرأة
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( 7: )ونتيجة لبنية اإلرك واألعراف االجتماعية، تنشأ عدة قضايا، وهى كالتالى. لصلةعلى نصيبا أصةر من ميراك الرجال ذوى ا
سوف يكون هناك بطبيعة الحال نساء أقل عددا من الرجال ممن يسعين إلى حقوقهم في االسترجاع، وذلك ألنه معروفا على مر 

اء افيما يتعلق بقضية االسترجاع، وذلك ألنه غالبًا، وكما حدك قد يقذ ظلمًا النس( 0)التاريخ بأن المرأل ترك أقل مما قد يرثه الرجل؛ 
ن كان لديها الحق القانوني بوصفها عضوة من األسرة المالكة، و ( 9)في معظم البلدان األخرى، ال ُتكتب الملكية ب سم المرأل، حتى وا 

ذا تم تطبيق الشريعة، فسوف تتلقى النساء مل كية أقل، وذلك إذا لم يتم اتخاذ خطوات محددة وفلى حال ما إذا تم تضمين الورثة وا 
 .للحؤول دون هذا الشأن

 
وعلى وجه . تدعو إلى المساواة في الحقوق والمعاملة بين الرجل والمرأل على حد السواء" مبادئ بينيرو"وكما نوقش أعالل، ف ن 
االعتراف بالملكية المشتركة لألرض المسترجعة بين يدعو إلى  470يدعو إلى المساواة في اإلرك والمبدأ  477الخصوص، ف ن المبدأ 

وأن تعتمد . كما تؤكد المبادئ على الدول بضرورة أال تتسبب برامج االسترجاع في وقوع ضررا على الفتاة والمرأة. األزواج والزوجات
إليجابية التي اقترحت في إطار تلك و تتضمن األمثلة التدابير ا(.479المبدأ )الدول إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين الجنسين 

المبادئ، والتى تتضمن التدريب على مراعاة اختالف النوع االجتماعى من ِقَبل الموظفين الحكوميين المسئولين عن تنفيذ برنامج 
يالء اهتمام خاص إلى ضرورة التوعية حول حق االسترجاع عن طريق المنظمات والشبكات االجتماعية المخت صة االسترجاع، وا 

 (.91الدليل في )بالنساء، وكذلك توفير الموارد الالزمة لألسر التي تعولها النساء 
 

وكما ذكر أعالل، ف ن . وال يتضمن مشروع القانون أي أحكام تقوم على قضية النوع االجتماعى في تناوله لمشاركة المرأة وفرصها
 .المشروع يةفل عن ذكر حقوق الورثة في االسترداد

 
ن األسرة الحالي والممارسات التي تحكم حقوق المرأة في السكن واألرض والممتلكات األخرى، بمفهومها الموسذ للعالقات إن فهم قانو 

وعلى الرغم من أن . األسرية وتوزيذ الثروة في ليبيا، يعتبر أمرا بالغ األهمية في خضم التفاوض من أجل توسيذ مبدأ حقوق المرأة
ية لتلك التى يتملكها الرجل في جميذ المجاالت تقريبا وبشكل رسمى، عدا فيما يختص بحقوق اإلرك المرأة الليبية لها حقوق مساو 

: ونتيجة لذلك، تنشأ عدة مشكالت، وهي. كما نوقش أعالل، ف ن األعراف االجتماعية الليبية تميل للحد من النشاط االقتصادي للمرأة
الرجال ممن يسعين إلى حقوقهم في االسترجاع، وذلك ألنه معروفا على  سوف يكون هناك بطبيعة الحال نساء أقل عددا من( 7)

قد يقذ ظلمًا النساء افيما يتعلق بقضية االسترجاع، وذلك ألنه غالبًا، وكما ( 0)مر التاريخ بأن المرأل ترك أقل مما قد يرثه الرجل؛ 
ن ك ان لديها الحق القانوني بوصفها عضوة من األسرة المالكة، حدك في معظم البلدان األخرى، ال ُتكتب الملكية ب سم المرأل، حتى وا 

ذا تم تطبيق الشريعة، فسوف تتلقى النساء ملكية أقل، وذلك إذا لم يتم اتخاذ خطوات ( 9)و وفلى حال ما إذا تم تضمين الورثة وا 
 .محددة للحؤول دون هذا الشأن

 
 . 

وأن هناك القليل من المواد المطبوعة بشأن قانون األسرة والممارسات في  وبالنظر إلى أن هذا التقرير يقتصر على البحوك المكتبية،
كما يجب النظر في التوصيات التالية التي تأتى . ليبيا، ف نه من الصعب أن يتم التوصية ب تباع خطوات محددة في مثل هذا الوقت

ء األهمية للمطالبات التى تتعلق بشأن األسر، ويجب أن يعتبر صناع السياسات النموذج الكولومبى في إيال. في ظل هذا السياق
ويمكن أن ينظر صناع . والتي تعولها النساء، وكذلك الحق في الحصول على ملكية مشتركة لألراضى المستعادة من ِقَبل أزواجهن

ي المتعلق السياسات أيضًا إل ىقضية إصالح األراضي الممولة من ِقَبل المعونة األمريكية، كما في مشروع إصالح األراض
للحصول على إرشادات حول إنشاء حمالت فعالة للتوعية العامة والدورات التدريبية، والتي ( 79انظر اإلطار، ص )بأفةانستان 
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وأخيرا، قد يرغب واضعوا . تستهدف النساء بشكل خاص وتقوم على تشجيذ مشاركتهم في األرض والبرامج المتعلقة بالملكية
 .يات المختصة بالمطالبات حيك أن الشاغلين الحاليين يعتبرون تحت خط الفقرالسياسات على تحديد األولو 

 

 

تحديد خبراء قانونيين ممن يفهمون السياق األوسذ لحق المرأة في األرض وحقوق الملكية في ليبيا بشكل عام، وكذلك : الت صي 
وعلى أقل . متساوية للرجال والنساء على حد السواء التشاور معهم بشأن األحكام التشريعية المحتملة، والتي يمكن أن توفر حقوقا

التقديرات، يجب أن تتضمن تلك األحكام حقوق المرأة في المشاركة واالستفادة من برنامج االسترجاع، بما في ذلك االعتراف بأهليتها 
ن الرجال والنساء في الوثائق الجديدة، والنظر في إدراج أسماء كل م. كما يجب إعطاء األولوية إلى األسر التي تعولها النساء. للورثة

وكذلك ضمان الوعي العام ببرنامج االسترجاع، مستهدفا كل من النساء والفئات األخرى . مذ االعتراف بأن هذا قد يعد تحوال ثقافيا
 .المستضعفة على وجه التحديد

 

 رد الملكي  ال ماعي  4-4-2

ع الممتلكات ب عادة تلك الممتلكات التي كانت مملوكة في األصل من ِقبل األفراد و قد قامت معظم البلدان التي نفذت برنامج استرجا
ستخدمين في حقوق المينبةي على الدول أن تضمن : "على ما يلي 7976وينص مبدأ بينيرو . أو كالملكية المشتركة بين الزوجين

ق في المشاركة في عملية المطالبات ياالسترجاع، وبما أو الممتلكات، وبما يشمل المستأجرين، بأن لديهم الح/ المساكن واألراضي و
 ."في ذلك تقديم مطالبات استرجاع جماعية

 
و هناك القليل من المواد المطبوعة والمتاحة بشأن مدى حيازات الملكية الجماعية في ليبيا، وذلك فضال عن طبيعة ونطاق أي 

 .لهذا القسم فقط طرح تلك القضية يمكنوفي ظل غياب معلومات مفّصلة، . مصالا ملكية مشتركة
 
أو التعنننويض عنننن الممتلكنننات الجماعينننة فننني األصنننل، فقننند / طبقنننًا للمننندى النننذى سنننوف تقنننوم فينننه الحكومنننة الليبينننة بنننرد الممتلكنننات وو 

وذلننك حيننك يحنندد قننانون االسننترجاع الخنناص بهننا األشننخاص المننؤهلين للمطالبننة . اسننتطاعت جنننوب أفريقيننا أن تقنندم مثنناال يحتننذى بننه
كما يشترط القنانون أننه حينك أعيندت األراضني المشناع، ف ننه ينبةني ((. الثامن) 7المادة " )المجتمذ أو جزء منه "األراضي وليشمل، ب

أن يؤخننذ فنني الحسننبان الظننروف الالزمننة لضننمان وصننول جميننذ أفننراد المجتمننذ إلننى األراضنني أو التعننويض المطننروح، ويننتم ذلننك علننى 
وغينر تمييزينة تجنال أي شنخص، بمنا يشنمل المنرأل والمسنتأجر، الشنئ النذى يضنمن مسناءلة الشنخص  عادلنة"أساس لهنا أن تتسنم بأنهنا 

جمعيننة "يننتم إنشنناء كيننان قننانوني، ((. 9) 90المننادة ")المنننوط بنناألرض أو التعننويض نيابننة عننن المجتمننذ وألعضنناء مثننل ذلننك المجتمننذ 
 .وذلك لعقد ملكية" الملكية الجماعية،

 
تي تواجه إعادة األراضي إلى المجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا فني صنعوبة إعنادة تشنكيل المجتمعنات، و تتمثل أحد الصعوبات ال

لقنند تسنبب هننذا حتمنا فنني إنتناج ديناميننات "و: والتني غالبنَا مننا تتنألف مننن مجموعنات كبيننرة منن الننناس النذين يعيشننون فني أمنناكن مختلفنة
تمحننور حننول كيفيننة اسننتخدام األرض، ومننن الننذى يمكنننه أن يسننتقر بهننا، وطبقننًا ألى جماعيننة تتسننم بالتعقينند والنزاعننات والتننى غالبننا مننا ت

وعننالوة علننى (. 0551قاعننة ")شننروط، وعننن كيفيننه اتمننام تعبئننة العمالننة ورأس المننال لطنتنناج، وعننن كيفيننة اسننتثمار النندخل أو توزيعننه 
 .مجتمذ، ويميل إلى تفضيل حقوق الرجالذلك،ف ن االسترداد المجتمعى كثيرا ما يةفل عن الفروق بين الجنسين داخل ال
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إذا كان من الممكن تطبيق ذلك، فيجب أن يدرج في قانون حقوق للمطالبة بأراضى المشاع وغيرها من الممتلكات : توصية
 ..والمتطلبات الشرعية ذات الصلة، وكذلك المبادئ، والعمليات

 :الخط ام النادم 

 :ة، والتى تعمل على صياغة وتفعيل قانون االسترجاع الليبيوتقوم التوصيات التالية بتقديم خطوات هام
 

داخل البلدان، إجراء مقابالت نوعية، والتى من شأنها أن تقّيم طبيعة ونطاق حقوق الملكية الجماعية وأي  .8
ومن أجل االعالم عن الصياغة القادمة لقانون االسترجاع، ف ن . من الحقوق المتصلة بحقوق االسترجاع

العدل، أو أي ممثل حكومى أخر، ينبةي لها أن تدعم البحوك الميدانية التى تدور حول طبيعة ونطاق وزارة 
وسوف ُتعلم نتائج تلك القرارات المتعلقة بالسياسات ذات الصلة االسترجاع . حقوق الملكية الجماعية

 .الجماعية، واللوائا المتعلقة باستعادة الممتلكات "مشروع القانون"واألحكام الواردة في 

 

داخل البلدان، إن المقابالت النوعية تهدف إلى تقييم شرعية وقدرة اآلليات الرسمية وغير الرسمية على تسوية  .2
وبال شك، سوف تتطلب عملية . المنازعات عن طريق االنخراط في المقاضاة وتعزيز برامج االسترجاع

كما أن تحديد أو خلق عددا من من  .االسترجاع اصدار حكم قضائى فاصل والذى يجب تفعيل العمل به
المؤسسات المناسبة لالضطالع بهذل المهام يتطلب فهم القدرة الحالية للوكاالت الحكومية القائمة وآليات 

القرارات المتعلقة بالسياسات كما وأن النتائج المستخلصة من البحوك الميدانية سوف تعلم . تسوية المنازعات
بالبت في مطالبات التعويض  ، واللوائا المتعلقة"مشروع القانون"م الواردة في ذات الصلة االسترجاع واألحكا

 وتنفيذ القرارات

 

تحليل قانون العائلة الليبية والقوانين األخرى التى تحكم أحقية المرأل، وملكيتها، والتحكم في األراضي  .3
ى من شأنها تقييم الشرعية والملكيات األخرى، وكذلك داخل البلدان، وكذلك إجراء مقابالت نوعية والت

ن تصميم عملية االسترجاع والتى من شأنها أن تكون داعمة لحقوق . القانونية والممارسات المؤثرة ذاتها وا 
المرأل ومتضمنة النوع االجتماعى، يحتاج إلى تفهم العوامل االجتماعية والقانونية المؤثرة في وصول المرأل، 

شأن البحوك الميدانية المختصة بالقوانين العرفية، والممارسات، وعن  ومن. وملكيتها، والتحكم في الملكية
طريق التحليل للقوانين والسياسات القائمة والتى من شأنها أن تؤثر في حقوق ملكية المرأل، وذلك عن طريق 

ة بالسياسات وسوف ُتعلم نتائج تلك القرارات المتعلق. إعطاء صائةوا القوانين تفهما تاما لحقوق المرأل في ليبيا
 .، واللوائا المتعلقة باستعادة الممتلكات الجماعية"مشروع القانون"ذات الصلة االسترجاع واألحكام الواردة في 

 

ويمثل المشروع الحالي للقانون خطوة أولى وهامة نحو حل . طرح مشروعا ثانية بشأن قانون االسترجاع .4
ومذ . الصراعات الطويلة األمد، تلك التى تنشب على المساكن واألراضي وغيرها من الممتلكات في ليبيا

رئيسة، والذى يأتى مذ ذلك، لقد فشل مشروع القانون في شكله الحالي في معالجة العديد من القضايا ال
غياب تفاصيل كافية لتحقيق أهدافه، ولخلق اليقين وتأمين حيازة األراضي لليبيين، ولحماية جميذ األطراف 

ومن أجل أن يتم أساسا فعاال تعتمد عليه عملية إعادة . المنوطة، والتى تتسم بالبراءة على قدر اإلمكان
لقانون بما يتفق مذ دمج التوصيات الواردة في هذا التقرير، الممتلكات في ليبيا، ينبةي إعادة النظر في ا
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وينصا . على العامة 0579وكذلك ردود الفعل التي وردت منذ أن تم طرع مشروع القانون في مارس لعام 
بشدة أن تقوم وزارة العدل ب شراك مجموعة من الخبراء القانونيين لعمل إجراء تحليلى لمادة تلو المادة من 

وذلك من أجل ضمان أن تتناسب األحكام مذ أهداف الحكومة المحددة، وبأن تتوافق لةة . جديدالمشروع ال
القانون مذ اإلطار القانوني القائم في ليبيا وااللتزامات، وذلك بموجب المعاهدات واالتفاقات الدولية، وأيضا 

علمًا بأن القانون قد . لقانونبتسليط الضوء على اآلثار المحتملة وغير المقصودة التي قد تنجم عن تنفيذ ا
 .يتطلب عدة جوالت ما بين صياغة ومراجعة قبل اعتمادل

 

تعترف وزارة العدل وبوضوح بضرورة طرح المشروع للتعليقات . عرض المشروع الجديد للتعليقات العامة .5
مشروعًا  وكما يتضا من القرار، ف ن من شأن هذا أن يجعل المشروع األوليّ . العامة، وذلك قبل اعتمادل

وينبةي جعل المشروع القادم أيضا مشروعا عاماً  عن طريق العام للسماح للتعليقات من قبل الجمهور . عاماً 
كما أن . وأصحاب المصلحة الليبية الرئيسيين، والخبراء القانونيين وخبراء التنمية ذوى الخبرة باالسترجاع

سترجاع، بما في ذلك صياغة التشريعات التي تحدد إطار الشفافية تعتبر أمرا بالغ األهمية التمام لعملية اال
 .االسترجاع

 

لذا . عمليات االسترجاع غالبًا ما تكون طويلة اآلمد ومكلفة . تحديد مصادر للتمويل الدائم لعملية االسترجاع .6
. هود السابقةيجب التأكد من أن التمويل الكافي متوفر لدعم العملية التي كانت تعد بمثابة تحديًا أوليًا في الج

وستحتاج الحكومة الليبية إلى تحديد مصدر تمويل دائم لدفذ التكاليف المرتبطة بالعملية والتي تتضمن 
والتي قد )التكاليف اإلدارية وأي تعويض للمالكين السابقين وأي تكلفة مرتبطة بانتقال المتملكين الحاليين 

سيكون األخذ في االعتبار الدروس . السابقين حيك يتم استعادة الممتلكات ألصحابها( تتضمن التعويض
 .المستفادة من برامج االسترجاع السابقة مفيدًا للةاية حيك كان التمويل يمثل تحدياً 

 

ولكي يتم تفعيل قانون االسترجاع، سيتطلب ذلك تطوير اللوائا . إنتاج اللوائا والمبادئ التوجيهية واإلجراءات .9
 .تى تسيطر على المكونات المختلفة لعملية االسترجاعوالمبادئ التوجيهية واإلجراءات ح

 

بمجرد أن يتم اعتماد قانون االسترجاع، . التدريب وبناء القدرات حول القانون للجهات الفعالة ذات الصلة .1
سوف تحتاج الحكومة الليبية للتأكيد على أن الجهات الفعالة ذات الصلة مثل موظفي المؤسسات الوطنية 

دارتها واإلدارة المطلعة على علمًا جيدًا بمحتويات وتطبيق القانون، وذلك  والمحلية المعنية ب سترداد الملكية وا 
مجال : يجب أن يوفر التدريب للجهات الفعالة المعلومات حول. لضمان التنفيذ الموحد والسليم عبر األقاليم

لحاجة لالسترجاع؛ أحكام وهدف قانون االسترجاع، بما في ذلك السياق التاريخي الذي نشأ من خالله ا
القانون وكيفية تنفيذها؛ تطوير اللوائا والمبادئ التوجيهية واإلجراءات المرتبطة بالقانون؛ ودور المؤسسات 

كما يجب تحديد الموضوعات اإلضافية التي يحتاجها . المختلفة والجهات الفعالة في عملية االسترجاع
 .التدريب وبناء القدرات

 
 

طالق حملة توعية عامة في جميذ أنحاء البالد عبر وسائل االتصال المتعددةتوفير معلومات عام .7  ة وقوية وا 

وكما ُوِصَف في التقرير، يمكن لقانون االسترجاع تحقيق األهداف على نطاق واسذ فى حال ذا ما تمّكن  .
يين بما فيه المتملكين الحال الليبيون من َفهم األهداف والحقوق وعمليات االسترجاع، ويشمل ذلك حقوق

 .استفادة لهم من هذا السبيل


