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 موجز تنفيذي .١
 

 خلفية 

تمثل تلك وسبل العيش توفير والهوية و بالقوةسهولة الحصول على األرض ومواردها واستخدامهم والسيطرة عليهم مرتبط ارتباًطا وثيقًا 

عمليات  إلعدادوتحديد نطاق من االختيارات لمناقشتهم أمر مهم  قضايافهم مشترك لمثل هذه ال تطوير فأن  لكولذ النزاع في ليبياصميم 

لتمهيد الطريق إلعادة البناء والتنمية وأيًضا  وبناء السالم وبناء الدول    فنية يمكنها الحفاظ على العمليات السياسية األوسع للتسوية االجتماعية

: وجود خلل في  إلى  ن مظاهر إخفاق نظام إدارة األراضي في ليبيابعض م  رجعت.  المستدامة وتقديم الخدمات األساسية والتحضر المستدام

قلة االستثمارات في و  ،عدم القدرة على  تحمل تكاليف شراء المنازلو  ، زيادة أسعار األراضي في المناطق الحضريةو  ،أسواق األراضي

نزع  أشكالمناقشة مختلف يجب و .المنظم للعشوائياتالزحف غير و ، واإلخالء القسري ،إعادة البناء وإصالح البنية التحتية والبنايات

لتهيئه ظروف إحالل  جزًءا من آليات العدالة االنتقالية التي تحتاجها ليبيا  ك  لكيةحقوق السكن واألرض والمب  المتعلقةالملكية وحل النزاعات  

ويؤثر ، ٢٠١١منذ عام  متلكاتجيل المسبسبب تعليق ت اً كبير تأثراً  قطاع األراضي الليبيتأثر أداء لقد  ،وإعادة البناء والمصالحةالسالم 

اإلجراء، الذي تم وضعه لمنع التسجيل غير القانوني، اآلن على التعافي وإعادة اإلعمار والقدرة على زيادة اإليرادات من الضرائب 

ومن ثم ، في الخدمات والبنية التحتية المحلية العقارية المحلية، وهي مصدر الدخل الرئيسي الذي يمكن للسلطات المحلية إعادة استثماره

 األراضي وحقوق األراضي في ليبيا من األولويات. وإدارة اتباع نهج منظم للمناقشة حول تسجيل ف

 

 ة الُمنجزاألعمال 

ل األمم وئبدأ م، والتخطيطل األمم المتحدة الطويل من التعاون مع المؤسسات الليبية في مجال التنمية الحضرية وئبناء على تاريخ م

حقوق السكن   وخاصةفي االنخراط في قطاع األراضي عن طريق تقييمه للعالقة بين األرض والنزاع  ٢٠٢١المتحدة في أوائل عام 

في المؤتمر العربي الثاني لألراضي دعم  المشارك طلب وفد ليبيا ، ٢٠٢١تها. وفي فبراير إدارتنظيم األراضي ووواألرض والملكية 

تسجيل ب التقييدات المتعلقةأكثر التحديات صعوبة فيما يتعلق باألراضي ومن ضمن هذه التحديات  منض ل األمم المتحدة لمناقشة بعوئم

 نمحس   ضرائبوإنشاء نظام  ،في األماكن الحضرية هاوأسواق األراضي وعدم القدرة على التحكم في أسعار ،األراضي والممتلكات

 ألراضي. ل

 

 الطاولة المستديرة   اجتماع

من يونيو في تونس   ٣٠و  ٢٩في    لمناقشة تحديات إدارة األراضي وحقوق األراضي  وعلى هذا األساس انعقدت مناقشة الطاولة المستديرة

وحقوق السكن واألرض والملكية وممارسين من مختلف وجمعت المناقشة خبراء في األراضي للتمهيد لعملية السالم واالستقرار في ليبيا 

تضمنت و، وحقوق السكن واألرض والملكية ت العمل في قطاع األراضي الليبيالمؤسسات والمجاالت لتبادل خبراتهم ومناقشة أولويا

وإعادة    والمصالحةتصادي والسالم  مثل التطوير االجتماعي واالق  االشملالقائمة لألراضي وتأثيرها على أولويات ليبيا    لقضاياا  اتالمناقش

لتحديد مناطق جميع المشاركين وخبراتهم الثرية لتعلم من ل فرصة الفعالية وقدمت ،البناء والتعزيز المؤسسي وحماية حقوق األراضي

 ولتحديد األولويات في الفترات القادمة.  األطراف المعنية التالقي والتعاون المحتمل بين 

 

من مختلف المؤسسات  والملكيةحقوق السكن واألرض في مجال وممارسين خبراء  الجمع بين تشمل أهداف الطاولة المستديرة تكان

والملكية وتعزيز فهم قضايا  لتبادل خبراتهم ومناقشة أولويات العمل في قطاع األراضي الليبي وحقوق السكن واألرض  توالمجاال

وبناء الدولة  مثل التطوير االجتماعي واالقتصادي والسالم والتسوية وإعادة البناء  األشملليبيا  وتأثيرها على أولويات األراضي القائمة

 الترويج لحقوق اإلنسان. و والتعزيز المؤسسي
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وزارة العدل،    - مصلحة التسجيل العقاري    عن  الممثشخص  حضر هذه الفعالية بشكل شخصي وعلى المواقع االفتراضية أكثر من ثالثين  

وزارة التخطيط  – وزارة المالية، ومصلحة المساحة  -وزارة اإلسكان والتعمير، و مصلحة أمالك الدولة  –ومصلحة التخطيط العمراني 

وزارة العدل، وجامعة بني غازي، وجامعة عمر المختار، وجامعة مصراتة، ومنظمات غير -وإدارة الحاالت ووزارة الحكم المحلي، 

حكومية محلية، وممثلين من نظام األمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية عالمية، والتعاون اإليطالي، و المركز الجهوي لالستشعار عن  

  .ليبيا  –م المعلومات الجغرافية، والمؤسسة الوطنية للنفط، وخريطة الشارع المفتوحة بعد، و الجمعية الليبية لالستشعار عن بعد ونظ

 

 مخرجات وتوصيات الطاولة المستديرة 

بدأت الفعالية بمناقشة بين األطراف المعنية األساسية والمعنيين بقطاع األراضي الليبي وكانت مناقشة مفتوحة ال تتسم بالرسمية حول 

ولكن ال يزال هناك  سيتم مناقشتهاوحقوق األراضي واتفق الحضور  فيما بينهم على األولويات األساسية التي  قضايا إدارة األراضي 

خيرة على المنهاجيات المتخصصة التي  اال اللمسةحاجة للمزيد من المناقشات المبنية على أدلة وتقييمات خاصة بمواضيع معينة لوضع 

عدد محدد من  واختيار  ، ويتضمن النص باألسفل ملخص مخرجات هذه المناقشة وقائمة التوصيات، وينبغي بعد ذلك تحديدستستخدم

 ة التحفيزية التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج على المدى القصير أو الطويل والقيام بعمليات إصالح طويلة المدى في قطاع األراضي. األنشط

 

وهي عملية طويلة   لتحساين ددارة األراضايالمؤساساات الليبية والمجتمع الدولي   تضاارر جوودالرساالة األسااساية من المناقشاة هي أهمية 

اسااية ولكن هناك مجال لبدء العمل على القاعدة التي سااتمثل األساااس لبناء أو إعادة بناء نظام جيد لتنظيم األراضاي لها جوانب فنية وسااي

 في ليبيا ومناقشة بعض التحديات الصعبة، ومن األولويات المهمة هي إعادة تسجيل األراضي.

 

عن الساياقات المماثلة األخرى فقد عانى من وجود فجوات قبل بدء النزاع حي  كانت تغطيته المسااحية   نظام تساجيل األراضايال يختلف 

طويلة وبيروقراطية وأدى وجود لوائح خاصاة بنزع ملكية األراضاي وتأميمها وإلغاء األمالك القبلية وتغيير   واإلجراءاتمحدودة للغاية 

اإلقليمية للتحايل على لوائح التخطيط إلى تحديات، كما أن االنقساام بين المؤساساات   خصاائص الممتلكات ونقل الممتلكات بين الساجالت

كان موجوًدا بالفعل قبل النزاع، وتفاقم الوضاع بشادة  - تساجيالت الشاهر العقاريمثل الساجالت و -المختلفة فيما تعلق بتساجيل األراضاي  

ع معامالت األراضااي إلى معامالت غير رساامية ومنع الوصااول إلى وأدى إلى تحويل جمي  ٢٠١١تعليق تسااجيل الملكية منذ عام  بساابب 

سااوق األراضااي القانوني الخاص بالممتلكات الجديدة وتساابب في زيادتها والزحف العمراني غير المنظم، ومن المهم اسااتكمال تسااجيل  

 لية والفنية المتاحة. األراضي باستخدام طرق وأساليب مناسبة للوضع الحالي والمصممة وفقًا للموارد البشرية والما

 

ت على ءاواالعتدا التعدياتكما نحتاج إلى تحساين الطابع الرقمي لألرشايفات ومراقبة  مهم إلعادة بناء ليبيا   التنظيم الجيد لألصاول الاامة

جديدة  ممتلكات الدولة وتقييم العقارات وإقامة شااااراكات عامة وخاصااااة من أجل التطوير وسااااتحتاج بعض من هذه التعديالت قوانين

 لدعمها.

 

وتحساينه، فحالياً يتم فرض ضارائب على األراضاي بشاكل أولي فقط من خالل هذا   ررض الضاراب  عل  األراضاييجب مراجعة نظام 

النظام وال يتم تحصاايلها كما ينبغي وفي ظل وجود نظام ضاارائب على األراضااي أفضاال ساايتحساان اسااتخدام األراضااي في المناطق 

ارد المتاحة للساالطات المحلية لتقديم الحضاارية، وساايقلل المضاااربة على األراضااي، وساايقلل من األراضااي الخالية، وساايزيد من المو

 الخدمات األساسية والبنية التحتية وسيساعد بشكل عام في الحفاظ على أسعار األراضي منخفضة.

 

قضااايا مصااادرة األراضااي أكثر شاافافية وتنظيماً ولذا يجب مراجعة الطريقة التي يتم التعامل بها مع   سااوا األراضاايويجب أن يكون 

 ات والممارسات مع األخذ في االعتبار السيناريو الحالي وحجم القضايا والقدرات المؤسسية.في التشريع والتاويض
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ن والنسااء، والفئات المساتهدفة الهامة األخرى هي ينازحلل والملنية حقوا السانن واألرضويجب توسايع نطاق الجهود المبذولة من أجل  

فيف المعاناة على المدى القصاير وإرسااء الفوائد المباشارة للساالم للساكان الشاباب والمجموعات القبلية والمهاجرون، وهذا ضاروري لتخ

األكثر تضاارراً من النزاع. كما يجب إيجاد توازن بين البعد االقتصااادي واالجتماعي لحماية حقوق األرض وتسااجيلها كما يجب التحقيق  

التحديد؛ حي  تشاكل ممارساات الميرا  تحديًا بشاكل  بشاكل أفضال في القضاايا المتعلقة بحقوق المرأة في األرض ومعالجتها على وجه

  خاص ويجب النظر في القوانين التي قد ال تكون تمييزية في صياغتها بل في تنفيذها.

 

يجب إعطاء األولوية لحل النزاعات على األراضااي حي  تتصاال األنواع المختلفة للنزاعات بملكية األراضااي واسااتخدام مواردها، وبما 

ه نحو التعافي فيجب إعطاء األولوية لحل النزاعات التي تؤثر بشكل مباشر على األشخاص النازحين أو سكان المستوطنات أن البالد تتج

األكثر تضاارًرا من الحرب، كما يجب معالجة قضااية اإلخالء القسااري حي  أصاابحت ظاهرة واسااعة االنتشااار من خالل مجموعة من 

ودعم الوساااطة والوصااول إلى العدالة وساايادة القانون. وحتى اآلن ال توجد معلومات موحدة  التدابير مثل زيادة الوعي واإلنذار المبكر

كافية عن أنواع النزاعات على األراضاي واالنتهاكات المتعلقة بحقوق األراضاي التي نشاأت أثناء النزاع ومع ذلك وفقاً لعدد النازحين قد 

ة هذه االنتهاكات وتصاااميم برامج جبر الضااارر مثل خطط اساااترداد الممتلكات، تكون هناك حاجة إلى وضاااع آلية عدالة انتقالية لمعالج

 وهناك حاجة إلى التسجيل الفعال لألراضي إلنفاذ القرارات الصادرة بشأن النزاعات على األراضي.

 

إلى تناقضاات واختالالت وظيفية بالفعل قبل الحرب، ومن ناحية أخرى   وانقساام النظام القانوني الرساميأدت التعددية القانونية الساائدة 

ا ومباادو مهماة ومن هناا يجاب أن يكون تحليال وفهم القوانين واللوائح الحاالياة نقطاة   هنااك العادياد من القوانين المعنياة التي تحادد قيماً

لمجتمع الدولي والخبراء المشااااركين في ليبيا لرطار االنطالق ألي تدخل، كما يجب أن يتوفر الفهم الجيد لدى المؤساااساااات الوطنية وا

القانوني الليبي حتى يتمكنوا من دعم الشاركاء الوطنيين في عملية اإلصاالح ويجب أن يتعرض الشاركاء الوطنيون للتجارب والممارساات  

 القانونية المتعلقة باألراضي.الجيدة من السياقات المماثلة كما يجب تحسين فهم أنماط التنفيذ ليُسترشد بها في تنقيح األطر 

 

المتاحة لقطاع األراضااااي حي  توجد مبادرات عالمية وإقليمية تضاااام شااااركاء ليبيين   التننولوجيات الجديدةيجب أن تسااااتفيد ليبيا من 

وهناك  باإلضاااافة إلى المنظمات والمبادرات الوطنية التي يمكن تعزيزها واساااتكمالها وجعل دورها أكبر في تحساااين إدارة األراضاااي.  

حاجة إلضافاء الطابع الرقمي في القطاع، كما يجب تجميع البيانات واإلحصااءات إلى جانب إتاحتها واساتخدامها في صانع القرار ورصاد 

 التقدم نحو أهداف التنمية للحكومة والمجتمع الليبي في األشهر والسنوات المقبلة.

 

على مختلف المساااتويات فنحتاج إلى مراجعة عمليات  ات التخطيطوعملييوجد انفصاااال بين ما هو واقعي وبين اساااتخدام األراضاااي 

 التخطيط في ضااوء تحديات التنفيذ والتقييم الواقعي للقدرات الحالية إلعداد الخطط وتنفيذها كما يجب معالجة الحلقة المفقودة بين تسااجيل

 األراضي والتخطيط.

 

ا في تحليل النزاعات على األراضااي والتوسااط وتوفير التدريب لألطراف الموجودة بالفعل دورً  المنظمات غير الحنومية المحليةتلعب 

المعنية الرئيسااية ويمكن توساايع نطاق مشاااركتهم لتشاامل مجاالت أخرى فيما يتعلق باألراضااي مثل إشااراك المجتمع المدني ومشاااركة 

الغرض ب للوفاءدارة األراضااي وتسااجيلها السااكان في التخطيط القائم على المشاااركة وعمليات الحوار بشااأن السااياسااات ودعم اعمال إ

 واإلشراف على حوكمة األراضي إلى جانب نشر المعلومات ومشاركتها وخلق الوعي.

دور مهم يلعبه في إدارة األراضااي الذي يحتاج إلى تصااور ووصااف أفضاال حي  تتمثل بعض مجاالت المشاااركة  القطاع الخاصلدى  

 المحتملة في إنشااء البنية التحتية للبيانات المكانية وتقديم خدمات إدارة األراضاي من خالل الشاراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن
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 عب دورها بصفتها منظمة ومراقبة وتعمل على منع تضارب المصالح.أجل شراكة منتجة، يجب على الحكومة أن تل

 

كافية في قطاع األراضااي بساابب نقص برامج التعليم والتدريب األكاديمي والفني المالئمة ويجب سااد هذه الفجوة   موارد بشااريةال توجد 

لجامعات والمؤسااااسااااات من المنطقة والدول بالتعاون مع الجامعات القائمة ومؤسااااسااااات البح  والتدريب األخرى في ليبيا بدعم من ا

 ما تم إنجازه في شبكة مبادرة األراضي العربية.لالمجاورة وإكماالً 

 

لقطاع األراضاي بما في ذلك المؤسسات الليبية ذات الصالحيات المتعلقة باألراضي والمنظمات الوطنية والدولية  آلية تنساي يجب إعداد  

 تنمية الذين يدعمون القطاع.التي لديها خبرة ذات صلة وشركاء ال

 

 الخطوات القادمة

موئل األمم اجتماع الطاولة المساتديرة، سايواصال برنامج ُطرحت في  نجز حتى اآلن وعلى النتائج والتوصايات التي وبناًء على العمل المُ 

 األراضي الليبي على الخطوات التالية:العمل مع االطراف المعنية الرئيسية في قطاع  المتحدة

 

دارة األراضاي وحقوق األراضاي مما سايوفر قاعدة صالبة إلجراء مشااورة ثانية محددة إلالجاري  تقييم لوضاع الصايغة النهائية ل .1

 ا. مجاالت التركيز للتقييم المستهدف والحقاً تحديد تدخالت معينة لتنفيذه وتحديد٬الرئيسية الهدف مع األطراف المعنية 

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج األمم المتحدة  -مع شااااركاء األمم المتحدة الرئيساااايين  المتحدةاألمم ساااايعمل موئل  .2

لحشااد الدعم الالزم من حكومة الوحدة الوطنية وشااركاء التنمية الذين قد يكونون مهتمين  -اإلنمائي والبنك الدولي وما إلى ذلك 

 على سبيل المثال: االتحاد األوروبي، وألمانيا، وإيطاليا، وبنك التنمية األفريقي إلى آخره. -ياً وفنياً بدعم مجال العمل مال

البرنامج  تم تحديدوساي ٬وضاع برنامج محدد لدعم إدارة األراضاي واساتئناف تساجيل األراضاي وحماية حقوق األراضاي في ليبيا .3

 بالتعاون مع األطراف المعنية الرئيسية ذات الصلة.
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 مقدمة عن اجتماع الطاولة المستديرة. ٢
 

 خلفية 

قلب  ذلك هووارتباًطا وثيقًا بالساالطة والهوية وساابل العيش، ترتبط  امكانية الوصااول إلى األرض ومواردها واسااتخدامها والتحكم فيها 

جرة والنمو الحضاري غير المنظم إن الضاغوط المتزايدة لتغير المنا  والنمو الساكاني وزيادة انعدام األمن الغذائي واله  .1الصاراع الليبي

والتنظيم المالئم  والملكيةحقوق الساكن واألرض  وحماية .والتعزيزهي ضاغوط إضاافية لنظام إدارة األراضاي الذي يحتاج إلى اإلصاالح 

لمجتمعات سالمية وشااملة ومزدهرة اجتماعيًا واقتصااديًا. في الساياقات حي  الصاراعات وحي  تاريخ  حالمفاتي تعتبر لألراضاي وإدارتها 

من المؤساااساااات الهشاااة مثل ليبيا، ففن تطوير فهم مشاااترك كاف لمثل هذه القضاااايا وتحديد مجموعة من الخيارات لمعالجتها أمر بال  

ى العمليات السااياسااية األوسااع نطاقا المرتبطة بالمصااالحة وبناء السااالم وبناء  األهمية إلنشاااء العمليات التقنية التي يمكن أن تحافظ عل

 . والتحضر المستدامالدولة. ومن الضروري أيًضا تمهيد الطريق إلعادة اإلعمار والتنمية المستدامة 

في المناطق  االراضاااي    زيادة أساااعار  ،األراضاااي  تتمثل مظاهر فشااال نظام إدارة األراضاااي في ليبيا في الخلل الوظيفي في أساااواق

عمليات اإلخالء  ،نقص االساتثمارات في إعادة إعمار وإصاالح البنية التحتية والمباني ،اإلساكان الذي ال يمكن تحمل تكاليفه  ،الحضارية

نزع الملكية المختلفة وحل النزاعات حول يجب أن تكون معالجة عمليات . لذا  القسااارية واالمتداد غير المنظم للمساااتوطنات العشاااوائية

 ،جزًءا من آليات العدالة االنتقالية التي سااااتحتاج ليبيا إلى وضااااعها لتهيئة الظروف المواتية للسااااالم  لكيةحقوق السااااكن واألرض والم

. ويؤثر اإلجراء، ٢٠١١أداء قطاع األراضااي الليبي بشااكل كبير بتعليق تسااجيل الملكية منذ عام  ثر لقد تأ. والمصااالحة وإعادة اإلعمار

الذي تم وضاااعه لمنع التساااجيل غير القانوني، اآلن على التعافي وإعادة اإلعمار والقدرة على زيادة اإليرادات من الضااارائب العقارية 

 .لمحلية إعادة استثماره في الخدمات والبنية التحتية المحليةالمحلية، وهي مصدر الدخل الرئيسي الذي يمكن للسلطات ا

 

 ة األعمال الُمنجز

، بدأ موئل األمم ٢٠٢١بناًء على تاريخه الطويل من التعاون مع المؤساساات الليبية في مجال التنمية الحضارية والتخطيط، في أوائل عام 

 والملكية واألرضالمتحدة في االنخراط في قطاع األراضاي من خالل تقييم العالقة بين األرض والنزاع، مع التركيز على حقوق الساكن  

حقوق الساااكن واألرض وإدارتها. ومن المتوقع أن يقوم هذا التقييم بتوفير معلومات بشاااأن أمن حيازة األراضاااي و  تنظيم األراضااايو

واساتخدام األراضاي وتطويرها وتحديد قيمتها وحل نزاعتها فيما يتعلق بدورها األشامل في الحفاظ على الساالم في إطار العالقة والملكية 

ساايصاااحب التحليل مجموعة من التوصاايات والخيارات التي يمكن للجهات الفاعلة الوطنية والدولية بين اإلنسااانية والسااالم والتنمية، و

 .أخذها في االعتبار عند المضي قدًما في عمليات السالم السياسي والفني والمصالحة وإعادة اإلعمار

والبنك الدولي المؤتمر الثاني لألراضاااي العربية في ، اساااتضاااافت وزارة اإلساااكان المصااارية وموئل األمم المتحدة ٢٠٢١وفي فبراير  

القاهرة. وطلب وفد ليبيا، المؤلف من ممثلين عن مصاالحة التخطيط العمراني ومصاالحة الملكية العامة ومصاالحة التسااجيل، دعم موئل 

ألراضاااي والممتلكات وأساااواق األمم المتحدة لمواجهة بعض التحديات األكثر إلحاًحا المتعلقة باألراضاااي، بما في ذلك إعاقة تساااجيل ا

ن لألراضاي ووافق   .األراضاي والزيادة الخارجة عن السايطرة في أساعار األراضاي في المناطق الحضارية وإنشااء نظام ضارائب محسا 

 الوفد الليبي وموئل األمم المتحدة على عقد ورشة عمل في األشهر التي تلي المؤتمر لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل.

من يونيو في تونس  ٣٠و ٢٩ساااس انعقدت الطاولة المسااتديرة لمناقشااة تحديات إدارة األراضااي وحقوق األراضااي في  وعلى هذا األ

للتمهيد لعملية السالم واالستقرار في ليبيا وجمعت المناقشة خبراء وممارسين في األراضي وحقوق السكن واألرض والملكية من مختلف 

ناقشاة أولويات العمل في قطاع األراضاي الليبي وحقوق الساكن واألرض والملكية. وشاارك في المؤساساات والمجاالت لتبادل خبراتهم وم

 
 "والنزاعات واألرض المتحدة األمم"  بشأن العام لألمين توجيهية مذكرة1 

-and-land-and-nations-united-the-general-secretary-the-of-note-https://gltn.net/2019/03/15/guidance 
2019/-march -conflict 

 

https://gltn.net/2019/03/15/guidance-note-of-the-secretary-general-the-united-nations-and-land-and-conflict-march-2019/
https://gltn.net/2019/03/15/guidance-note-of-the-secretary-general-the-united-nations-and-land-and-conflict-march-2019/
https://gltn.net/2019/03/15/guidance-note-of-the-secretary-general-the-united-nations-and-land-and-conflict-march-2019/
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مصالحة أمالك وزارة اإلساكان والتعمير،  –مصالحة التخطيط العمراني وزارة العدل،   -االجتماع ممثلين عن مصالحة التساجيل العقاري 

جامعة بني غازي، وزارة العدل،   -إدارة الحاالت الحكم المحلي،  وزارة ،وزارة التخطيط   –مصااالحة المسااااحة وزارة المالية،   -الدولة  

نظام األمم  كما حضار االجتماع، شاخصايًا أوعن بُعد، ممثلين من  .وجامعة مصاراتة، ومنظمات غير حكومية محلية جامعة عمر المختار

الجمعية الليبية لالسااتشااعار عن بعد المركز الجهوي لالسااتشااعار عن بعد، التعاون اإليطالي، المتحدة، ومنظمات غير حكومية عالمية،  

 ليبيا. -المؤسسة الوطنية للنفط، وخريطة الشارع المفتوحة ونظم المعلومات الجغرافية، 

السااالم   ،في المناقشااة القضااايا القائمة لألراضااي وتأثيرها على أولويات ليبيا االشاامل مثل التطوير االجتماعي واالقتصااادي ترحوطُ 

وقدمت الفعالية فرصااة للتعلم من جميع المشاااركين وخبراتهم   .التعزيز المؤسااسااي وحماية حقوق األراضااي ،إعادة البناء  ،والمصااالحة

 مناطق التالقي والتعاون المحتمل بين األطراف المعنية وتحديد األولويات للمضي قدًما.الثرية لتحديد 

 

   الطاولة المستديرة 

تحديات إدارة األراضااي وحقوق األراضااي للتمهيد لتحقيق السااالم  مناقشااة"  اسااتضاااف موئل األمم المتحدة اجتماع الطاولة المسااتديرة

خبراء وممارساااين   الجمع بين. كانت أهداف الطاولة المساااتديرة تشااامل ٢٠٢١يونيو   ٣٠و  ٢٩في يومي  بتونس" ليبياواالساااتقرار في  

العمل في قطاع األراضااي الليبي  من مختلف المؤسااسااات والمجاالت لتبادل خبراتهم ومناقشااة أولوياتحقوق السااكن واألرض والملكية 

وحقوق الساااكن واألرض والملكية وتعزيز فهم قضاااايا األراضاااي القائمة وتأثيرها على أولويات ليبيا األشااامل مثل التطوير االجتماعي 

  والترويج لحقوق اإلنسان. ،بناء الدولة والتعزيز المؤسسي ،إعادة البناء، السالم والتسوية،واالقتصادي

 

جمع المعلومات  وكانت المواضاايع الرئيسااية: أدوار وعمل المؤسااسااات الليبية ذات التفويضااات المتعلقة باألراضااي والتعاون فيما بينها، 

الضارائب على أساواق األراضاي وأساعارها، تساجيل األراضاي والممتلكات، المتعلقة باألراضاي وتخزينها واساتخدامها التخاذ القرار،  

عمليات اإلخالء القساااري في الوقت  حقوق األراضاااي والملكيات و ،حماية المسااااكناألراضاااي وتوليد اإليرادات للسااالطات المحلية،  

 الحاضر وعلى مدار العقود الماضية، واإلطار القانوني ونظام تسوية المنازعات.

 

وزارة العدل،  -مصاالحة التسااجيل العقاري    ممثل عنبشااكل شااخصااي وعلى المواقع االفتراضااية أكثر من ثالثين   هذا الحد حضاار 

 ،وزارة التخطيط  –مصاالحة المساااحة وزارة المالية،   -مصاالحة أمالك الدولة  وزارة اإلسااكان والتعمير،  –مصاالحة التخطيط العمراني 

جامعة مصااراتة، ومنظمات غير حكومية جامعة عمر المختار، جامعة بني غازي، ة العدل،  وزار -إدارة الحاالت وزارة الحكم المحلي،  

التعاون اإليطالي، نظام األمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية عالمية،  . كما حضاار االجتماع، شااخصاايًا أوعن بُعد، ممثلين من  زمحلية

المؤساساة الوطنية للنفط، وخريطة الجمعية الليبية لالساتشاعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية،  المركز الجهوي لالساتشاعار عن بعد، 

 ليبيا. -الشارع المفتوحة 
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 موجز المناقشات. ٣
 ارتتاح  

افتتح د. عرفاان علي مادير المكتاب اإلقليمي لبرناامج موئال األمم المتحادة الحاد  باالترحياب باالمشااااااركين ولفات االنتبااه إلى أهمياة فهم 

في ليبيا والمنطقة العربية. ورحبت السااايدة عايدة روبانا رئيس مكتب موئل األمم المتحدة في تونس   وتنظيمهاومعالجة إدارة األراضاااي  

فرج  عبد النبيدت على أهمية إقامة تعاون قوي بين المؤساااساااات الليبية وموئل األمم المتحدة. كما رحب الدكتور فرج بالمشااااركين وأك

الالفي من مصالحة التخطيط العمراني بالمشااركين في االجتماع وأثنى على التنظيم وسالط الضاوء على أهمية الموضاوع لتوجيه تطوير 

ات اإلساكان فذلك مفتاح لمجتمع سالمي وشاامل ومزدهر اجتماعيا واقتصااديا. كما تم التأكيد على وتنفيذ الخطط الحضارية ومعالجة احتياج

أن مراجعة ساياساة األراضاي واإلطار القانوني المتعلق باألراضاي ساتكون مهمة من أجل تعزيز االساتقرار في ليبيا. وشارحت السايدة 

ف الطاولة المساااتديرة وشاااجعت المشااااركين على التعبير عن أفكارهم موئل األمم المتحدة أهدابراضاااي  األأومبريتا تمبرا أخصاااائية  

 .وتوقعاتهم تجاه حماية حقوق األراضي وتحسين إدارة األراضي وتحقيق السالم واالستقرار المستدامين في ليبيا

 

 جلسة تحديد المناقشات 

 عرضان تقديميان يحددان مناقشات االجتماع. 

" وقدمت فيه : المنونات ونقاط البدءوالملنيةقطاع األراضااااي وحقوا الساااانن واألرض نوان " قدمت أومبريتا تمبرا عرض تقديمي بع

العالمية  راألُطُ بناء على   والملكيةالمفاهيم األسااااساااية المرتبطة بضااامان حيازة األراضاااي وإدارة األراضاااي وحقوق الساااكن واألرض 

، 2وتوجيهاات األمم المتحادة بماا في ذلاك ماذكرة توجيهياة من األمين العاام لألمم المتحادة حول "األمم المتحادة واألراضاااااي والصاااااراع" 

عمليات محلية مبنية على قوانين حقوق اإلنساااان مع مراعاة النوع االجتماعي مثل اساااتمرارية  إلىوأعربت السااايدة تبمرا عن الحاجة  

ويجب أن تساتفيد ليبيا من االبتكارات التي اختبرت في إدارة األراضاي وقدمت في ساياقات مماثلة مثل إدارة األراضاي   .يحيازة األراضا 

تطوير  ،اساتخدام األراضاي  ،قيمة األراضاي  ،المكونات المختلفة إلدارة األراضاي كالتالي ححيازة األراضاي تم تحديد   .المالئمة للغرض

الجهات بما في ذلك   -أهمية التنسايق بين األطراف المعنية المتعددة  تم تفسايرو .( تساوية المنازعات المتداخلة على األراضاياألراضاي و

حقوق السااكن واألرض بين   الصاالة تم وصاافو زوالجهات الفاعلة غير الحكومية  ،مختلف المؤسااسااات الليبية  ،الفاعلة المحلية والدولية

والذي سايتحقق من خالل ساياساة االراضاي المحسانة   ،الطريق للمصاالحة االجتماعية والبناء المؤساساي والساالم الدائمتمهيد ووالملكية 

بعدة خطوات نحو   تمت التوصاية  زواإلطار القانوني وتعزيز المؤساساات وبناء القدرات على المساتويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية

عادة بناء القدرات وإ ،والالجئينوالنازحين حقوق السااكن واألرض والملكية حماية   ،إدارة األراضااي من بينهم الوساااطة وحل النزاعات

 على  العرض التقديمي كامالً في المرفقات. االطالعاألراضي، ويمكن إدارة إطار   تشكيل

 

وقدمه د. المختار  "  ددارة األراضاي تنظيم و قضااياري ليبيا: حقوا السانن واألرض والملنية "ددارة األراضاي والعرض الثاني بعنوان 

قام العارض بتعريف التقييم الجاري تنفيذه عن حقوق األراضاي وإدارة األراضاي،  .مساتشاار في موئل األمم المتحدة في ليبياالالطويري 

جهات   ،واللقاءات مع األطراف المعنية األساااسااية من مؤسااسااات حكوميةسااتبيانات ا  ،الدراسااات المكتبية ةمراجع   والذي يتم من خالل

 التقديمي كامالً في المرفقات. على العرض االطالعيمكن  .القطاع الخاص والوسط األكاديمي ،فاعلة من المجتمع المدني

 
2  



 
 

 10 
 

 

 وجوات نظر األطراف المانية باألراضي الليبية  

قَدمت العديد من العروض التقديمية مختلف وجهات النظر لألطراف المعنية في قطاع األراضااي الليبي ويتوفر موجز للنقاط التي ذكرت 

 المرفقات.  على العروض التقديمية كاملة في االطالعويمكن  ،في األسفل

 

قدم السايد عبد الفتاح الموادي المدير التنفيذي لمشاروع مخططات الجيل الثال  التابع لمصالحة التخطيط العمراني عرض تقديمي بعنوان 

متعلقة بنظام التخطيط الحضاري وسالط الضاوء على مفاهيم أسااساية  "تنظيم اساتخدام األراضاي من منظور مصالحة التخطيط الامراني"

االفتقار الي أدوات وآليات التحديات األسااساية وهي    وصاف السايد الموادي  .٢٠٣٠  –  ٢٠٠٦الليبي والساياساة الوطنية للتخطيط المكاني 

وركز على أهمياة   .التنظيم الفعاال لألراضاااااي   االفتقاار اليوالقادرة الفنياة   االفتقاار الي  ،التوزيع غير المتوازن للساااااكاان ،تخطيط كفء

، ومن .لدعم التخطيط المكاني -يتضاامن بيانات جغرافية محدثة وتفعيل تسااجيل األراضااي   -  إلدارة لألراضاايكفء ووجود نظام فعال 

 ،التخطيط الوطني إذا اعتمدت الدولة سياسة تنمية مستدامة متوازنة عن طريق تنظيم الموارد جانب آخر اعتُبر أنه يمكن أن تنجح سياسة 

الحاجة إلى وجود ساياساات وتشاريعات    تم اثارة موضاوعو  .مكافحة التصاحر وتركيز الساكان في األراضاي الصاالحة للزراعة في الشامال

الحكومة الدعم الفني  وتم التوصااية بأن تقدم .سااوق العقارات  اليوأدوات إدارية لتمكين جمع إيرادات األراضااي وتوجيه االسااتثمارات 

 في عمليات التخطيط والتخطيط الوطني لتنظيم األراضي واالستثمارات. لتضمين المشاركة الشعبيةوالمالي 

 

"التجربة الليبية ري األصااول الاامة خ ل األزمة قدم الساايد ساامير بيالزي رئيس مصاالحة األمالك العامة عرض تقديمي بعنوان كذلك 

مع وهي ثروة تاريخية وساااايادية تمثل مكانة الدولة وأساااااساااايات  ووصااااف أصااااول الملكية العامة بأنها ثروة المجت" ٢٠٢٠-٢٠١١

ل اسااتقرارها، وتضاامن العرض التقديمي القوانين الحاكمة للملكية العقارية في ليبيا بدًءا من الفتح اإلسااالمي والوالية العثمانية واالحتال

عنادماا توقف تساااااجيال الملكياة  ٢٠١١وثورة  ١٩٦٩وانقالب  الاذي يعاد أسااااااس تكوين دولاة ليبياا ١٩٥١اإليطاالي والحكم الملكي عاام 

العقارية ألساباب أمنية، وأكد المتحد  على الحاجة إلى حماية األصاول العامة من خالل الدساتور والتشاريعات وساياساة األراضاي وزيادة 

من المتملكين بوضاع اليد،   الوعي العام فيما يتعلق باألراضاي وتحساين التنسايق المؤساساي ومراقبة االنتهاكات ثم اساترداد أمالك الدولة

عدم وجود تشااريعات تحافظ على حقوق األراضااي والممتلكات وتنظيم سااوق العقارات ودعم اسااتثمارات القطاع الخاص في   كما ذكر

سااوق العقارات لضاامان وضااع قيمة مناساابة   إدارةاألراضااي والممتلكات من ضاامن القضااايا الرئيسااية، وذكر الساايد بيالزي "أنه يجب 

تغلة، ويجب أن يمتثل إصاالح إدارة الممتلكات واألراضاي إلى الدساتور حي  تشاكل لألراضاي ومحاربة االحتكار واألراضاي غير المسا 

حقوق الملكية مكوناً رئيسااياً من مكونات السااوق العقاري وتساااهم بشاادة في االقتصاااد الوطني والتطوير المكاني واإليرادات العامة التي 

 تنظمها التشريعات والسياسة الوطنية".

 

  دور الجاماة ري تحقي   التنمية الحضااارية المساااتدامة"ن جامعة بني غازي عرض تقديمي بعنوان " م قدمت السااايدة عزيزة سااافور

وسالطت الضاوء على أهمية االساتثمار في تعليم األجيال القادمة التخطيط الحضاري المساتدام الهام لتحقيق أهداف التنمية المساتدامة ويجب 

كما هو الحال في المدن الليبية األخرى ظهر في مدينة بني غازي الزحف العمراني نظام إدارة األراضاااااي، و  فعاليةأن يكون مبنيًا على  

العشاوائي ووجود نقص في صايانة البنية التحتية والمسااحات الخضاراء داخل المناطق الحضارية وفي التنسايق المؤساساي بين المؤساساات 

أضافت المتحدثة أنه يجب تقوية دور الجامعة وتحسين عالقتها اإلقليمية المسؤولة عن تنظيم األراضي أو تفاقم بسبب الحرب، ووالمحلية  

مع الساالطات العامة وإشااراكها حي  يمكن أن تلعب الجامعات دور أكبر في حل القضااايا المحلية بالتعاون مع الطالب والباحثين، وألقت 

العام وطرق الساير والنقل المتكامل واساتخدام الضاوء على أهمية النقل الحضاري المساتدام في تلبية احتياجات المواطنين من خالل النقل  

األراضااي، وطورت جامعة بني غازي اسااتراتيجية مبتكرة لمعالجة مشاااكل التنقل والنقل الحضااري في بني غازي وتعمل على زيادة 

 .٢٠٠٩جودة الحياة  وقدمتها في المؤتمر الدولي الثال  حول البناء األخضر في روما، إيطاليا، ديسمبر 

 

أساس االستقرار"  باعتباره"تسجيل الممتلنات يد محمود صويب المستشار في مصلحة التسجيل العقاري عرض تقديمي بعنوان قدم الس

مقدمة عن مصالحة التساجيل العقاري وركز على دور العثمانيين في تأسايس نظام تساجيل الممتلكات وهو أسااس  ذكر فيها السايد صاويب
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ف المتحد  نظام العقارات الناجح ودوره كأساااس في االقتصاااد الوطني وطريق نحو لي، وعر  نظام تسااجيل األراضااي والممتلكات الحا

مساتقبلية، كما حدد أيضًاا التحديات األسااساية فيما يتعلق بفدارة وتنظيم األراضاي المحلية الناتجة عن  اساتثمار عقاريإنشااء اساتراتيجية 

 ًضا تدريب وموظفين مؤهلين.نقص البيانات الرقمية الحديثة واألرشفة ويتطلب ذلك أي

 

  "تحديات المنظمات غير الحنومية وددارة األراضي ري ليبيا" غير الحكومية عرض تقديمي بعنوان    ٣٦٠بيرية من منظمة تنمية  أبو  قدم السيد عبد الرحيم  

وركز على الادور الاذي يمكن أن تلعباه المنظماات غير الحكومياة للحاد من تاداعياات سااااوء تنظيم األراضااااي من خالل مجموعاة من األبحاا  وجلسااااات  

قة  أحد مشاروعات المنظمة الذي سااعد السالطات الحكومية في تحديد المشااكل المتعل   أبو بيرية العصاف الذهني وبناء القدرات وحل النزاعات، وقدم السايد  

 باألراضي والتوسط بين أطراف النزاع واقتراح حلول عن طريق التواصل والمناقشات واجتماعات الطاولة المستديرة والتدريبات. 

 

"البنية التحتية للبيانات المنانية ودورها قدم النائب الساابق لرئيس مصالحة المسااحة الليبية الدكتور جمال جليدان عرض تقديمي بعنوان 

ويتضامن   " وحدد دكتور جليدان مفهوم تنظيم األراضاي وأساباب ساوء تنظيم األراضاي في ليبياتنظيم األراضاي ري ليبيا ري دعم وتطوير

الذي انتزع حقوق االمتالك من  ٤رقم  ذلك عدم وضاوح مفهوم تنظيم األراضاي على المساتويات التشاريعية والتنفيذية وأشاار إلى القانون 

ويعد هذا القانون عقبة ألنه ينتهك حقوق اإلنساااان وحقوق أخرى لها عالقة   ١٩٦٩المواطنين بناء على الرؤى الساااياساااية النقالب عام 

ظهور بالممتلكات والعقارات، ووفقًا لما ذكره المتحد  تسااابب التخصااايص غير العادل لألراضاااي والعقارات في العقود الساااابقة في 

الطبقات الثرية التي حكمت سوق األراضي واحتكرته لمنافعها الشخصية، عالوة على ذلك أدى عدم وجود نظام ضرائب وإيرادات فعال 

إلى ارتفاع أساعار الممتلكات وزيادة أساعار األراضاي، واقترح الدكتور جليدان تطوير نظام التساجيل المسااحي من خالل قواعد البيانات 

دة لتحساين البنية التحتية من أجل إدارة أفضال، ويجب أن يتضامن اإلطار الرقمي الفعال بيانات جغرافية وبيانات التعريف المكانية الموح

 ومستخدمين وأدوات تفاعلية، وتتضمن التدخالت الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية للبيانات المكانية التالي:

 

 البيانات المتعلقة باألراضي وأن تعمل آلياً.وضع رؤية إلضفاء الطابع الرقمي على  ▪

 . القانونية رطواألُ إعداد التشريعات الداعمة  ▪

 تطوير جودة أنظمة بيانات األراضي والتدريب والبح  وتنظيمها. ▪

 نع القرار.ضمان دعم التنفيذ باإلرادة السياسية وعمليات صُ  ▪

 لتوافق البيانات والتكامل والتنسيق المؤسسي. عقد شراكات مع األطراف وتقوية تخصيص األدوار والمسؤوليات  ▪

"الا قة بين دور القطاع  قدم السايد جالل إفتيتة المساتثمر الخاص ومالك شاركة دار الساالم لالساتشاارات الهندساية عرض تقديمي بعنوان 

ت في ليبيا ولماذا تحتاج إلى جذور قضاايا الممتلكا وشارح السايد إفتيتةالخاص ري تنظيم األراضاي والاقارات عل  المساتوا المحلي"  

تدخل عاجل من خالل اإلطارات القانونية وحلول الساتثمار مساتقبلي أفضال، واقترح أن االتصاال القوي بين القطاعات الخاصاة والعامة 

 هو أساس النجاح االقتصادي في ليبيا.

 التالية:  ةنقاط المناقشتبعت العروض التقديمية 

د وساوء تنظيم الممتلكات لعقود وتأثر بقوة بعد حريق مصالحة التساجيل العقاري عانى التساجيل العقاري من الفساا ▪

الليبية في الثمانينيات وترك هذا الحد  بصامة سالبية على تساجيل حقوق ملكية األراضاي، كما ذُكر تحول الملكية 

 ويهود إلى الدولة الليبية.  إيطاليونمن مالك  ١٩٦٣الناجح أثناء معرض طرابلس الدولي عام 

الذي   ٤رقم اتخاذ إجراءات عاجلة لوضااع إجراء قانوني فيما يتعلق بالتسااجيل العقاري لتصااحيح تبعات القانون   ▪

 صادرة الممتلكات الفردية.صدر لمُ 

يشاكل نقص المعلومات عن األراضاي في األرشايف المحلي ومخزن البيانات مشاكلة كبيرة والتحول الرقمي مهم  ▪

 لتقدم الدولة. 

 . تحدي حقيقي ومشكلة رئيسيةنظام التعليم المحلي في  نظام إدارة األراضيغياب تدريس  يعد ▪
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حي  يجب إعطاء أهمية لالعتبارات المتعلقة بالتماسااك االجتماعي عند التخطيط للتحوالت االقتصااادية والشااكلية  ▪

 أساس الهوية الوطنية ويجب أن يترجم في التخطيط الحضري والشامل في ليبيا.   انها

ة تساجيل جميع العقود دور مكاتب التوثيق القانونية والمعتمدة العامة في دعم مصالحة التساجيل العقاري وضارور ▪

ا التحقق من المسااااحة والملكية ويجب إعادة تقييمها وعملها ضااامن اإلطار  وتوثيقها في فروع المصااالحة وأيضاااً

 . المؤسسي األوسع

 أهمية زيادة الوعي العام بقضايا األراضي وعملياتها.  ▪

األراضااي الزراعية والميرا  وحماية وجود حاجة لقوانين مناساابة لتنظيم المسااائل ذات األولوية مثل اسااتخدام   ▪

القوانين الجديدة واللوائح لتجنب التبعات ر  حقوق األراضاي واقتُرح أنه يجب أن يوضاع في االعتبار تبعات إصادا

 المصادرة والتبعات. ٤رقم القانونية مثل التي نجمت عن القانون 

 ضي.التركيز على أهمية فعالية آليات إنفاذ القانون لحماية حقوق األرا ▪

حماية ممتلكات الدولة هي أساااس االسااتقرار، حي  يلعب الحرس البلدي والشاارطة الزراعية والحرس السااياحي  ▪

دوًرا مهًما في حماية الممتلكات العامة ففذا كان القطاع العام قويًا وناجًحا ساايصاابح القطاع الخاص قويًا ومتصاااًل 

 بشكل كبير وسينمو بشكل طبيعي.  

 إرادة سياسة لتحقيق تكامل وتنسيق مؤسسي وطني.  ضرورة وجود سياسة وطنية و ▪

تأخر الوطن العربي فيما يتعلق بالحوكمة المحلية والوطنية لألراضااي وفيما يتعلق بمشاااركة المجتمع المدني في  ▪

 حوكمة األراضي. 

يمها  يساااتطيع كال من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن يلعب دوًرا أكبر في مراقبة األراضاااي وتنظ ▪

ويمكن أن تقادم الجهاات الفااعلاة مثال المجتمع المادني والمنظماات غير الحكومياة وجهاات نظر مختلفاة لتنظيم  

 األراضي.

 مشاركة المعلومات لتنظيم قطاع األراضي تنظيماً أفضل وتنسيقه.  ▪

د ومراقبة من المهم تفاعل الجهات الفاعلة الخاصاااة والحكومية وإذا لعب القطاع الخاص دوره في وضاااع القواع ▪

كل ما يخصاه فساتتوفر مسااحة مهمة له للعب دور في تنظيم األراضاي وإدارتها وتساجيلها ويمكن أن يصابح مزود 

لوجيا الجديدة في توليد المعلومات المكانية، ومثال  ومهم للمعلومات الخاصااة باألراضااي والبيانات باسااتخدام التكن

ا في إجراء الدراساااات االساااتقصاااائية وتوفير البيانات على ذلك يمكن أن تلعب خريطة الشاااارع المفتوحة دورً 

 المكانية وفي مبادرة رسم خرائط الشوارع الليبية المفتوحة ويتضمن ذلك مشاركة النساء والشباب.  
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 وجوات نظر من تونس 

لوجيا الحديثة في إضاافاء الطابع الرقمي على أنظمة معلومات ون على دور التكنوأثناء جلسااات عرض الخبرات من تونس ركز المتحدث

في المئة على األقل من األراضااي   ٢٥األراضااي والممتلكات، وباإلضااافة إلى ذلك تحتاج مشااروعات اإلسااكان والتنمية الجديدة تحويل 

عات، والنقاط األساااسااية واألفكار الخاصااة إلى أمالك دولة لتنفيذ خطط التنمية الحضاارية من أجل الحصااول على موافقة لتلك المشاارو

 الرئيسية التي ذكرت هي:

 من الضروري تيسير إمكانية الوصول إلى بيانات األراضي للتخطيط والتنمية.  ▪

 يجب دعم أساسيات حقوق األراضي وإدارة األراضي عن طريق تنفيذ اإلطارات القانونية والسياسية. ▪

 الموافقة على خطط الجيل الثال  أمرين مهمين بالنسبة إلى تونس. لقد كان اعتماد نظام التخطيط المكاني المحلي و ▪

 يوجد حاجة لوجود برامج تعليمية لدعم نظام تسجيل الممتلكات وإدارة األراضي واستدامتهما.   ▪

 يجب أن تستفيد ليبيا من الخبرات العالمية في حوكمة األراضي وتنظيمها سواء من تونس أو من أماكن أخرى. ▪

 

 األراضي   ضراب  و األراضي  وتسجيل  لغرض با  للوراءددارة األراضي تزايد الترنيز عل :  

ا تقديميًا بعنوان لغرض السااتنمال نظام تسااجيل األراضااي والتمويل با للوراء"تزايد ددارة األراضااي   قدمت الساايدة أومبريتا تمبرا عرضااً

في ليبيا مثل انخفاض معدل تساجيل    تساجيل األراضايوأظهر العرض تحديات  القابم عل  األراضاي والضاراب  ودصا حوم وتحدي"وم"

والساجالت   ٢٠١٢وعدم االساتقرار التشاريعي وتقسايم تساجيل األراضاي الزراعية وتوقف التساجيل منذ عام    ٢٠١١األراضاي قبل عام 

يد التبعات من زحف العشاااوائيات اتزالقديمة ووجود عدد كبير من المعامالت غير الرسااامية وعدم فعالية ساااوق األراضاااي الرسااامي و

والصاراعات على األراضاي واإلخالء القساري وقلة االساتثمارات، واقترحت المتحدثة مساارين إلعادة إنشاء تسجيل األراضي عن طريق 

ير إصاالح نظام تساجيل األراضاي الرسامي وتحساينه: مساار متوساط األجل إلعادة إنشااء نظام فعال لتساجيل األراضاي والمساار اآلخر قصا 

األجل لبدء تساااجيل المناطق ذات األولوية التي تقع خارج ساااجل األراضاااي قبل الحرب، وأضاااافت السااايدة تمبرا أمثلة على تخطيط 

األراضااي والممتلكات السااكنية عن طريق تحديد المجتمعات وإبالغها وتقديم المشااورة لها لتسااجيل ممتلكاتهم تحت توجيه المؤسااسااات 

عم فني لموئل األمم المتحدة وسااايؤدي ذلك إلى إصااادار شاااهادات مؤقتة تدمج بشاااكل تدريجي في ساااجل مع توفير د  وإشااارافهاالمحلية  

المسااتخدمة في سااياقات معينة وتحديد  غرضبال للوفاءاألراضااي الرساامي المحساان ويسااتلزم ذلك موائمة منهاجيات تسااجيل األراضااي  

، وساااايكون التحقق من مطالبات الملكية والفصاااال فيها وحل الشااااركاء والمجتمعات وتدريبهم وتجريب النهج الذي ساااانكرره بعد ذلك

 النزاعات من المكونات األساسية لجمع هذه البيانات ولعمليات تسجيل األراضي. 

 

الذي يخلق قيمة لألراضاي التي ينبغي مشااركتها لتعزيز النفع   التمويل القابم عل  األراضايركز الجزء الثاني من العرض التقديمي على  

تضاامن التمويل القائم على األراضااي الرسااوم والضاارائب التي تُفرض وفقًا للخصااائص المادية والمالية لألراضااي، واقترحت العام، وي

المتحدثة بعض األدوات التي يمكن اساااتخدامها لتحديد قيمة األراضاااي بناء على نوع الملكية وعرضااات أمثلة عن تأثير تقديم ضااارائب 

األراضي ويتضمنها ندرة األراضي الرسمية ر وشرحت السيدة تمبرا العوامل المحركة الرتفاع أسعااألراضي  في سياقات مماثلة لليبيا، 

راضاي وبدائل لألا وعدم وجود نظام ضاريبي والزحف العمراني والتوساع العشاوائي وتكلفة التنقل اليومي يالتي يمكن التعامل معها قانونً 

تقديمي ببعض األمثلة من أعمال موئل األمم المتحدة على ضارائب الممتلكات، الصاالحة لالساتثمار وغسايل األموال، وختمت عرضاها ال

 على العرض التقديمي كامالً في المرفقات. االطالعويمكن 

 

 وحددت المجموعة المخرجات التالية.  األراضي مجموعة عمل حول تسجيلبعد العرض التقديمي، تشكلت 

 :3مجموعة العمل الجماعياألولويات طويلة المدى التي حددتها 

تحضاير خرائط أنواع مختلفة من األراضاي المخصاصاة لالساتخدام الحكومي أو العام ونشارها مثل األوقاف والممتلكات  ▪
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 العامة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة. 

 تحديد دور مكاتب التوثيق العامة في مراقبة عقود بيع األراضي والتحكم بها. ▪

لألراضااي بنظام   االسااتقصااائيةالهندسااية التي تعينها مصاالحة التسااجيل العقاري وربط الدراسااات  تحديد معايير المكاتب  ▪

 اإلحداثيات الجغرافي.

 إنشاء األرشيف المحلي الرقمي لجميع السجالت العقارية والخرائط. ▪

 عقاري جديدة. ر تحدي  اإلطار التشريعي وإنشاء مصلحة شه ▪

لية كأسااس لألرشافة المحلية ونظام التساجيل لحل قضاايا األراضاي وتبديل كل طلب نساخ من األرشايفات العثمانية واإليطا ▪

 ما دمر أثناء حريق المبنى في الثمانينيات.  

 :4بالضراب  القابمة عل  األراضي مخرجات مجموعة العمل المعنية

 أولويات قصيرة المدى:

 علقة بفصدار تشريعات للضرائب العقارية. يجب أن تجري الحكومة دراسة متخصصة بدعم من الجهات الفاعلة الدولية مت ▪

 صياغة تشريعات جديدة متعلقة بالضرائب العقارية. ▪

 إنشاء وكالة أو قسم للتقييم العقاري.  ▪

 

 أولويات طويلة المدى:

 تقديم تشريعات الضرائب العقارية للبرلمان للموافقة عليها. ▪

 إدارة الضرائب العقارية باستخدام مبادو الحوكمة الجيدة لتقديم خدمات عالية الجودة.  ▪

 إعداد قاعدة بيانات مكانية من خالل مصلحة التسجيل العقاري إلتاحتها للمصالح األخرى ذات الصلة. ▪

 

 حقوا السنن واألرض والملنية  الترنيز عل : 

علومات واالساتشاارات والمسااعدة القانونية التابع للمركز النرويجي لالجئين في ليبيا عرض قدمت السايدة تانيا مارسايلو مديرة برنامج الم

، وتقادم المنظماة للليبيين والمهااجرين والالجئين والناازحين داخليًاا  الضاااااعيفاة فئااتللحقوق الساااااكن واألرض والملكياة تقاديمي حول 

حي     األراضاي للنازحين داخليًا، وتنقسام أنواع الملكية بين ملكية حكومية وملكية خاصاةالمسااعدة القانونية فيما يتعلق باإلساكان وملكية 

ألولئك الذين سااعدتهم الوكالة اإلقامة في مواقع اعتمدتها الوكالة، ويقدم المركز النرويجي لالجئين أيضًاا خدمات متعلقة باالتفاقيات يمكن 

هت الساايدة تانيا عرضااها التقديمي بالتوصااية بزيادة فرص الحصااول على مساااكن غير الرساامية واتفاقيات اإليجار غير الرساامية، وأن

 رسمي إعمالً التجاهات البالد للتحرك نحو االستقرار والتنمية االقتصادية.   بأسعار معقولة والتوجه نحو سوق إيجار

 

في   ٢٠١١عديد من النازحين داخليًا منذ عام  علق أحد المشااركين على العرض التقديمي وأشاار إلى أن مصالحة الملكية العامة أساكنت ال

 آخريمخيمات مختلفة بالتعاون مع مصالحة اإلساكان والبنية التحتية الليبية التي يمكن اساتخدامها ألغراض الطوارو، وذكرت مشااركة 

ويوجد العديد من القضاااايا   ٢٠١١أن النازحين داخليًا في بني غازي يعيشاااون في مناطق شاااتى في المدينة في مخيمات مختلفة منذ عام  

المحلياة وقضااااااياا مع المنظماات العاالمياة مرتبطاة بهاذه المواقع، وأكادت المتحادثاة على أن الناازحين داخليًاا يعاانون وأشاااااارت إلى أن 

 المساعدات محدودة وغير كافية واقترحت أن إدارة األزمات هي المشكلة األساسية التي تواجهها ليبيا. 
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 : 5وحددت المجموعة المخرجات التالية الضعيفة فئاتللحقوا السنن واألرض والملنية مجموعة عمل حول لعرض، ُعقدت بعد ا

، وفيما يتعلق بتسااجيل األراضااي اآلنال يزال هناك نازحين داخليًا ليس في اسااتطاعتهم العودة إلى سااكنهم األصاالي حتى  ▪

لرسم خرائط مناطق التنمية في المناطق الحضرية   ٤٢المادة    ١٧/٢٠١٠رقم  فيجب وضع سياسات وتنفيذها، ويوجد قانون  

العديد من االنتهاكات التي تشااارح نقل الملكية الذي يحد  في وقت التساااجيل   ١٠٢والريفية على حد ساااواء، وحدد القرار  

نتهاكات في مكاتب التوثيق العامة ومكاتب المسااحة المحلية التي تعد رساوم المسااحة الهندساية لتساجيل فقط وتحد  هذه اال

 الممتلكات.  

 يجب أن تعلق المصالح جميع العقود حتى تصحح الحكومة الموقف حينها يُسجل نقل الملكية وفقًا لرجراءات القانونية.  ▪

نظاام التساااااجيال ويجاب أن تحادد الحكوماة المنااطق التي يحظر فيهاا بيع يجاب تعاديال إجراءات العقود وعمليااتهاا إلصاااااالح  ▪

 .األراضي والممتلكات لحماية الممتلكات ولتنظيم نظام التسجيل

 

 أولويات قصيرة المدى:

 جمع البيانات لقياس نسابة النازحين داخليًا ومراقبتهم وتوفير بيئة آمنة لهم من خالل المسااعدات األسااساية وتوفير بيئة آمنة ▪

 ماكن لكسب الرزق وسهولة الوصول إلى مأوى. الالستقرار والسكن مثل المال لريجار و

 توفير الدعم عن طريق إصدار أو إعادة إصدار وثائق الملكية التي فقدت أثناء األزمة.  ▪

 االمساؤولة في تحقيق التزاماتهنشار الوعي بين النازحين الداخليين وتشاجيعهم على اللجوء إلى القضااء إذا لم تنجح السالطات  ▪

 نحوهم.

 

 أولويات طويلة المدى:

تفعيل التشاريعات التي تحمي حقوق النازحين بالقوة وإصادار قوانين لتعويض النازحين داخليًا عن األضارار والمعاناة التي  ▪

 تعرضوا لها.

 ممتلكات النازحين بالقوة وحمايتهم وتأمين عودتهم اآلمنة.  ةإعاد ▪

 .ين بتشريعات السكن واألراضي والممتلكاتتوعية المواطن ▪

 التوعية بحقوق النازحين داخليًا وتبعات خرق التشريعات الخاصة بهم. ▪

 التواصل مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية والتعاون معهم لتوحيد الجهود لحماية ممتلكات النازحين داخليًا. ▪
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 المستديرةمخرجات وتوصيات الطاولة . ٤
بدأت الفعالية بمناقشاة بين األطراف المعنية األسااساية والمعنيين بقطاع األراضاي الليبي وكانت مناقشاة مفتوحة ال تتسام بالرسامية حول 

ولكن ال يزال هناك  مناقشاتهاسايتم قضاايا إدارة األراضاي وحقوق األراضاي واتفق الحضاور فيما بينهم على األولويات األسااساية التي 

خيرة على المنهاجيات المتخصاصاة التي اال  اللمساةالمناقشاات المبنية على أدلة وتقييمات خاصاة بمواضايع معينة لوضاع حاجة للمزيد من 

، ويتضامن النص باألسافل ملخص مخرجات هذه المناقشاة وقائمة التوصايات، وينبغي بعد ذلك تحديد عدد محدد من األنشاطة ساتساتخدم

ى المدى القصاااااير أو الطويل والقيام بعمليات إصاااااالح طويلة المدى في قطاع األراضااااي التحفيزية التي يمكن أن تؤدي إلى نتاائج عل

 واختيارها.

وهي عملية طويلة   لتحساين ددارة األراضايالمؤساساات الليبية والمجتمع الدولي   تضاارر جوودالرساالة األسااساية من المناقشاة هي أهمية 

ى القاعدة التي سااتمثل األساااس لبناء أو إعادة بناء نظام جيد لتنظيم األراضاي لها جوانب فنية وسااياسااية ولكن هناك مجال لبدء العمل عل

 في ليبيا ومناقشة بعض التحديات الصعبة، ومن األولويات المهمة هي إعادة تسجيل األراضي.

ت تغطيته المسااحية عن الساياقات المماثلة األخرى فقد عانى من وجود فجوات قبل بدء النزاع حي  كان  نظام تساجيل األراضايال يختلف 

طويلة وبيروقراطية وأدى وجود لوائح خاصااة بنزع ملكية األراضااي وتأميمها وإلغاء األمالك القبلية وتغيير   واإلجراءاتمحدودة للغاية 

ساات خصاائص الممتلكات ونقل الممتلكات بين الساجالت اإلقليمية للتحايل على لوائح التخطيط إلى تحديات، كما أن االنقساام بين المؤسا 

كان موجوًدا بالفعل قبل النزاع، وتفاقم الوضاع بشادة   -  تساجيالت الشاهر العقاريمثل الساجالت و -تعلق بتساجيل األراضاي  يالمختلفة فيما 

وأدى إلى تحويل جميع معامالت األراضااي إلى معامالت غير رساامية ومنع الوصااول إلى   ٢٠١١تعليق تسااجيل الملكية منذ عام  بساابب 

سااوق األراضااي القانوني الخاص بالممتلكات الجديدة وتساابب في زيادتها والزحف العمراني غير المنظم، ومن المهم اسااتكمال تسااجيل  

 موارد البشرية والمالية والفنية المتاحة. األراضي باستخدام طرق وأساليب مناسبة للوضع الحالي والمصممة وفقًا لل

كما نحتاج إلى تحسين الطابع الرقمي لألرشيفات ومراقبة التعديالت واالعتدائات على مهم إلعادة بناء ليبيا   التنظيم الجيد لألصول الاامة

ذه التعديالت قوانين جديدة ممتلكات الدولة وتقييم العقارات وإقامة شااااراكات عامة وخاصااااة من أجل التطوير وسااااتحتاج بعض من ه

 لدعمها.

وتحساينه، فحالياً يتم فرض ضارائب على األراضاي بشاكل أولي فقط من خالل هذا  ررض الضاراب  عل  األراضاييجب مراجعة نظام 

النظام وال يتم تحصاايلها كما ينبغي وفي ظل وجود نظام ضاارائب على األراضااي أفضاال ساايتحساان اسااتخدام األراضااي في المناطق 

ة، وساايقلل المضاااربة على األراضااي، وساايقلل من األراضااي الخالية، وساايزيد من الموارد المتاحة للساالطات المحلية لتقديم الحضااري

 الخدمات األساسية والبنية التحتية وسيساعد بشكل عام في الحفاظ على أسعار األراضي منخفضة.

قضااايا مصااادرة األراضااي الطريقة التي يتم التعامل بها مع أكثر شاافافية وتنظيماً ولذا يجب مراجعة   سااوا األراضاايويجب أن يكون 

 في التشريعات والممارسات مع األخذ في االعتبار السيناريو الحالي وحجم القضايا والقدرات المؤسسية. والتاويض

المساتهدفة الهامة ن والنسااء، والفئات يلألشاخاص النازححقوا السانن واألرض والملنية  ويجب توسايع نطاق الجهود المبذولة من أجل  

األخرى هي الشااباب والمجموعات القبلية والمهاجرون، وهذا ضااروري لتخفيف المعاناة على المدى القصااير وإرساااء الفوائد المباشاارة 

للساالم للساكان األكثر تضارراً من النزاع. كما يجب إيجاد توازن بين البعد االقتصاادي واالجتماعي لحماية حقوق األرض وتساجيلها كما 

ب التحقيق بشاكل أفضال في القضاايا المتعلقة بحقوق المرأة في األرض ومعالجتها على وجه التحديد؛ حي  تشاكل ممارساات الميرا  يج

  تحديًا بشكل خاص ويجب النظر في القوانين التي قد ال تكون تمييزية في صياغتها بل في تنفيذها.

حي  تتصال األنواع المختلفة للنزاعات بملكية األراضاي واساتخدام مواردها، وبما أن   لحل النزاعات عل  األراضاييجب إعطاء األولوية 

البالد تتجه نحو التعافي فيجب إعطاء األولوية لحل النزاعات التي تؤثر بشاكل مباشار على األشاخاص النازحين أو ساكان المساتوطنات 

  أصاابحت ظاهرة واسااعة االنتشااار من خالل مجموعة من األكثر تضاارًرا من الحرب، كما يجب معالجة قضااية اإلخالء القسااري حي

التدابير مثل زيادة الوعي واإلنذار المبكر ودعم الوساااطة والوصااول إلى العدالة وساايادة القانون. وحتى اآلن ال توجد معلومات موحدة 

النزاع ومع ذلك وفقاً لعدد النازحين قد كافية عن أنواع النزاعات على األراضاي واالنتهاكات المتعلقة بحقوق األراضاي التي نشاأت أثناء 

تكون هناك حاجة إلى وضااع آلية عدالة انتقالية لمعالجة هذه االنتهاكات وتصااميم برامج جبر الضاارر مثل خطط السااترداد الممتلكات، 
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 وهناك حاجة إلى التسجيل الفعال لألراضي إلنفاذ القرارات الصادرة بشأن النزاعات على األراضي.

الحرب، ومن ناحية  اندالعإلى تناقضاات واختالالت وظيفية وذلك قبل   وانقساام النظام القانوني الرساميالقانونية الساائدة   أدت التعددية

ة أخرى هنااك العادياد من القوانين المعنياة التي تحادد قيمًاا ومباادو مهماة ومن هناا يجاب أن يكون تحليال وفهم القوانين واللوائح الحاالياة نقطا 

، كما يجب أن يتوفر الفهم الجيد لدى المؤساااساااات الوطنية والمجتمع الدولي والخبراء المشااااركين في ليبيا لرطار االنطالق ألي تدخل

القانوني الليبي حتى يتمكنوا من دعم الشاركاء الوطنيين في عملية اإلصاالح ويجب أن يتعرض الشاركاء الوطنيون للتجارب والممارساات  

 ب تحسين فهم أنماط التنفيذ ليُسترشد بها في تنقيح األطر القانونية المتعلقة باألراضي.الجيدة من السياقات المماثلة كما يج

المتاحة لقطاع األراضااااي حي  توجد مبادرات عالمية وإقليمية تضاااام شااااركاء ليبيين   التننولوجيات الجديدةيجب أن تسااااتفيد ليبيا من 

باإلضاااافة إلى المنظمات والمبادرات الوطنية التي يمكن تعزيزها واساااتكمالها وجعل دورها أكبر في تحساااين إدارة األراضاااي. وهناك  

ءات إلى جانب إتاحتها واساتخدامها في صانع القرار ورصاد حاجة إلضافاء الطابع الرقمي في القطاع، كما يجب تجميع البيانات واإلحصاا

 التقدم نحو أهداف التنمية للحكومة والمجتمع الليبي في األشهر والسنوات المقبلة.

على مختلف المساااتويات فنحتاج إلى مراجعة عمليات  وعمليات التخطيطيوجد انفصاااال بين ما هو واقعي وبين اساااتخدام األراضاااي 

يات التنفيذ والتقييم الواقعي للقدرات الحالية إلعداد الخطط وتنفيذها كما يجب معالجة الحلقة المفقودة بين تسااجيل التخطيط في ضااوء تحد

 األراضي والتخطيط.

الموجودة بالفعل دوًرا في تحليل النزاعات على األراضااي والتوسااط وتوفير التدريب لألطراف  المنظمات غير الحنومية المحليةتلعب 

يسااية ويمكن توساايع نطاق مشاااركتهم لتشاامل مجاالت أخرى فيما يتعلق باألراضااي مثل إشااراك المجتمع المدني ومشاااركة المعنية الرئ

السااكان في التخطيط القائم على المشاااركة وعمليات الحوار بشااأن السااياسااات ودعم اعمال إدارة األراضااي وتسااجيلها المالئم من حي  

 انب نشر المعلومات ومشاركتها وخلق الوعي.الغرض واإلشراف على حوكمة األراضي إلى ج

دور مهم يلعبه في إدارة األراضااي الذي يحتاج إلى تصااور ووصااف أفضاال حي  تتمثل بعض مجاالت المشاااركة  القطاع الخاصلدى  

العام والخاص، ومن المحتملة في إنشااء البنية التحتية للبيانات المكانية وتقديم خدمات إدارة األراضاي من خالل الشاراكات بين القطاعين  

 أجل شراكة منتجة، يجب على الحكومة أن تلعب دورها بصفتها منظمة ومراقبة وتعمل على منع تضارب المصالح.

كافية في قطاع األراضااي بساابب نقص برامج التعليم والتدريب األكاديمي والفني المالئمة ويجب سااد هذه الفجوة   موارد بشااريةال توجد 

لقائمة ومؤسااااسااااات البح  والتدريب األخرى في ليبيا بدعم من الجامعات والمؤسااااسااااات من المنطقة والدول بالتعاون مع الجامعات ا

 المجاورة وإكماالً على ما تم إنجازه في شبكة مبادرة األراضي العربية.

منظمات الوطنية والدولية لقطاع األراضاي بما في ذلك المؤسسات الليبية ذات الصالحيات المتعلقة باألراضي وال آلية تنساي يجب إعداد  

 التي لديها خبرة ذات صلة وشركاء التنمية الذين يدعمون القطاع.
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 الُمضي قُدما  . ٥

موئل األمم بها اجتماع الطاولة المسااتديرة، ساايواصاال برنامج  خرجنجز حتى اآلن وعلى النتائج والتوصاايات التي وبناًء على العمل المُ 

 العمل مع االطراف المعنية الرئيسية في قطاع األراضي الليبي على الخطوات التالية:المتحدة 

ة إلجراء مشاااورة ثانية  وضااع الصاايغة النهائية لتقييم إدارة األراضااي وحقوق األراضااي الجاري مما ساايوفر قاعدة صاالب .1

وتحاديد مجااالت التركيز للتقييم المساااااتهادف والحقااً تحاديد تدخالت معيناة   محاددة الهادف مع األطراف المعنياة الرئيساااااياة،

 لتنفيذها.  

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج األمم المتحدة  -مع شاركاء األمم المتحدة الرئيسايين  سايعمل موئل االمم المتحدة .2

لحشااااد الدعم الالزم من حكومة الوحدة الوطنية وشااااركاء التنمية الذين قد يكونون   -اإلنمائي والبنك الدولي وما إلى ذلك 

على ساابيل المثال: االتحاد األوروبي، وألمانيا، وإيطاليا، وبنك التنمية األفريقي إلى  -مهتمين بدعم مجال العمل مالياً وفنياً 

 آخره.

لدعم إدارة األراضاي واساتئناف تساجيل األراضاي وحماية حقوق األراضاي في ليبيا وسايحدد البرنامج وضاع برنامج محدد  .3

 بالتعاون مع األطراف المعنية الرئيسية ذات الصلة.
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 : جدول األعمال1المرر  

 

 المسؤول الفقرة الوقت

 ٢٠٢١يونيو  ٢٩ -اليوم األول 

 عرفان على، مدير المكتب اإلقليمي لموئل األمم المتحدة  مالحظات افتتاحية ٩:٣٠

 عايدة روبانا، ممثلة دولة، موئل األمم المتحدة في تونس

ة التخطيط  حاا فرج الالفي، مصااااال عبااد النبيفرج 

 العمراني، ليبيا

 أومبريتا تمبرا، أخصائية في األراضي، موئل األمم المتحدة

 مناقشات ميسرة مقدمة المشاركين وتوقعاتهم   ٩:٤٥

قطاع األراضاي وحقوق الساكن واألرض والممتلكات: المكونات  ١٠:١٥

 ونقاط البدء 

 أومبريتا تمبرا، أخصائية في األراضي، موئل األمم المتحدة

إدارة األراضااي وحقوق السااكن واألرض والممتلكات في ليبيا:  ١٠:٤٥

 النتائج األولية للتقييم المستمر  

 أبحيري، موئل األمم المتحدة ليبيا على

 المختار الطويري، مستشار، موئل األمم المتحدة ليبيا

 وجهات نظر األطراف المعنية األساسية: ١١:٤٥

يط إدارة اساااااتخادام األراضاااااي من وجهاة نظر التخط .1

 الحضري مقدم من مصلحة التخطيط العمراني. 

- ٢٠١١تنظيم األصاااااول العااماة خالل فترة األزماة  .2

٢٠٢١ 

تساااجيل الملكية كأسااااس لالساااتقرار مقدم من  .3

 مصلحة التسجيل العقاري

دور الجامعة في تحقيق التنمية المسااتدامة مقدم من  .4

 جامعة بني غازي

المنظماات غير الحكومياة وتحادياات تنظيم األراضاااااي  .5

 غير الحكومية ٣٦٠مقدم من منظمة تنمية 

دور مشاااااروع البنياة التحتياة للبيااناات المكاانياة في  .6

تحساين إدارة األراضاي مقدم من مصالحة المسااحة 

 ومشروع البنية التحتية للمعلومات الليبية

األراضااااي عالقااة القطاااع الخاااص ودوره في تنظيم  .7

والممتلكاان على المساااااتوى المحلي مقادم من مكتاب دار 

 السالم لالستشارات الهندسية

 يقدمه فرج عبد النبي فرج الالفي. ١

 سمير احمد محمد البلعزي -يقدمه . ٢

 محمود محمد صويب -يقدمه . ٣

 عزيزة علي بوبكر سفور. ٤

 بيرية أبو  عبد الرحيم محمد عبد الرحيم    - يقدمه  .  ٥

 جمال علي سالم جليدان -ه يقدم. ٦

 جالل مصطفى محمد إفتيتة -يقدمه . ٧

ممثاال من وزارة أمالك الاادولااة والشاااااؤون العقاااريااة/مكتااب  التجربة التونسية  ١٥:٣٠

 الطبوغرافيا ورسم الخرائط

  ختام اليوم األول ١٦:٣٠

 ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -اليوم ال"اني 

  الثانيملخص اليوم األول ومقدمة اليوم  ٩:٣٠
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 : قابمة المشارنين2المرر  
 

 الوظيفة االسم المؤسسة 

 رئيس سابق فرج عبد النبي فرج الالفي  مصلحة التخطيط العمراني ١

 المدير التنفيذي لجيل التخطيط الثال  عبد الفتاح الموادي  مصلحة التخطيط العمراني ٢

  محمود محمد صويب مصلحة التسجيل العقاري  ٣

 أحمد عبد الفتاح منصور المسالتي مصلحة التسجيل العقاري  ٤
  قسممدير 

 بني غازي

٥ 

قسم المساحة/ المركز  

الجهوي لالستشعار عن  

 بعد لدول شمال إفريقيا

 جمال علي سالم جليدان 
مدير سابق لمصلحة المساحة ومشروع 

 البنية التحتية للمعلومات الليبية

 عروض تقديمية ومناقشات حول موضوعات مختارة: ٩:٤٥

 

زيادة غرض إدارة األراضااااي:  -الموضااااوع األول  .1

 استكمال وإصالح وتحدي  نظام تسجيل األراضي

تمكين اإلدارة المحلياة من تقاديم  -الموضاااااوع الثااني  .2

الخدمات األساااسااية: أسااواق األراضااي والضاارائب 

 على األراضي

حماية حقوق اإلساكان واألراضاي  -الموضاوع الثال   .3

والممتلكاات: منااقشاااااة التحادياات الحاالياة والظلم الاذي 

تعرضاوا له لتمهيد الطريق للساالم واالساتقرار وإعادة 

 البناء 

 

 أومبريتا تمبرا، موئل األمم المتحدة. ١

 أومبريتا تمبرا، موئل األمم المتحدة. ٢

 ويجي لالجئينتانيا مارسيلو، المركز النر. ٣

مناقشااااة في مجموعة صااااغيرة حول المواضاااايع الثالثة ذات  ١١:١٥

 األولوية 

 مناقشة في مجموعة صغيرة

 مناقشة ميسرة تقرير العودة ومناقشة ١٤:٠٠

ً العصف الذهني  ١٤:٤٥  مناقشة ميسرة والُمضي قُدما

  الختام ١٥:١٥
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 صابحة   -مدير القسم  محمد محمد عثمانهشام  مصلحة التسجيل العقاري  ٦

  سمير احمد محمد البلعزي مصلحة الملكية العامة  ٧

 رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني عزيزة على بوبكر سفور جامعة بني غازي ٨

  بيرية أبو  عبد الرحيم محمد عبد الرحيم   منظمة غير حكومية ٩

  خديجة عمر علي الورفلي  منظمة غير حكومية ١٠

  جالل مصطفى محمد إفتيتة خاصقطاع  ١١

 رئيس مكتب تونس عايدة روبانا موئل األمم المتحدة ١٢

 مستشار المختار محمد عمر الطويري موئل األمم المتحدة ١٣

 مستشار علي إبراهيم أبحيري موئل األمم المتحدة ١٤

 أخصائية أراضي  أومبريتا تمبرا موئل األمم المتحدة ١٥

 المسؤول عن البرنامج الحبيب بن مختار المتحدةموئل األمم  ١٦

 المسؤول عن البرنامج جيني بيرلستام موئل األمم المتحدة ١٧

١٨ 
المركز الجهوي لالستشعار عن  

 بعد لدول شمال إفريقيا
  د. الهادي قشوط

١٩ 
حتونس( وزارة أمالك الدولة  

 والشؤون العقارية 
 جالل الدين قها

العقاري للوحدات السكنية مشروع التنظيم 

 القديمة المبنية على ممتلكات الدولة 

٢٠ 
حتونس( مكتب الطبوغرافيا ورسم 

 الخرائط
 رئيس وحدة ملكية األراضي  السيدة أسما الغول 

 رئيس البرنامج خير هللاباتريشيا  المركز النرويجي لالجئين ٢١

٢٢ 
المركز النرويجي لالجئين/  

 اإلخالء الخامس
 مديرة البرنامج مارسيلوتانيا 

 وحدة السياسات االقتصادية  ماثيو بروباشر األمم المتحدة ٢٣

 برنامج التنمية المحليةعن مسؤول  دانييل رافيولي (AICS) التعاون اإليطالي ٢٤

٢٥ 

المؤسسة الوطنية للنفط/ إدارة  

 العقارات

 

  عفاف ميالد زقالم 
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٢٦ 

عن بعد  لالستشعارالجمعية الليبية 

 ونظم المعلومات الجغرافية

 وخريطة الشارع المفتوحة في ليبيا

  عبد المجيد بن دلة 

٢٧ 
عن  لالستشعارالجمعية الليبية  

 بعد ونظم المعلومات الجغرافية
  طارق أبو شوفة

  عبد الرحمن الفرجاني  خريطة الشارع المفتوحة في ليبيا ٢٨

٢٩ 

التنفيذي المدير جامعة مصراتة 

للمركز الليبي لرستشارات  

 الجيومكانية

 رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية  عبد العظيم معيتيق

  عماد علي الشيباني المؤسسة الوطنية للنفط ٣٠

٣١ 

جامعة عمر المختار، البادية، ليبيا 

وعضو في خريطة الشارع  

 المفتوحة

 الجغرافياعضو هيئة التدريس بقسم  محمود التاوتي
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LAND ADMINISTRATION & HOUSING, 
LAND AND PROPERTY RIGHTS: 

COMPONENTS AND ENTRY POINTS

27.6.2021, Tunis

Ombretta Tempra, Land Specialist, Regional Office for Arab States, Cairo 
ombretta.tempra@un.org

OVERVIEW

1. Key concepts
2. Guiding principles
3. The pieces of the 

puzzle
4. Priorities and entry 

points
5. What next

1. Key concepts

The concept of land (UN SG Guidance Note on Land and 
Conflict)

Land is the surface of the earth, the materials beneath, the 
air above and all things fixed to the soil. It contains 
structures, resources and landscapes of significant political, 
economic, cultural, spiritual and symbolic value. 

[….] a resource of limited availability […] tied closely to 
power, wealth, identity and even survival for a large part 
of the population. 

Land tenure is the relationship, whether legally or 
customarily defined, among people, as individuals or 
groups, with respect to land and associated natural 
resources. Rules of tenure define how property rights in 
land are to be allocated within societies, along with 
associated responsibilities and restraints. 

In simple terms, land tenure systems determine who 
can use what resources, for how long, and under what 
conditions. 

1. Key concepts

1. Key concept: the continuum of land rights

There is a continuum of land tenure types that includes all 
legitimate types - based on the recognition that land has a 
social function and is not just a commodity. Formal, informal, 
customary, religious land tenure types considered legitimate* 
can be legalized with land documents. 

1. Key concept: the continuum of land rights

Informal Formal

1 2

3 4

5 6



2

1. Key concept: Fit-for-purpose land administration

Flexible in spatial data capture

Inclusive in scope to cover all tenure and all 
land.

Participatory in approach to data capture and 
use to ensure community support. 

Affordable for the government to establish and 
operate, and for society to use

Reliable in terms of information that is 
authoritative and up-to-date.

Attainable in relation to establishing the system 
within a short timeframe and within available 
resources (human & financial).

Upgradeable with regard to incremental 
upgrading and improvement over time in 
response to social and legal needs and 
emerging economic opportunities. 

2. Guiding principles

1. Interventions based on international norms and 
standards

2. Coherence across humanitarian – peace –
development

3. Interventions should be strategic, incremental and 
timely

4. Prioritize national ownership and recognize that land is 
a sovereign issue

5. Support human rights-based and gender responsive 
approaches

6. Support effective coordination and partnership among 
actors

From: UN Secretary General Guidance Note on ‘The UN and Land and Conflict

GLTN BRIEFING AND PROGRAMME

FACILITATED BY:

3. The pieces of the puzzle

- - 

Land tenure 

1. Securing access to land and the resources related to it, their 
allocation, recording and security [*HLP]

2. Cadastral mapping and legal surveys to determine parcel 
boundaries

3. Creation of new properties or alteration of existing properties
4. Transfer of property or use from one party to another through 

sale, lease, or credit security
5. Management and adjudication of disputes regarding land 

rights and parcel boundaries [*HLP]

3. The pieces of the puzzle

Land value 
6. Assessing the value of land and properties
7. Calculating and gathering revenues through taxation
8. Managing and adjudicating land-valuation and taxation 

disputes

Land use 
9. Control of land use by adopting planning policies and land-

use regulations at the national, regional and local levels
10.Enforcing land-use regulations
11.Managing and adjudicating land-use conflicts 

3. The pieces of the puzzle
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Land development

12.Building new physical infrastructure and utilities
13.Planning construction 
14.Acquiring land for the public
15.Expropriating land
16.Changing land use by granting planning permissions and 

building and land-use permits
17.Distributing development costs.

3. The pieces of the puzzle 3. The pieces of the puzzle: capacity development

Individual

Capacity development is defined as “the process through which 
individuals, organizations and societies obtain, strengthen and 
maintain the capabilities to set and achieve their own 
development objectives over time” (OECD, 2006). 

Organizational level 

Society / Enabling 
environment

3. The pieces of the puzzle: capacity development 4. Some ideas: priorities and entry points 

1. Ensure land is into strategic & planning processes
2. Mediation and disputes resolution
3. Rule of law (strengthening land institutions) 
4. Protect HLP rights of IDPs / refugees / migrants
5. Land information management 
6. Review and reform of the land management & land 

administration framework (in a fit for purpose manner)
7. Coordination of the land sector / partnership building
8. Capacity development
9. Pilot practical tools to address priority gaps in the land 

sector. 
10.Review and reform on the land policy and legal 

framework

4. What next

Your views

Today: hear from key land sector 
stakeholders

Tomorrow: Focus on priority topics / 
technical – policy options 

Agree on a way forward: 

GLTN BRIEFING AND PROGRAMME

FACILITATED BY:

Bibliography

The UN Secretary General Guidance note on Land and 
Conflict
https://gltn.net/2019/03/15/guidance-note-of-the-
secretary-general-the-united-nations-and-land-and-
conflict-march-2019/
A tool to undertake root-cause analysis of land-related 
causes of conflict
https://gltn.net/download/how-to-do-a-root-cause-
analysis-of-land-and-conflict-for-peace-
building/?wpdmdl=11671&ind=0
Glossary
https://arabstates.gltn.net/2020/09/30/working-glossary-
of-land-related-terms/
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Land administration and HLP rights in 
Libya: Preliminary results of the 
ongoing assessment

ALMOKHTAR ATTWAIRI

UN HABITAT 

TUNIS 28-29/06/2021 

OUTLINES

Introduction 

Methodology

Objectives

Data collection 

Key issues 

Report summary

INTRODUCTION

Instability and the pressure of current crises affect the land 
management and administration

Urbanization has pressured Libya for decades without clear vision of 
planning institutions 

Population growth and migration are great factors and stressors of 
land demand 

Libya has limited arable lands 2% with mismanagement of lands this 
area is going to shrink 

METHODOLOGY

Theoretical framework 

Data collection 

Archival

Interviews

Legislation, laws, regulation, executive decrees

Assessment 

Questionnaire 

OBJECTIVES 

Provide information on land and conflicts in Libya

Special focus on property rights and related issues 

Identify the main issues of land management and 
administration

Propose a comprehensive recommendations of land 
management and rights

KEY ISSUES

Political and institutional division

Lack of data and professional staff 

Insecure property rights

Confiscated private lands and properties 

Abolition of private property ownership 

Suspension of National Real Property Registration authority 
since 2011

Illegal property registration, parallel registration processes

Social tension and conflicts over lands  

Unaffordable land and housing prices 
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LAND LEGISLATIONS

Legislation History
Ottoman laws: 1859 Daftar, Tabu, Foreign Ownership 

Italian laws: 1913, 1921 Urban, Rural, Waqf, Private, Amirria, 
Public 

Monarchy laws: 1951 Petroleum, Real Estate, Investment, private 
ownership 

Jamahiriya Laws: 1969 Military coup, confiscation of private land 
ownership

Land Legislations 

Articles Year Title No

132 1858 Ottoman Registration Legislation 1

123 1921, 1913 Italian Legislations 2

110 1956 Libyan Kingdom Legislation 3

5 1986 Abolishing Land Ownership No. 7 4

11 1988 Law No. 11 Establishing Socialist Land Registry 5

51 1989 Law No. 12 The Real Estate and Ownership 6

- 2008 Executive Regulation of Law No. 17 7

- 2012 Division of Real Estate and Public Assets Decree 8

Land Assessment 

Assessment of Land Administration System Questionnaire 

Assess the capacity of land administration system 

Collaborative analysis of land and conflict 

Housing, land, and property HLP rights

Land management and administration 

Providing recommendations and options by partners 

LAND TENURE 

Legally – Customary 

Securing access to land

Cadastral system

Land tenure information, spatial data infrastructure 

Technical and administrative process of national institutions 

LAND TENURE 

Insecure property rights

Cadastral system still an issue for registration 

Land tenure information is insufficient  

spatial data infrastructure lacks professionalism 

LAND VALUE

Measuring land value
Assessing the value of land and properties 

Calculating and gathering revenues through land property 
taxation 

Land value information 
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LAND VALUE

There is no market price index for land 

Taxation legislation No. 2/1986, amendments, exemption  

Modern taxation system is significant for land ownership 
and management 

Land value is still an issue for public authorities and private 
investment companies

LAND USE

Use and exercise land rights
Control and enforcement of land use decisions 

Land use information 

Zoning in the planning system 

LAND USE

Great impact of population concentration on land use

Lack of zoning in both urban and rural areas

Weak Control and enforcement over land use 

Zoning and boundaries to organize the planning system 

LAND DEVELOPMENT 

Improve land, efficient land use
Acquiring land for the public 

Planning and construction, re-construction  

Distributing development costs 

Land development 

Urban Planning Authority 

Master plans phases  1963/1968

1980/2000

Third generation plan 2005/2030 

Planning instability divisions 

Inconsistent planning schemes 

LAND DEVELOPMENT 

13 14
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land development 

Urbanization 
Population growth 

Migration

Economic shift towards services 

Centralization policies 

Lack of long term planning strategies 

URBANIZATION 
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The Role of the University in Achieving  
Sustainable Urban Development 

 ”Experience of Architecture and Urban Planning 
Department”

Dr. Aziza Safour, Urban Architect  
Associate Professor, University of Benghazi 

June 2021

Sustainable  Urban Development 

1992  .

2002

.

 
2015  11  

  .

 . 

.

Urban Land Management 

( CBD).

 .

.

.

.

The Main Problems for Urban Land 

Management

The Role of the University in Achieving Sustainable 
Urban Development 

.

  .

.

  .
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– 2018

2018of Architecture and Urban Planning 

Department- MayExperience

.

Strategies  of Urban Sustainable Plan 
for Benghazi City

Principles of Urban 
Sustainable Plan for

Benghazi City Identity

Sustainable Transport

Mix Land Use

Social Mix 

Neighbourhood

Wetlands

Open Spaces

Identity   

.

 )(

       

 :

)pattern compact  (

 )high density.(

  )Social mix .(

 )mix landuse- (

.

.
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Sustainable Transport

 ,

  .

 
the combination of these 3 solutions is necessary

Public Transport   .

Walkable city

 .

Intg. Transport & 
land use

123

World Bank.( 2014).Toward Sustainable and Energy Efficient Urban Transport. World bank.org. 

INTEGRATED URBAN MOBILITY          .1 ..ASI  

 )-- Avoid-shift-Improve…(

World Bank.( 2014).Toward Sustainable and Energy Efficient Urban Transport. World bank.org. 

2   ...  Transit-Oriented Development 

(TOD)

Mixed Land-use
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Urban Infill Development :

.

TOD (Transit Oriented Development)
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- 2019
International Conference on rd3The 

Green Urbanism ( GU) Rome, Italy, 
December 2019

“Innovative Sustainable Strategies to Mobility and Urban Transport 
Problems in Benghazi’’ 

The research develops a plan of sustainable transport strategies     
that can be applied in or around the urban area of Benghazi to reduce  
transport problems and this plan could be sed as an indicator for    
achieving healthy and  high quality of life in Benghazi community.

Suggestions Strategies for ASI Principles and Opportunities 
for the Future of Benghazi

The Opportunities and Strategies for the Future of Benghazi

2020

The Postgraduate Studies, Urban Design 
Course, 2020

"

"
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New Vision for Omer Elmoktar

Street 
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New Vision for 

Alshreef Street 
2021

 

Experience of Architecture and Urban 

Planning Department,

Aril 2021 

Identity of 

Benghazi 

Between 

Originality 

and Modernity

Thanks
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19

•

UN – Habitat .
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development

Global Land Tool Network (GLTN).

UN- Expert group on Land Administration and Management 
World Bank 

Food and Agriculture Organization (FAO)
European Commission (EC)

20

•

21

•

•

22

•

•

•

https://www.linkedin.com/in/prof-dr-jamal-gledan-b4304043

+ 218 91 154 20 84

Jamalgledan@hotmail.com

J.gledan@openstreetmaplibya.org
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State of Libya

General Syndicate of Engineering Professions

Dar Assalam Consultant Engineering Office

A National Consultant Group Establish in 09/2005

The relationship & role of the private sector, in the management of land 

and real estate at the local level

Eng. Galal M. Aftita

Executive Director of Dar Assalm Office – Private Sector Presentation 

Benghazi - Libya

A historical gallery of the real estate registration
journey in Libya

International issue, Not just local

•

Only 30% of the worlds population have 
documents and property ownership procedure 

Seven reasons why property rights are at the top of the world 
agenda on the ground

12

34
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The private sector is the main link between the government
and citizens in 80% of the real estate matters

All shocks have been subject to real estate & registration
in more than 40 year ago, the private sector was either
offices, companies, or former owners of the greatest
share of collapse, recession and losses.

The proposed solutions to resolve real estate registration problems 
and lands withe a legally and correct way

––

Thanks “for good listening

78
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INCREMENTAL FIT-FOR-PURPOSE LAND 
ADMINISTRATION FOR RESUMING, REFORMING 

AND UPDATING THE LAND REGISTRATION 
SYSTEM 

&

LAND BASED FINANCING AND TAXATION

30.6.2021, Tunis

Ombretta Tempra, Land Specialist, Regional Office for Arab States, Cairo 
ombretta.tempra@un.org

Lennart Fleck, Programme Officer, Land, Housing and Shelter Section, Nairobi, 
lennart.fleck@un.org

Fit-for-purpose land administration

Flexible in spatial data capture

Inclusive in scope to cover all tenure and all 
land.

Participatory in approach to data capture and 
use to ensure community support. 

Affordable for the government to establish and 
operate, and for society to use

Reliable in terms of information that is 
authoritative and up-to-date.

Attainable in relation to establishing the system 
within a short timeframe and within available 
resources (human & financial).

Upgradeable with regard to incremental 
upgrading and improvement over time in 
response to social and legal needs and 
emerging economic opportunities. 

Land registration challenges in Libya

Low rate of land registration before 2011

Changes in legislation of land rights after independence 
(grievances, dispossessions, unclarities)

Fragmentation of the land registration

Quasi suspension of the registration since 2011

Outdated records

Large number of informal transactions

Dysfunctionality of the formal land market 

Overall consequences: increasing informal settlements expansion, 
land disputes, forced evictions, reduced investments, etc. 

Way forward: work towards the re-
establishment of the land registration

TRACK 1

Assess options for reform: multi 
purpose, digitized land and 
property registration system

Establish the improved system

Re-establish and improve the 
land registration offices

Reform the regulatory and legal 
framework

Train / retrain the human 
resources needed

TRACK 2

Pilot a fit-for purpose approach 
to land registration: 
community-based and 
incremental in selected 
locations

Map the land rights and collect 
supporting evidence

Resolve disputes and 
adjudicate the cases, building 
a database of temporary 
records 

Transition the temporary records in the reformed and improved official 
land registration system 

4. Example: mapping HLP claims

1. Develop the 
approach

2. Identify the 
communities

4. Adapt the Fit For 
Purpose land 
registration tool

3. Inform, consult and 
mobilize communities 

5. Identify & train 
partners and 
communities

6. Data collection7. Processing and 
adjudicating claims 

Do No Harm

data protection

participation

8. temporary 
registration 
certificates

9. Transition the 
certificates into the 
official land registry

LAND BASED FINANCING

6
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WHAT IS LAND-BASED FINANCE?
The underlying idea is that the value of land is created by society and should
therefore be captured or shared for public benefit

Land-based finance includes all charges, fees and taxes tied to some physical or
financial attribute of land, or to a public action that affects land.

The key feature of a land-based finance instrument is a charge tied to some
physical or financial attribute of land, or to a public action that affects the land

physical attributes include land area, location, productive potential, and
proximity to public services

financial attributes include the land’s value in the open market, the degree
of benefit it receives from a public action

Land-based finance approaches and methods vary extensively across countries
and cultures.

7

TOOLS USED TO CAPTURE THE VALUE 
OF LAND

8 When is it used? Type of tool
Regular (usually annual) 
assessment

• Property tax
• Land lease

At the time of property 
development

• Developer exactions
• Impact fees
• Sale of development rights

At the time of property 
transfer or sale

• Transfer taxes
• Stamp duties
• Land value increment taxes / capital 

gains tax
For public infrastructure 
upgrades

• Betterment levies and special 
assessments

• Tax increment financing
• Land readjustment

ADVANTAGES OF LAND-BASED FINANCE 

Land-based taxes and fees are difficult to avoid

Land-based instruments tend to promote transparency
and accountability in local government

Land-based taxes promote effective, compact and
productive land use

Land-based taxes and fees are fair

Land-based taxes and fees can be pro-poor through
improved tenure security and expanded civic engagement

9

LAND VALUE CAPTURE – THE CONCEPT

10

What increases the value 
of a building?
• Improvements to the structure

• Additions to the structure

What increases the value 
of land?
• Improvement of nearby roads and 

transit

• Better public parks

• Improvement to public safety

• More amenities close by (businesses 
and public services)

A land tax cannot reduce the supply of 
land.

It is NOT distortionary.

A building tax disincentivizes
building.

This can be distortionary.

PROPERTY TAXES REDUCE VACANT LAND

11

0%
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20%
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60%
70%
80%
90%

100%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Property rates collected by land use, eThekwini 2009/10-2015/16

Residential development Vacant Land Industrial development Business & Commercial Other

LAND VALUE IS NOT DETERMINED BY 
THE ACTIONS OF THE LANDOWNER

12

• Transportation costs 
• Access to urban infrastructureAccessibility

• Pollution, Amenities
• Neighbours, etc. Externalities

• Speculation
• Other developments, vacant landExpectations

• Exclusionary zoning, aesthetics, etc.
• Zoning densityRegulations

• Taxation, charges
• Capitalization of revenues/rentsTax on Land Value

• Housing improvements
• Planting treesLand Owner Behaviour

7 8
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LAND VALUE IS NOT DETERMINED BY THE ACTIONS OF THE 
LANDOWNER

13

• Transportation costs 
• Access to urban infrastructureAccessibility

• Pollution, Amenities
• Neighbours, etc. Externalities

• Speculation
• Other developments, vacant landExpectations

• Exclusionary zoning, aesthetics, etc.
• Zoning densityRegulations

• Taxation, charges
• Capitalization of revenues/rentsTax on Land Value

• Housing improvements
• Planting trees

Land Owner 
Behaviour

If the landowner is benefiting from 
external factors and public 
investments, why is the landowner 
not participating in paying for public 
services that increase the value of 
his/her property? 

IN AFRICA LAND IS NOT A LARGE COMPONENT OF TAXATION

14

0
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6
7
8
9

Land-based tax as Percent of Total Tax

LAND ADMINISTRATION IN 
PARTICULAR IS AN OBSTACLE TO 
USING LBF IN AFRICA

The World Bank’s land
administration index measures
the efficiency of land
registration and mapping
systems, i.e., the registry of
property showing the extent, 
value, and ownership of land
On a scale of 0-30, the African 
regional average lies at 8.4, the
lowest of all regions, and less
than half the OECD average of
22.7

15

Source: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf

Land Administration Index

ANOTHER FUNDAMENTAL CHALLENGE IS ‘POLITICAL WILL’

Political will is often lacking – Resistance to the introduction or expansion of land-based 
finance can come from within the political institutions themselves. Political elites are often 
those to lose most from land-based taxation. Managing internal resistance and building 
political will are thus paramount and require concerted action.

Forging public support requires a political narrative: Creating sustainable support requires 
the creation of a new narrative, a change in the perception of officials and the public. In some 
instances, situations of economic, social or political crisis may provide an opportunity to 
harness real internal support. “Don’t let a good crisis go to waste.”

16

Incentives for usage of Land-based 
finance need to be strengthened. 
National governments should 
strengthen OSR component of 
governmental transfer formulas and 
international/multilateral 
institutions should condition the 
availability of loans, grants and 
technical assistance on meaningful 
OSR reform

WHAT DRIVES UP LAND PRICES

Scarcity of serviced land

Scarcity of formal / legally transactable land

Lack of land taxation

Urban sprawl / unregulated urban expansion (cost of 
commuting)

Cost of commuting

Lack of viable alternatives for investment (speculation)

Money laundry 

17

LACK OF PUBLIC SERVICES IN OUTSKIRTS DRIVES UP COST OF 
LAND IN CENTER 

There is a trade-off between land-prices and accessibility costs 
If the accessibility cost is high and workers pay significant amounts to get 
to the city this devalues their land in comparison to the city center

Effective public transportation is an inclusionary tool
The cost of transportation in the outskirts consumes r 75% of the price of a 
typical 25K house

18

• US$ 2.50 per day
• 22 days per month
• 2 workers per household
• Annual interest  rate 6%

The cost of commuting

= $18,347 (PV 30 years)
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LAND-BASED FINANCE CAN 
BE USED TO CONTROL 
PRICE OF URBAN LAND

• Urban Sprawl is real and expensive

• Cities growing fastest in size: Between 1990 
and 2015 population in cities grew by 190% size 
of cities by 250%. In developed countries 230% 
and 320%

• Growth is often unplanned

• Sprawl is costly: more commuting, more 
pollution, higher energy costs, higher cost of 
servicing average household with public 
infrastructure

19

(e.g. property taxation, tax on vacant land, etc.)

• More compact urban development

• Planned city extension

• Lower land costs 

Land-based finance as an effective regulatory tool

PROPERTY TAX REVENUE GREATLY INCREASED IN 
SOMALIA DUE TO COMPREHENSIVE REFORMS

SOME EXAMPLES FROM UN-HABITAT WORK

INCREASES IN PROPERTY TAX REVENUE IN SOMALILAND 
AND PUNTLAND WERE DRIVEN BY INCREASES IN 
REGISTERED PROPERTIES

AS PROPERTY TAX REVENUE INCREASED PUBLIC 
EXPENDITURE EFFICIENCY AND ACCOUNTABILITY 
INCREASED AS WELL

PROPERTY TAX (SAFAYI) REVENUE IN AFGHANISTAN INCREASED 
DUE TO SEVERAL IMPROVEMENTS IN REGISTRATION, BILLING 
AND COMPLIANCE

PROPERTY TAX (SAFAYI) REVENUE IN AFGHANISTAN INCREASED 
DUE TO SEVERAL IMPROVEMENTS IN REGISTRATION, BILLING 
AND COMPLIANCE

19 20
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5

SAMPLE TIMELINE FOR PROPERTY TAX REFORM 
(BASED ON SYRIA)

Key phases
Reaching agreements 
with stakeholder and 
implementing partners
Carrying out a diagnostic 
assessment 
Designing a reform 
strategy
Implementing reform 
jointly with government 
Evaluation and designing 
short-feedback loops, 
adjusting interventions as 
needed

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

1.1 Kick-off workshop i n four (typology) 
locations / local authorities 

1.2 Municipal finance desk review with 
overvi ew of relevant laws, published 

muni ci pal fi nanci al  data, relevant 
secondary  data

1. 3 Municipal finance system diagnostic , 
including assessm ent of main barr iers / 
gaps in land and property taxation / other 

revenues (own source revenues, 
transfers, etc.)

1. 4 Detailed gap / capacity / risk assessment 
on muni cipal taxes/fees and chal lenges 
to the real  estate cadastral  system i n 

four locations 

1. 5 Technical  assistance for relevant 
di rectorates in four locations (tentative - 

to be defined/confirmed through 
assessment process)

1.6 Deloyment of tools for enhanced land 
data admi nistrati on/management and 

stream lined mechani sms for 
coordi nation,  transparency and 
traceabili ty  between stakeholders 
(tentati ve -  to be defi ned/confirm ed 

through assessment process)

1.7 Monitoring of capaci ty  building package 
deploym ent in four locations 

1.7 Development of br oader package of 
capacity buildi ng tools for other local 
authori ties (eg. urban governance,  

muni ci pal investment, muni ci pal 
revenues, land and property  
management, land-based fi nance,  

innovative solutions, digital tools) 
(tentati ve -  to be defi ned/confirm ed 
through assessment process)

1. 8 Closi ng workshop to present and 

di ssem inate results and lessons learnt

Outcome 2 Increased knowledge and 
capacity on how to 

establish, replicate, scale 
up and institutionalize 
land and property  taxation 
approaches

1.9 Contribute to risk and benefit 
assessment methodology and 

implementation gui deli nes / trai ni ng 
materials

Revenue through land and 
property taxation 
increased and 

contributi ng to investm ent 
in local  service deli very 
and reconstructi on 

Outcome 1

2021 2022
OUTCOMES ACTIV ITY

Thank You

Urban Economy and Finance Branch
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