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 تخصاراا اال

 نقابة المحامين األمريكية   النقابة

 البديلة المنازعات تسوية التسوية

  االنسان  الحوار مركز  دي أتش سي

  التعاقد موظف  ممث   أر أو سي

  المدن  المجتمع منظمة  أو أس سي

  والعم  الديموقراطية حقو   إل أر دي

  العام الوطن  المؤتمر  سي إن جي

  ليبيا حكومة  الحكومة

 الملكية وحقو  األراض  وحيازة اإلسكان بي ال اتش

  الناسفة العبوة  دي إي أي

  القانونية للمساعدة الدول  األتحاد  سي أية إل أي

 الدول  القانون وتطبي  المخدرات مكتب  المكتب

  الليب  البريطان  التجاري المجلس  سي بي بي إل

  الوطن  الديموقراط  المعهد  أي دي إن

  األصو  مراقبة مكتب  سي أية إف أو

  العامة الدولية والسياسة القانون مجموعة  بي جي إل أي بي

  القرار إدارة نظام  إم أية إس

  الملكية حقو  خل  من واألمن العدالة قطاع دعم أر بي أس أس جي إس

  المدربين تدريب  تي أو تي

 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  الوكالة

  األمريكية الحكومة  جي إس يو

  األمريك  السلم معهد  بي أي أي يو

  الناسفة بالعبوات المحملة المركبة  دي إي أي بي في
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  المقدمة 0-1
 

 الثالا  فاي ماميارليبياا  لتحريار  االعاال  الرمامي أعقاا  وفي 2011 لعام أغسطس من العشرين في بلسراط تحرير بعد

 فغالباا .األخار  الملكياات أوماواردوالمساكن   راضي اإل توزيع برزت مشكلة إعادة 1122عام  في أكتوبر والعشرين من

 عان وتفاقما  القاذافي عهاد تساب  كانا  التاي والسالطة راضاي  األ حاول المتنافساة الادعاو  فاي متأصلة المنازاعات هذه

وأخيارا عان طريا  أعماال الثاأر  الثاورة خالل لبعض المد  المتعددة المواقف طري  للنظام وعن المحسوبية شبكات طري 

 علا  أماماي بشاك  الساالم تحقيا  عاء  وقاع فقاد والوظيفياة القوياة المركزياة المؤمسات غيا  وفي .التحرير أعقا  في

 المادني المجتمع منظمات من العديد بدأ فقد .راضي بالمنطقة األ تسجي  ومسئولي المحلية الصلح ومجالس المجتمع  وجها

 مان إجتماعياة ترضاية لتقاديم جهاودهم كانا  وبينماا  .النازاع تساوية عل  للقائمين جوهرية مساعدة بتقديم والدولية المحلية

 تسوية ممثلي من فالعديد .كبير بشك  والعنيف الهش الحالي الليبي السياق في الثنا  تستح  المعتادة التقليدية العمليات خالل

 /الدماتور  واإلطاار الملكياة وحقاوق راضاي ال وحياازة الاوطني األماكا  مياماة بانق  األحبااط عان عبارو ي عااتازالن

 وجادي ال إناه وضاحو ي وهام .الملكياة حاول عااتزانال تساوية مجاال في عملهم توجيه أج  من إليه شيرو ي الذ  التشريعي

 وهيكا  الوطنياة السياماة إطاار خاالل مان تنفيذه تمي لم إذا كبير بشك  جوهرية الملكية لمنازعات ومحلية رممية غير حلول

 .والسيامات القوانين هذه وتنفيذ إدارة عل  المؤمسية والقدرة القانوني الدعم

 

 هاو الدولياة للتنمياة األمريكياة الوكالاة تمولاة الاذ  "ليبيا في الملكية حقوق خالل من واألمن العدالة قطاع دعم" مشروع إ 

 ليبيا في الحالي والسيامي االجتماعي الرئيسي الذ  قد يؤد  لعدم االمتقرار الجذر  السبء لمواجهة مصممة أولية مبادرة

 في الملكية حقوق خالل من العدالة واألمن قطاع لدعم االمتهاللية المهمة وخالل.واألمكا   راضي نزاعات األ وخصوصا

 .المحددة التشجيعية األنشطة لبد  والفرص المحددة واألهداف المحورية التحديات تقييمو تحديد تم 2012   ديسمبر -نوفمبر

 حقاوق خاالل مان والعدالاة األمن قطاعل دعم قدم األولية المهمة منذ أشهر متة لمدة قصيرة فترة خالل متقطع بشك  فالعم  

 حول الوطني الحوار برعاية وقاموا الحكوميين غير والمساهمين المحلية للحكومة البديلة المنازعات تسوية تقينيات الملكية

  .ليبيا في الملكية وحقوق األراضي وحيازة األمكا  ميامة خيارات

 :التالية األنشطة نتائج عل  القائمة والتوصيات للنتائج موجز المقتضء التقرير هذا قدميو

 2012 سمبرید– نوفمبر في ةیاالسصهالل المهمة  

 2013 ونيوي 18 في طرابلس  في الملكية لحقوق المستديرة المائدة ميامة  

 3102  أغساطس فاي إنهاا ه تام والاذ  العادل وزارة  مان راضي الصادر األ قانو  مشروع راجع ي الذ  القانوني التقرير 

 ، (ليبيا في راضي األ ملكية امترجاع تشريع)تحت اسم 

 لقاانو ا وخبارا  النساائية المجموعاات: الخاصاة المصاالح مجموعاات مع المجموعة البؤرية المناقشات من ملسلة إقامة تم 

 حقاوق خالل من واألمن العدالة دعم فري  قام فقد ذلك إل  باإلضافة .2013 ونيوي 27 حت  ونيوي 23 من األعمال ورجال

 .2 الملح  في لنتائجها موجز إرفاق تم أغسطس نهاية في طرابلس  في الثاني المستديرة المائدة ميامة بحوار الملكية
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 الخلفية والمنهج  3-1
 

 

 المخةدرات مكتةب  وهام عنهاا بالنياباة امتكشاافية بعثاة بإيفااد الدولياة للتنمياة األمريكياة الوكالاة قاما  2012 عاام ونياوي فاي

 وقاد .ليبياا فاي واألمان العدالاة قضاايا المتكشااف والعما  االنساا  وحقاوق الديموقراطياة  ومكتاء الةدول  القةانون وتطبية 

 القبائا  شايو  طريا  عان المحلي المستو  عل  أمامي بشك  ممارمتها  تم ليبيا في واألمن العدالة أ  البعثة هذه اكتشف 

 امتقرار عل  المحلية الترتيبات هذه تساعد بينما .والمحاكم األمن وقوات والشرطة المحلية والمجالس العسكرية والمجالس

 حقوق شكاو  إ  .ليبيا في االنتقالية للمرحلة كبير تحد  قدمي والقوانين المركزية بالمؤمسات فربطهم قصيرة فترة في ليبيا

 ليبيا الديموقراطي في التحول وإعاقة  التوتر مخاطر من زيدي واألمن للعدالة الكافي غير والوصول حلها تمي لم التي الملكية

 .وشاملة مستقرة دولة لتكو 

 "الملكياة حقاوقخالل  من واألمن العدالة قطاع دعم " مشروع الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أمس  فقد السياق هذا وفي

 المنازعاات تساوية مجاال فاي البنائاة المجتماع ممارماات لتعزياز ليبياا فاي واألمان العدالاة نظاام مان الوليادة التنمياة لادعم

 األمريكية الوكالة قام  فقد األهداف هذه ولتحقي  .والملكية  راضيواأل لإلمكا  المحتملة النزاعات  تخفيف في وللمساعدة

 لتقاديم والمهنياين المصالحة وجماعاات الليبياين الماواطنين ماع القاعادة مساتو  علا  المشااورات بتشاجيع الدولياة للتنمياة

 التوصيات

 

 جمع المعلومات 
 

 ومياماة القاانوني والتقريار االماتهاللية المهماة :توصايات  حاول الحاالي التجميعاي التقرير إل  الممارمات من العديد أدت

 .:ا عل  حده أدناهمنه واحدة ك  وصف تميو  .البؤرية مجموعةالو المستديرة المائدة

 
  ألكساند المنازعاات وخبيارة مامي  ديفياد الملكياة حقاوق خبيار) الادولين المستشاارين مان اثناين االماتهاللية المهمة أوفدت

 البؤرياة مجموعاةال ومناقشاات لقاا  وأربعاين بأربعاة الفري  قام وقد . 2012 ديسمبر 11 حت  نوفمير 23 من (هارتما ار

 ونشاطا  واألكااديميين والصاحفيين بالقاانو  العااملين لقاا هم تام مان باين ومان.ومصاراتة وتاورغاا وزوارة  طارابلس  في

 الكياناات وأعضاا  ليبياا فاي الدولية والمنظمات والحكما  المحلية والمجالس بالعقارات والعاملين الحكومية غير المنظمات

 .المرغني  صالح  العدل وزير مع لنتائجها كام  بمستخل  الفري  قام و .والمحلية الوطنية الحكومية

 

 في ليساهم والتعلي  اإلضافية المعلومات جمعي الملكية حقوق خالل من واألمن العدالة قطاع دعم برنامج أ  الوزير اقترح

 بالتعاقد الملكية حقوق خالل من واألمن العدالة قطاع دعم قام الحد هذا وعند .حديثا إعداده تم الذ  ضيرااأل قانو  مشروع

 .الدولياة واإلرشاادات الممارماات أفضا  ضاو  فاي ضيرااأل قانو  لمشروع قصيرة قانونية إلجرا  مراجعة  النديسا مع

 تشاريع " النااتج تقريرهم وتمركز .الحالية والنصوص للمستندات بمراجعة النديسا من قانونيين خبرا   ثالث أجر  حي  

 .الجنسين بين والتكام  والتعويض ضيرااأل امترجاع عل  "ليبيا في ضياألرا امترجاع
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 حاولاألولا   المساتديرة المائادة ميامة الملكية حقوق خالل من واألمن العدالة قطاع دعم برنامج نظم 2013 ونيوي 18 في

 للفريا  أنضام وقاد .الملكياة حقاوق مياماات حاول للحاوار طارابلس  بالمركزالثقاافي بحاي االنادلس فاي الملكياة حقاوق

 منهماا ك  ماعد وقد مصر القاهرة من توفي  أحمد طرابلس والقاضي جامعة من أبورونية حميدة /د الدوليو  المستشارو 

 أغلبياة كاا  بينماا .((رجا  38 و نساا  3)  فارد 41 المشااركين إجماالي كاا  وقاد .الحاوار وتساهي  األجنادة إعاداد علا 

زاوياة ، الومصاراتة وجبا  نفوماة  وتاورغاا ،  جنازور وجاادو الخماس مان كاا  والباقي طرابلس  من  ( 26 ) المشاركين

 قسم من الحكومة وممثلي (فرد 14 ) المدني المجتمع ومنظمات (فرد11  المحلية المجالس من كانوا فالمشاركو  .وزوارة

 المساتقلين المحااميين إلا  باإلضاافة أفاراد 9 ) المحلياة الحكوماة ووزارة األوقااف وزارة  فاي الاوطني العقاار  التوثيا 

الحارار   دمحم /د المحلياة الحكوماة وزيار ذلاك فاي بماا الخبرا  لمجلس األولي بالعرض المستديرة المائدة وبدأت .والمهنيين

  الحكايم عباد /األماتاذ الاوطني العقاار  التوثيا  مكتاء مادير ووكيا  أباوالعزير ممير المهندس الدولة ملكيات مكتء ومدير

 حادد فقاد واألجاباات األمائلة مان مجموعاة و .عريضاة خطاوط فاي ضيرااأل قانو  مشروع بتقديم الهيئة وقام  .الزائد 

 .واالمتراتيجيات اإلجرا ات باتخاذ وأوصوا أولوية بإعطا ها وقاموا الرئيسية المشكالت المشاركو 

 

 بعاض ماع التركياز مجموعاة نقاشاات ثالثاة مان بسلسالة السياماة حاوار الملكية حقوق خالل واألمن العدالة قطاع دعم أتبع

 رج  من 11والمستثمرين  األعمال رجال ميدة وقادة 11 ) النسائية المجموعات ممثالت (رجال 4 و نسا  2القانو  رجال

 بتساهي  قااموا مامي  ديفياد المستشاارين وكبيار ابورونياة حميادة /ود توفيا  أحماد فالقاضاي. 1123ونياو ي 26 إلا  23

 المشاكلة بياناات مجموعة عل البؤرية  مجموعاتال من مجموعة ك  وأتفق  .الملكية حقوق قضايا حول المثمرة الحوارات

 وقام 

 .الممكنة الحلول وناقش  راضياأل قوانين مشروع بمراجعة 

 

 وحميادة توفيا  أحماد بقياادة الملكياة حقاوق خاالل مان واألمان العدالاة قطااع دعام فريا  مايقوم 2013 أغسطس نهاية وفي

مان منااط  االخار   ليبياين ماع الثانياة المساتديرة المائدة ميامة بتنظيم جرهام جنيفر المنازعات في ابورونية والمتخص 

 7 ملح  في الحالي التقرير في متندمج الثانية المستديرة المائدة من الناتجة السيامة توصيات إ  و.خارج مدينة طرابلس 
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  القيود

 

 والقياد .الملكياة حقاوق حاول السياماة توصايات مان الحالياة المجموعاة إلا  ؤد يا الذ  المنهج عل  القيود من العديد هناك

 كاا  الملكياة حقاوق خاالل مان والعدالاة األمان قطااع دعام فريا  أ  حيا  للمشااورات المحدود المجال هو وضوحا األكثر

 المشورو  عمو  قیوفر قودا  المسوصمر الدولوة حضووا ربیغ أعرق وقد .فرد 120 من مدخالت اجتذا  عل  القادر الوحيد

 أكبور دیوبصحد سوم ی دیوالبع المود  علو  الدولوة حضووا وسویاو   .ةیوالمحل الشوبار  مو  عالقوة وبنور  سیتأسو علو 

 .المعلومر  لجم  النظرمي والمنهج للمشروا  نیللمشراك

 

 بنجااح التوماع عل  قارا الفري  وكا .ةیوالشرق ةیالجنوب میاألقرل في األنشطة من ی الذي األمني الموقف هو األتخر دیوالق

 المساتديرة المائادة فاي ركةللمشاا بلسراطا خاارج مان المشااركين دعاوة طريا  عان فاي طارابلس  المركزية النقطة بعد ما

 بشاك  طارابلس ومرتبطاة فاي إثارتهاا تام التاي تلاك هاي حضااريا المرتبطة الملكية حقوق قضايا إ  .المشتركة والتدريبات

 للمناط  مساوية تغطية تقدم أ  الحكومة تقودها التي المشاوارت عل  نبغيي .ليبيا أنحا  جميع في الحضرية بالمناط  كبير

 .المختلفة األقاليم تمثي  إل  باإلضافة والحضارية الريفية

 

 الحوواا علو  زیوالصرك مواصولة مون ّاوع ی ااضوياأل قورنو  إصوال  فوي الحاوموة بموقوف العرم الوعي نقص فإ  رایوأتخ

 .القضايا مواجهة طرق ناقشواي أ  من بدال وغضبهم أحباطهم صبواي أ  األفراد اختار ما وغالبا .حلول إل  ويؤد  المثمر

 سابقهاي الملكياة حقاوق حاول المشاوارت هذه لتوميع محاولة وأ  .المستديرة المائدة لسيامة خاص بشك  صحيح كا  وهذا

 والحاجاة الغضاء عان للتعبيار بمسااحة الساماح ضارورة تاواز  أ  وينبغاي الحكوماة موقاف لتوضايح العاام الاوعي حملاة

 .والبنائة المفيدة التوصيات عل  للتركيز

 I 
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 موجز النتائج والتوصيات  2-1
 إطار السياسة الوطنية: أوالا 

  
 موجز النتائج 

 

 فاي البؤرياة مجموعاةال مناقشاات وتضاع المساتديرة المائادة مياماة االماتهاللية المهماة خااللالمشااركين  الماواطنين ناقش

 تلباي ملحاة قانونياة اقتصادية ميامية اجتماعية قضية لتكو  ليبيا في بها المتعلقة والنزاعات  الملكية حقوق قضايا االعتبار

 المساتديرة المائادة لسياماة الحضاارية المنااط  مان فالمشااركو  .الليبياة  الحكوماة طريا  عان والساريع الادقي  االعتباار

 .منوات عدة منذ ملكيتهم حقوق لسلء إحباطهم و العمي  غضبهم عن عبروا المتضررين  المالك جمعية ممثلي وخصوصا

 موضاحين أيضاا المتزاياد رضاهم عدم عن أيضا عبروا الصغيرة المد  أو الريفية المناط  من المستديرة المائدة فمشاركو

 خالل القسر  والنزوح اإلخال  عمليات طري  عن تفاقم  الخاصة للممتلكات الساب  النظام من المصادرات  مجموعة أ 

 غالباا الملكياة قضية أل  المنازعات هذه ح  صعءي خاص وبشك  .الثورة بعد ما اإلنتقامية العمليات مببتها التي أو الثورة

 .بالملكية النزاع المتعل  عنصر عموما تجاوزت التي العميقة واالجتماعية السيامية االنقسامات تزكي ما

 
 الحكوماة تواجههاا الوطنياة لألولوياة األخر  األمور لكن ملكيتهم حقوق عل  التأكيد في الصبر المواطنو  ظهريو فعموما

 الملكياة منازعاات لتساوية الحامام البرناامج أ  المشااركو  ويادرك .مسام  غيار ألجا  باذلك القياام فاي رغباو ي ال هملكان

 لياتم األماماية والمبااد   األهاداف بياا  إصادار الحكومة عل  نبغيي إنه مبء عنيتسائلو   لكنهم الوق  بعض ميستغرق

 أو مفص  كو ي أ  حتاجي ال البيا  هذا مث فإ   األعمال رجال بعض ووفقا لوجهة نظر  .الملكية قضايا تسوية في تطبيقها

 وتلتازم الملكياة حقاوق مشاكلة وتعقياد بحجام الحكوماة أ  الماواطنين علا  للتأكياد كافياة معلوماات قدمي أ  نبغيي لكن حامم

 فاي الدخول الحكومة عل  نبغيي أدن  وكحد .مقبولة زمنية فترة خالل ومنصفة للممارمة قابلة حلول إل  للوصول بالسعي

 والتخطاي  راضاي األ إدارة لحماياة باه وموثاوق وظيفياة أكثار نظام إلنشا  عملية تكو  أ  بمجرد المعقدة السيامة نقاشات

 حقاوق خاالل مان واألمان العدالاة قطااع دعام فريا  يشاعر. راضاي األ إدارة أنظماة لتقوياة التمويا  وزيادة الملكية وحقوق

 2013 ونياوي وبحلاول أشاهر ماتة مناذ المشاروع بداياة فاي شاهده بما بالمقارنة .األمور هذه حول المتزايد باأاللحاح الملكية

 األعماال رجاال وضاح حيا  .كبيار بشاك  تزايادت  والمارارة  الصابر وعادم التركياز ومجموعاات المساتديرة فالموائاد

 االماكا  وحياازة قضاايا تنااول في ترغء الليبية الحكومة كان  إذا كبير بشك  متأكدين غير الليبيين أ  بالقانو  والعاملو 

 .ومريع عادل بشك  الملكية وحقوق راضي األ

 

 اإلماكا  قضاايا مواجهاة بداياة فاي مبتكارة أولا  خطاوة هاو العادل زارةو قبا  مان المقتارح اضايراأل قاانو  مشاروع إ 

 علا  بهام التوصاية تام المقتارح التشاريع حاول الواعياة والمناقشاة والحاوار فالبح  .البالد تواجهة التي واألراضي المعقدة

 الماالك جمعياة قبا  مان بشاده إنتقاادهم تميا لكان القاانوني التقريار في إل  باإلضافة بالقانو  العاملين قب  من الواجء النحو

 وضاحي ذلاك وماع .مجملاة في 4 رقم القانو  إلغا  قترحي لم راضياأل قانو  مشروع أل  وخصوصا المتضررين السابقين

 المشاكلة بياا  فتقادي ضايرااأل قاانو  مشاروع أ   البؤرياة مجموعاةالو القاانوني التقريار فاي والادوليو  الليبياو  الخبارا  

 اإلطار وتقدير (لتحقيقها ضياألرا امترجاع برنامج تصميم تم التي الخاصة الحكومة أهداف لألهداف توضيح العام والبيا 
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 اماته  السااب  النظاام أ  ذكر  المواطنين جميع ناقش فقد .المؤهلين المطالبين وتحديد المشكلة لمواجهة المطلو  الزمني

 الساكا  أ  بادوي لاذلك . اإلكاراه تحا  تُماارس و ومتقلباة للغاياة تعسافية عملية إنها وشعرت الملكية تعويض برنامج بالفع 

 كارروا البؤرياة مجموعاةال فمشااركو .جديادة إصاالحات إتخاذ تمي بموجبها التي العامة المباد   نحو للغاية حسامين كانوا

 الملكياة لحرماة صاريح مرجع شم ي أ  الجديد الدمتور عل  نبغيي حي  المستديرة المائدة مشاركو بها قام التي التوصيات

 .الخاصة

 

 التوصيات 
 

 مادة في الدستور تقر وتحمي حقوق الملكية الخاصة صياغة ووضع  -1

 فاي حالياا وجادي الاذ  التأكاد ذلاك أثار عادم   .القضاايا مواجهاة مايتم بأ  المشاركين لجميع واضحة إشارةوضع  هو الهدف

 حقاوق حماياة إ  حيا  .مطاالبهم حماياة أو لتنفياذ محايد غير أو عنيف موقف تتخذ االطرائف  أ  احتمالية من ويقل  البالد

 تام الاذين والمهنياين الليبياين الماواطنين جمياع قبا  مان باإلجماع ذكرها تم الدمتور فيوضعها  نبغيي التي الخاصة الملكية

 .البرنامج في مناقشتهم

 
 اإلعالن والدعاية إلطار السياسة الوطنية لتعديل حقوق الملكية  -2

 ويوضاح األماماية المبااد   ويقادم بالتحاديات قاري اإلطاار فهاذا .مطلاو  الوطنياة والسياماة واألراضي اإلمكا  إطار إ 

 علا  نبغايي .المنازعاات تساوية لعملياة المتساع والتخطاي  والمكا  للزما  الملكية حقوق تعديالت ويصف المطالء جدارة

 تمهياد تكاو  أ  إماا .رافاألطا لجمياع وشافاف فعاال بشاك  الملكياة حقاوق تعدي  عملية بتنفيذ تعهد شم ي أ  السيامة إطار

 .وامع نطاق عل  نُشر أو منفص  ميامة كإعال  إصداره تمي أو راضياأل قانو  لمشروع

 

 إدارة األراضي  :ثانياا 
 
 

 النتائج  وجزم
 

 هاذه تصنيف تمي وعموما  .اليوم ليبيا في موجودة الموازية راضي األ إدارة تقاليد من العديد أ  االمتهاللية المهمة خلص 

 وهاي والمملكاة واإليطالياة العثمانية ليبيا (2 ) القذافي عهد وقرارات  ومراميم  قوانين (1 ) :مجموعات ثالثة في األنظمة

 طريا  عان وخصوصاا األراضاي ملكياة تحكام التاي القرآنياة  القاوانين  (3 )و  القاذافي تساب  التاي راضياأل إدارة أنظمة

 .راضاياأل إدارة فاي دور أيضاا المحلياةوالعادات  ماتالممار تلعء ليبيا أنحا  بعض وفي . االراضي إصالحاو  ثالميرا

 التعويضاات لجاا  إل  باإلضافة األق  عل  مختلفة حكومية وهيئات وزارات 10 طري  عن الملكية حقوق إدارة تمي فحاليا

 المتصاارع اإلدار  النظاام وأحياناا التاداخ  هذا أ  بالقانو  العاملو  أكد. 2006 في القذافي أنشائها التي الفرعية واللجا 

 مشاروع فاي الرئيساي فالخطاأ القاانوني للتقريار ووفقاا .المقاضااة عملياات ويعقاد الملكياة حقاوق بخصاوص الخل  من زيدي

 .والملكية رضياال إصالح عن المسئولة المركزية الحكومية السلطة نيتعي نق  هو األراضي قانو 

 الماالك جمعياة مان خصوصاا المساتديرة لمائادةفاي ا  الحضارية المنااط  مان المشااركين مان فالعدياد ذلاك إلا  باإلضاافة

 المتضررين
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 عهاد مان الموروثاة والمحابااة الفسااد ممارماة بتوضايح قااموا (التركياز مجموعات من والمستثمرين النسا  إل  باإلضافة)

بعاض  اقتارح فقاد. األراضاي  إلدارة الكلاي للنظام رئيسي أعمار إعادة أعاق الفساد كو ي أ  المشاركو  خش  فقد .القذافي

 التغيارات  هاذه تصااحء أ  نبغيي الفساد ضد القوية السيامة بأ  والجامعات واإلعالم الحكومية غير المنظمات من النسا 

 العقار  والتسجي  الدعاو  تسجي  ألنظمة المطلوبة الحديثة المعدات تفتقر الحكومية الهيئات أ  المعروف ومن  .اإلدارية

 واألكاادميو  والنساا  األعماال رجاال أوصا  فقاد .الملكياة إدارة إلصاالح الكبيارة المهماة تنااول عل  القدرة إل  باإلضافة

 .والبشرية التكنولوجية راتالقد لتحسين الخبرا  الدوليين مع بالعم  الليبية الحكومة كبير بشك 

 مان المزياد ماتتطلء الحلاول أ  مقتارحين ليبياا فاي الملكياة حقاوق تعقياد قضاايا الماواطنين مان العدياد كارر فقاد وأخيارا 

 التدخالت

 منازعاات أ  بشارح بالعقارات  والعاملو  األعمال رجال وقام .المستق  والبح  الوامع المدخ  ومتتطلء البحتة القانونية

 متوقاف القاانوني إنشا الساج  العقاار إ فياه كاا  الذ  الوق  في الثورة بعد فيما الكبيرة المد  إل  بالنزوح تفاقم  الملكية

 الدينين القادة ضم ينبغي  .للتعويض تخضع التي للملكيات السوقية القيمة تقدير في اإلفراط إل  االتجاهات هذه تؤد  .تماما

 الملكياة حقاوق لتشريع الحكومة مجهودات إتمام ينبغي. ثالميرا أمور في وخصوصا أيضا المناقشة في األخرين والخبرا 

 وأنظماة المعتادة والممارمات والنوع الجنس السوق وتحلي  اإلمكا  مث  المتعلقة القضايا حول المستق  البح  طري  نع

 .العقار  التسجي 

 

  التوصيات
 

 تحديد أو إنشاء المؤسسة المركزية المسئولة عن تعديل حقوق الملكية  -3

وحيةةازة األراضةة  فةة  مؤسسةةة واحةةدة تتكةةون مةةن مةةوظفين مةةن ينبغةة  أن تتمركةةز عمليةةات إصةةلل حقةةو  الملكيةةة واإلسةةكان 
عةةةن إدارة تسةةةجي  الةةةدعاوي والسياسةةةة والتوصةةةيات كون هةةةذه المؤسسةةةة المركزيةةةة مسةةةئولة سةةةت. العديةةةد مةةةن الهيئةةةات والةةةوزارات

دارة األ آلية تسةجي   ميوتصنف السجلت الحالية وتقد. الدعاوي القضائيةراض  وأنظمة التسجي  العقاري وإلقامة القانونية وا 
 .لسياسات القائمة على الدلي  والعقلنية والبرام  لتعدي  حقو  الملكيةي  اتشكاوي شفافة ومنصفة ومنهجية تمكن من دع

 
 الملكية الموحد منظومةتطوير  -4

الحضةري  كانواإلسة راعيةةالز  راض  األ تحكم الت  الملكية حقو  وقوانين مراسيم تعزيز األعما  ورجا  بالقانون العاملون قترلي
 المسةتثمرون وترسة  وتطمةنن بالقةانون نيالعةامل عمة  تبسةط ةيةللملك منظومةة موحةدة فة  العامةة راتوالعقا التجاري واالستخدام

 الليبيةة أختةارت الحكومةة إذا خةاص بشةك  مفيةدة الموحةدة المنظومة هذه ستكون .الحكومية المواقف عن واضحة سياسية أشارة

 .الدعاوي رفع ف  المحاكم تشم  أن
 االستثمار في التدريب والتكنولوجيا والدعم الفني  -5

الحكومةة الليبيةة باالسةتثمار فة  لتكنولوجيةا والتةدريب والةدعم الفنة  لتحسةين نظةام التسةجي   أوصت جميع مجموعةات التركيةز
عةةةادة تشةةةكي  تسةةةجي  وقةةةد اقترحةةةت المهمةةةة االسةةةتهللية أيضةةةا أن . الملكيةةةة الةةةدعاوي الوطنيةةةة وتقويةةةة إدارة حقةةةو  العقةةةاري وا 

يةةذكر  وأخيةرا . حقةو  الملكيةةة والسياسةاتالخبرا  الةدوليين فة  المؤسسةةات المكلفةة ببةرام  االسةةتعانة بةالحكومةة الليبيةة ترسة  
خبةراتهم فة  مواجهةةة  ت  مةا بعةد الصةةراع المقةارن للةتعلم مةةنالبيئةمةة الليبيةةة تتعهةد بجةوالت دراسةةية التقريةر القةانون  أن الحكو 

 . استرجاع الملكيات والتعويض والتبدي 
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 دعم إنشاء مركز بحث حقوق الملكية واألراضي وتنمية السياسة -6

. وينبغة  ان يكةون هةذا المركةز فة  مؤسسةة أكاديميةة.   لحقةو  الملكيةة واألراضة قيحث التقرير القانون  إلنشا  مركةز مسةت
والمجتمع المدن  والقطاع الخاص بخيارات السياسة الواعية القائمةة علةى التحلية  والبحةث تزويد الحكومة على يركز المركز 

وتثبةةت المراكةةز المشةةابة فاعليتهةةا فةة  إيجةةاد حلةةو  عمليةةة لمجموعةةة واسةةعة مةةن القضةةايا الصةةعبة  لحقةةو  الملكيةةة . المطبةة 
فةة  كمبريةةدا ماساتشوسةةتس ومركةةز  راضةة ومةةن بةةين نمةةاذا المراكةةز الناجحةةة معهةةد لينكةةولن  لسياسةةة األ. وحيةةازة األراضةة 

السياسة الحضرية ف  جامعة روتجرز ومركز حيةازة األراضة  فة  جامعةة ويسكونسةين ومعهةد فةان فولينهةوفين لدراسةة  بحث
طرابلس والمفكرات من النسا  من فقد عبر األكادميون من جامعة . القانون متعددة التخصصات ف  جامعة ليدن ف  هولندا

العامةةة /ف الشةةراكات الخاصةةةيبيةةة استكشةةافينبغةة  علةةى الحكومةةة الل. ذه الفكةةرةمةةن الةةدعم لهةة يةةز عةةن المزيةةدكر مجموعةةات الت
              .رة لتموي  إنشا  هذا المركزالمبتك

 

 تسوية المنازعات المحلية: ثالثا  
 

 النتائج موجز
 

بةةين فةة  تقليةة  المواجهةةات العنيفةةة الصةةراعات و سةةاهمت أسةةاليب تسةةوية النزاعةةات التقليديةةة وغيةةر الرسةةمية فةة  منةةع نشةةوب 
اجه العديد من األفراد والجماعات صراع قبل  على األرض بما يو . الحاليين للممتلكات ف  ليبيا المالكين السابقين والشاغلين

مثةةة  )وغيةةةرهم مةةةن الوسةةةطا  ممثلةةة  منظمةةةات المجتمةةةع المةةةدن  ورجةةةا  الةةةدين لجةةةان المصةةةالحة وكبةةةار المجتمةةةع و  فةةة  ذلةةةك
صةةةلل النزاعةةات المرتبطةةةة ة يمكةةن أن تالبديلةة اتباإلضةةافة إلةةةى أن تعزيةةز قةةةدرة هةةؤال  األفةةراد فةةة  تسةةوية النزاعةةةو (. لحكمةةا ا

 .على الممتلكات ف  المناط  الحضريةعدد كبير من النزاع  مملتكات ف  المناط  الريفية وتعم   كنموذا ف  مواجهةبال

ديرة عةن رأيهةم فة  ضةرورة السةمال للمةالكين السةابقين باسةتعادة ممتلكةاتهم مةع يعرب العديد من المشاركين فة  المائةدة المسةت
اركون فةة  مناقشةةات المجموعةةة وفةة  نفةةس الوقةةت اعتةةرف المشةة. تعةةويض مناسةةب لرضةةرار والةةدخ  المفقةةود الةةذي لحةة  بهةةم

ه أنة ويعتقةدون –يل للحكومةة العقةاري الصةح دفةع العديةد مةنهم رهةن اليين الةذيالح التقرير القانون  بحقو  الشاغلينو البؤرية 
 هةةو هةةذا يعتبةةر. ناسةةبة أو مسةةاحة تجاريةةةمنةةاز  م ينبغةة  علةةى الحكومةةة الحاليةةة أن تكةةون مسةةئولة عةةن إعةةادة تةةوطينهم فةة 

حة المحليةة واإلعتمةاد علةى لجةان المصةال يعتبةر التةدخ  مةن المشةاي  المحليةين. يةاإلسلملتطبي  الصحيل لمبادئ العدالة ا
دارة الصةراع  الح وزعما  القبائ   وية الحةاليين حتةى يةتم الوصةو  إلةى تسة بةين المةالكين السةابقين والشةاغليناألفض  لمنع وا 

ن قبة  وتسةوية النةزاع مة وعلى الرغم من ذلةك فهنةاك حاجةة لرعتةراف بصةلحية عمليةات إدارة الصةراع غيةر الرسةم . نهائية
 .ملزمة ف  نظام سجلت الملكية الرسميةدراجها كقرارات إل اتفاقيات ىالقانون والسمال للوصو  أل
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 توصيات
 

 :تقوم بما يل  على الحكومة الليبية أن ينبغ 

 

 .البديلة  ووسائل منع الصراع وتسوية النزاعاتن مهارات تحس. 1

 هاذافاي   أماماية فائادة قادمي المحلياة بالمجاالس المرتبطاة التقنياة والمصاادر النزاعاات البديلاة تساوية شارط التادريء علا 

ألفاراد ل دعمالا إ  .واإلماكا  غيار وظيفياة تماماا ضاواألر الملكياة عااتانزال لحا  رمامية كآلياة اأنها حيا  الساياق،

 أ  نبغايي .بشاك  أكثار فاعلياة المحلياة مجتمعااتهم خدماة عل  قدرتهم من أيضا حسني الخدمات هذه التي تقدم والمؤمسات

 الشفقة عل  تؤكد التي األمامية اإلمالم وقيم الحكما  نظام وعل  النزاع  لتسوية المعتادة األنظمة عل  التدريء مواد تعتمد

 . تادريب  نماوذج لتصاميم محلياة أو عالمياة منظماة تعياين فاي االعتباار الليبياة الحكوماة تضاع قاد .ةاإلجتماعيا والرحماة

 .ما يمكن جمعه ومن ثم نشره عل  نطاق وامع تالتدخالهذه  من "المستفادة الدروس"

 :كشكل من أشكال التقاضي األولي ة رسميةالبديل اتجعل تسوية النزاع. 8
 

والسةلطات لك  يتم تسوية العديد من نزاعات حقو  الملكية خاصًة ف  المناط  الريفية والمدن الصغيرة فإن الحكومة الليبية 
اتباعهةا بصةرامة ستشةك  التقاضة  األولة  يتوجةب التة   البةدي  اتتبن  مجموعة من مبادئ تسوية النزاعالقضائية قد تعتبر 

 يةةات إلةةى سةةج  الةةدعاوياإلتفاق ذلةةك أنةةه ينبغةة  توصةةي  باإلضةةافة إلةةى. القضةةا  الرسةةم  الةةذي يكةةون فيمةةا بعةةد معتمةةدًا مةةن
 .المركزي كقرار ملزم ونهائ 

 

 :توثيق الحقوق: رابعاا 
 النتائج موجز

والمائةةةدة اركين فةةة  مناقشةةةات مجموعةةةة االهتمةةةام والعديةةةد مةةةن المشةةةيؤكةةةد الخبةةةرا  فةةة  المجةةةا  العقةةةاري والخبةةةرا  القةةةانونيين 
حةةرب القةةذاف  علةةى حقةةو  " مةةن الةةرغمعلةةى .  الملكيةةة يةةتم تنفيةةذها بشةةك  خةةاص المسةةتديرة أن العديةةد مةةن األفعةةا  ووثةةائ 

نظةةام القةةذاف    أنظمةةة إدارة األراضةة  قبةة الوثةائ  األراضةة  مةةن تتضةةمن.   لسةةج  الممتلكةةات العامةةةوالةةدمار الجزئةة" الملكيةة
لجنةةة اإلشةةراف  عةةلوة علةةى ذلةةك قامةةت. ًا الموثقةةةوأيضةةتفاقيةةات حقةةو  الملكيةةة غيةةر المسةةجلة عهةةد القةةذاف  وا وتكةةرار أفعةةا 

 .ف  توثي  حقو  الملكية استخدامهم ملف يمكن 00555حوال   0551على التعويض عام 

 

سةةج  دعةةاوي مركةةزي ورسةةم  يسةةمل لجميةةع األطةةراف شةةا  بإن ةالثلثةة المجموعةةة البؤريةةةتنصةةل البعثةةة المبدئيةةة ومناقشةةات 
أضةةاف الخبةةرا  . جميةةع بيانةةات حقةةو  الملكيةةة الحاليةةةباإلضةةافة إلةةى تشةةجيع الحكومةةة السةةترداد وتجميةةع . بتسةةجي  الةةدعاوي

قةت القانونيين والتقريةر القةانون  أن إجةرا ات التسةجي  ينبغة  أن تكةون محةددة ومعلنةة بوضةول وتتضةمن فتةرة محةددة مةن الو 
 . بعدها يمكن أن تعود الملكية إلى الملكية العامة الوطنيةو يتم خللها رفع دعوى 

 

 التوصيات
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 .عدالة في نزاعات الملكيةالتفشي نزاعات الملكية وتوثيق الملكية والوصول إلى  تجميع بيانات كمية معبرة حول. 9

 

عدالةة الالوصو  إلةى   وحقو  الملكية و النزاعات على األراض  لغرض ضااإلسكان واألر  الدراسة االستقصائية وطنية عن
الملكيةة المتداخلةة  الدراسةة البيانةات عةن دعةاوييجةب أن تجمةع . رسمية وتسوية النزاع على األراضة  سةتكون مفيةدة للغايةةال

قةد تتةيل . بالنزاعةات المتعلقةة مسةتويات التهديةد والعنةف وعرض الوثائ  ذات الصلة وتحديد خيارات تسوية النزاع والتنكةد مةن
واألهةةم مةةن ذلةةك أنهةةا قةةد تسةةمل . بةةرام  الحكومةةة إلدارة وتسةةوية نزاعةةات الملكيةةةكةةل مةةن البيانةةات المراقبةةة الدقيقةةة والتقيةةيم ل

والتةة  المشةةكلة وتحديةةد الحةةاالت مرتفعةةة الخطةةورة مجةةا  فةة  للجهةةات التابعةةة للدولةةة وغيةةر التابعةةة لهةةا بةةالفهم بشةةك  أفضةة  
 .مساعدة فورية تتطلب

 

 

  :الملكية لتوثيق الدعاويإنشاء سجل .75

 

قةةد يحتةةوي هةةذا بيانةةات مجمعةةة . الشةةاملة للملكيةةةبيانةةات القةةانون  لحقةةو  الملكيةةة الجديةةد هةةو قاعةةدة الطةةار اإلالتمركةةز حةةو  
 يتقدم مدع  واحد فقط بدعوىت حيث حاالوف  . تباه حو  الدعاوي الجديدةالراهنة ومعلومات ووثائ  تسترعى االن للدعاوي
المتنافسةة سةيتحم  المسةئولية مجلةس محةدد أو  أينمةا تةم تقةديم الةدعاوي. يازتهةاسيتم تسةجي  الملكيةة بحيازتةه أو حو  ةصحيح

 ويةتم ذكةر هةذه الخطةوات. ة الدولةةستعود الملكيةة إلةى حيةاز فف  حالة عدم ظهور مدع  و . هيئة مناسبة أخرى لتسوية النزاع
 .التقرير المبدئ  بعم  أكبر ف 

دارة نظام التسجي  اإللكترون   يقترل خبرا  التجارة  .فعا الأن تنظر الحكومة الليبية إلى القطاع الخاص إلنشا  وا 
 

جراءات لرفع دعوىتوفير إطار زمني وا .77  .وعرضها للقضاء ضح ومجال وهدف وا 

 

اإلضةةافات . التفاصةةي  المهمةةة لتشةةريع حقةةو  الملكيةةة بعدالةةة ودقةةة القةةانون  أن مشةةروع قةةانون األراضةة  يفتقةةرالتقريةةر  يةةذكر
إطةةار زمنةة  أو تصةةنيف المصةةادرة ( 7: )لتقاضةة التاليةةة لمشةةروع قةةانون األراضةة  يسةةاعد فةة  جلةةب الوضةةول إلةةى عمليةةة ا

ع األراض ، استرجا هليةالمعايير أل( 9)اوى، لرفع الدع إطار زمن  لفترة منصوص عليه( 0) ،لملئمة السترجاع األراض 
تقيةيم عملية ل( 6)واسترجاع األراض ،  التعويضإرشادات ( 0)خرى للمدع  الواحد، لكمية األراض  والملكية األ سقف( 4)

 .الدولة إلحتفاظ بالملكية عن طري سيتم اها ظلالتيف   الظروف المحددة ( 8)إجرا  التقاض ، (1)الممتلكات المصادرة، 

 

 الوطنية الوعي العام والمشاورة :خامساا 
 النتائج موجز

 ادة مسئول  الحكومة لمواجهة مشكلة حقو  الملكية ونقةصر الحظ فري  المشروع الفجوة بين إ راتمن خل  ممارسة المشاو 
وزارة العةد  فة  مةارس لة اإللكترونة  موقةعالحتى حةين تةم نشةر مشةروع قةانون األراضة  علةى . المعلومات عند معظم العامة

 المجموعةة البؤريةةيقتةرل المشةاركون فة  . يبدو أن قلي  من األفراد كةانوا علةى وعةى بهةذا القةانون 0579يونيو ف  و  0579
. هامينضةالةوطن  لزيةادة الفهةم العةام للقةانون وم العةاموع  الةوسياسة المائدة المسةتديرة بةنن تطلة  الحكومةة حملةة معلومةات و 

دقيقة عةن قةيم الملكيةة وأيضةًا تسةليط الضةو  علةى فةرص المشةاركة البيانات الانون  و اإلطار الق حو تقدم الحملة المعلومات 
مقةابلت االستشةارة علةى الصةعيد القد يكون المكون المركزي لهذه الحملة سلسلة مةن . عامة ف  تحسين القانون ومضامينهال
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ثلةةةة حقيقةةة  أو المتصةةةور للمجموعةةةات الممالةةةوطن  لزيةةةادة الحةةةد األقصةةةى للمشةةةاركة وتقليةةة  األخطةةةار المرتبطةةةة باالسةةةتبعاد ال
 .الحاليين والوارثيين النسا  الريفيات واألشخاص النازحين داخلياً  تمثيًل ناقصًا مث  الشاغلين

 

 التوصيات
 

 .استشارة ومعلومات كبيرة إطالق عملية  .70

 

تقةةارير . ر يشةةترك فيةةه جميةةع المشةةاركينوطنيةةة مرفقةةة بسياسةةة حةةواالعامةةة المعلومةةات الوع  و الةةبرنةةام   ينبغةةى أن يةةتم بةةد 
 .التطور المرحل  وتحديث بيانات سياسة إطار العم  تقوم الحكومة بإصدارها ونشرها بشك  واسع 

 

  .االعتراف بحقوق المجموعات الممثلة تمثيالا ناقصاا . 79

ناقصةةةًا بمةةةا فةةةيهم الةةةوارثيين دم  بصةةةورة مجديةةةة المجموعةةةات الممثلةةةة تمثةةةيًل ينصةةةل بةةةنن يكةةةون مةةةنه  المشةةةاورة الوطنيةةةة مةةة
وفةة  نفةةس الوقةةت اإلصةةابات وحقةةو  المةةالكين السةةابقين تحتةةاا . والممتلكةةين الحةةاليين والنسةةا  واألشةةخاص النةةازحين داخليةةاً 

 .أيضًا لرعتراف بها

 

 القضايا المستجدة -4
 

ارين كقضةية حاسةمة فة  مسةتقب  من المستشة دعم قطاع األمن والعدلة من خل  حقو  الملكيةتظهر القضايا التالية لفري  
قةد تبنة  المائةدة المسةتديرة . يقدم الفري  القضايا المستجدة كعوام  تميز استمرار النقاش والحوار. السلم واالستقرار ف  ليبيا

 .الثانية بالفع  بنا ًا على اعتباراتنا
 

 والتعويضاالستراجاع 
 

ينبغة   4السةابقين المحةرومين مةن ممتلكةاتهم بسةبب قةانون القةذاف   عبر مشةارك  المائةدة المسةتديرة عةن رأيهةم بةنن المةالكين
 وفة  حالةة اتجةاه. د وعةن األلةم والمعانةاةمناسةب عةن األضةرار الةدخ  المفقةو التعةويض الالسمال لهم باستعادة ممتلكاتهم مةع 

 ، يتمنةى المةالكون السةابقون(هةذا غيةر عمليةاً  أو فة  الحةاالت التة  يكةون فيهةا)ستعادة ممتلكاتهم الفعلية الالمالكين السابقين 
المجموعةة ركةز مناقشةو . الحاليةة باإلضةافة إلةى فقةدان الةدخ  منةذ وقةت المصةادرة يةالسةوق ةقيمةبال كامة   أن يتلقوا تعةويض

ة للحكومةة العقةةاري رهنالةةأشةةخاص فقةةرا  دفعةةوا  يشةةملون هةةماليين ليسةةوا مجموعةةة متجانسةةة   فعلةةى أن المةةالكين الحةة البؤريةةة
خلة  أشةخاص جةدد مشةردين داخليةًا ب فعملية االسترجاع الممةنه  تخةاطر.   االعتراف بحقو  هؤال  الشاغلينينبغ. بالكام 

وعلى الجانب اآلخر كما وضحه المستثمرون وخبرا  الملكية العقارية قد ال يكون . إن لم يكن مجموعات جديدة من المظالم
السةةو  الحاليةةة للممتلكةةات الحضةةرية مبالغةةًا فيةةه للغايةةة ممةةا ينةةت  عنةةه  ةن قيمةةالتعةةويض الممةةنه  أو الكامةة  الحةة  سةةوا  أل

 .توقعات عالية لقيم الملكية من قب  المالكين السابقين ف  المقاب 

ومةع ذلةك قةد ال يكةون االسةترجاع أفضة  . الدوليةةرو هيةالذي يتماشى مةع مبةادئ بينيقدم مشروع قانون األراض  االسترجاع 
حيةث يمكةنهم ة طويلةة أو األقاليم حيةث لةم تعةيش عةائلتهم لفتةر إلى  صا ف  حاالت أن المدعين يعودونمن التعويض وخصو 
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 ضةطروا إلةى بيةع ممتلكةاتهم المسةترجعةبوسةنيا العديةد مةن األمثلةة للمةدعين ممةن ا تعرض حالة. مواجهة كراهية من جيرانهم
 الممتلكات  كلة قد ال تؤثر بالضرورة علىن أن هذه المشوف  حي. بيئة معادية مقاب  سعر ضئي  خوفًا من العيش ف  حديثاً 

التقريةر  يخلةص. ديثًا أثنةا  أو بعةد الثةورةألشةخاص المشةردين حةهةؤال  ال ، فإن هذا واضحًا للغاية4بموجب القانون المعوضة
سةعة التة  تتضةمن على نطا  واسع ينبغ  أن يوضةع فة  إطةار خةل  سياسةة العدالةة اإلنتقاليةة الوا بنن االسترجاعالقانون  
 .نزاع على غير الملكية وأيضًا من خل  عملية المصالحةالتسوية 

ننةةه ال يحةةدد الظةةروف أو ف ومةةع ذلةةك وكمةةا يشةةير التقريةةر القةةانون . اضةة  باحتماليةةة التعةةويضال يعتةةرف مشةةروع قةةانون األر 
الوسةةائ  الماليةةة  الةذي يتضةةمن  فة  حالةةة التعةةويض الكامةة أخةةرى باإلضةةافة إلةةى ذلةك تظهةةر مشةةكلت. اإلجةرا ات المطابقةةة

والدراسةةة عةةن المةةالكين السةةابقين ضةةرورية   ن الجةةرد األولةة  للممتلكةةات المتضةةررةولهةةذا السةةبب  فةةإ. لتغطيةةة هةةذا اإلحتمةةا 
 .لتعيين الطلب المحتم  للتعويض

 

أن تةةنمين  العقةةاريين الةةذين يخشةةونسةةا  والخبةةرا  لرجةةا  األعمةةا  والن مقلقةةة بشةةك  خةةاص دو أن مشةةكلة تمويةة  الحكومةةةتبةة
إذا اختةارت الحكومةة االسةترجاع أو التعةويض فة. تتسةبب فة  نتةائ  عكسةية للغايةة دقة ن بةدون الوسةائ  المناسةبة لتنفيةذهالقةانو 

للشةةاغلين )ع للسياسةةة والةةذي يتضةةمن بنةةا  سةةكن بةةدي  حقةةو  الملكيةةة خةةل  إطةةار عمةة  أوسةة تشةةريع ستضةةطر إلةةى ترسةةي 
 .والعدالة اإلنتقالية يةالسوق ةلقيملدقي  ال يدوالتحد( الحاليين

 

 البت في الدعاوي
 

يعتقةةد . المرتبطةةة بالنزاعةةات التةة  سةةتكون مجهةةزة  لمواجهةةة الةةدعاويالمؤسسةةات  نةةاقش خبةةرا  التجةةارة والقةةانون باسةةهاب أي
إذا كانةت المحةاكم تمتلةك المعرفةةة التقنيةة المناسةبة أو القةةدرة  ض أن المحةاكم سةتكون أفضةة  مكةان لكةن  يتسةائ  أخةةرونالةبع

الةةوطن  أو المحةةاكم  توثيةة  الشةةهر العقةاريمكتةب  فالبةةدائ  المحتملةةة للمحةاكم تشةةم . علةى تعجيةة  البةت فةة  القضةةايا بكفةا ة
البعثةةةةة المبدئيةةةةة المصةةةةالل الرئيسةةةةية لكةةةة  مةةةةن ف. الشةةةةيوم المبجلةةةةينو  التقنةةةةينقضةةةةاة و الالقضةةةةائية الخاصةةةةة التةةةة  تتةةةةنلف مةةةةن 

 .ه  كفا ة وشفافية العملية المجموعات البؤريةو 

 

 دمج حقوق المرأة
 

ه كةةةان هنةةةاك بعةةةض اإلعترافةةةات بةةةنن الوصةةةو  غيةةةر العةةةاد  إلةةةى األراضةةة  والممتلكةةةات سةةةيؤثر علةةةى التنميةةةة فةةة  حةةةين أنةةة
تركيةةز علةةى موضةةوعات العدالةةة ال أة فةة  مناقشةةة حقةةو  الملكيةةة بشةةك  مباشةةر بةة  فضةةلنبةةدا واضةةحًا تةةردد المةةر ف اإلقتصةةادية

 بي  المثةةا علةةى سةةمية فيمةةا يتعلةة  بةةالمرأة كوريثةةة فةةإن المبةةادئ األساسةةية للشةةريعة اإلسةةل. اإلجتماعيةةة والتنميةةة اإلقتصةةادية
يذكر التقرير القانون  أيضًا أن التفسير الةدقي  للحةديث قةد يكةون . بحسب ما ورد ال يتم تطبيقها خاصة ف  المناط  الريفية

 ستعقد المشاورات. ستضعفة بصفة خاصة مث  المرأة الت  ه  ربة األسرةلمرأة الميًا ف  االعتراف بالحقو  الخاصة لر ضرو 
مع النسا  ف  المناط  الريفية والمدن الصغيرة النتزاع المزيةد مةن المناقشةات  لمجموعة البؤريةالمستقبلية مناقشات منفصلة ل

 .الصريحة
 

  (Iانظر الملح  )خل  مباحثات المائدة المستديرة النهائية لتكملة هذه االعتبارات قد تستجد قضايا أخري 
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 نتائج  موجز: Iالملحق 
 .سياسة المائدة المستديرة الثانية

 
 
 

 ] .أغسطس في المائدة المستديرة في طرابلس 12-12المحتو  الذ  يمكن أ  يضاف بعد [
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