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دعوة عامة لكافة المهتمين للحضور وللمشاركة فى فعاليات الندوة التى تحمل عنوان:

العدالة االنتقالية و المصالحة الوطنية في ليبيا ( متطلبات النجاح وتعثرات الفشل)
تمهيد:
إن أغلب الدول التي مرت بحالة صراع مسلح تطلبت برنامج شامل للعدالة االنتقالية للوصول لمصالحة وطنية تمهد لمرحلة االستقرار .فالجرائم الجماعية واالنتهاكات المنهجية تدمر
المجتمعات ,وغالباً ماتخلف ورائها أحوال أمنية واجتماعية هشة .كما أنها تتسبب في أن تصبح المؤسسات السيادية للدولة ضعيفة ,هشة ومتهالكة .كما أن هذه االنتهاكات قد تضعف ثقة
أن وقوع مثل هذه االنتهاكات الجسيمة  -إذا لم تُعالج  -سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية ،فضالً عن
المواطنين في الدولة و قدرة مؤوسساتها على ضمان حقوقهم وسالمتهم .ومن المرجح ّ
عرقلة األمن واألهداف اإلنمائية أو إبطاء تحقيقهما ،وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.

التقليدية تسعى إلى كبح رغبات األطراف
الوطنية ,فآليات العدالة
إن العدالة االنتقالية تهدف بشكل أساسي إلى معالجة هذا اإلرث الكبير من انتهاكات حقوق اإلنسان وتحقيق المصالحة
ّ
ّ
نهائية من العنف والعنف المتبادل .كما أن برنامج العدالة االنتقالية يسعى إلى إصالح مؤسسات الدولة التي ربما تكون قد
دوامة ال ّ
المتنازعة في االنتقام والذي غالبا ما يدخل المجتمع في ّ

انخرطت في أيا من االنتهاكات ,والعمل على بنائها بطريقة تتفق مع سيادة القانون واحترام تام لحقوق اإلنسان .إن تحقيق العدالة االنتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة
واإلنصاف للضحايا ,وبنفس الوقت يفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية ،التي بدونها ستكون ليبيا عرض ًة للمزيد من االنقسام والتشظي.

أهداف الندوة:


التعرف على متطلبات نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا.



دعم السلطات الحاكمة بمقترحات عملية عن العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية بما يتوافق مع الواقع الليبي.



التعرف على ركائز المصالحة الوطنية بما يتواءم مع أحكام الشريعة اإلسالمية.



معرفة االلتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة ليبيا في سياق المالحقات القانونية لمرتكبي االنتهاكات.



التعرف على تجارب الدول السابقة في تطبيق العدالة االنتقالية ,وامكانية االستفاده منها لمعالجة ما وقع في ليبيا.



تسليط الضوء على أهمية الموائمه بين المالحقة القانونية والقضائية عن االنتهاكات الجسيمة والمصالحة السياسية.



بيان موقف الموروث الديني والعرفي للمجتمع الليبي من المصالحة والعفو.

المستهدفون بالحضور :كافة المهتمين وخصوصا األكاديمين وأساتذة الجامعات ،أعضاء الهيئات القضائية ،نقابة المحامين ،نشطاء مؤسسات المجتمع المدني

المكان :مدرج مالك بن نبي  -جامعة طرابلس
اليوم :األربعاء 2021/12/06

زمن الندوة أو الجلسة13:00 – 10:30 :

برنامج الندوة
الموضوع

الزمن

االفتتاح – الترحيب

10:05 -10:00

كلمة رئيس الجامعة

10:15 – 10:05

كلمة عميد كلية القانون

10:25 - 10:15
إدارة الجلسة :د .رحاب بن نوبة

المحــــــــور

المتحدث

الزمـــــــــن

دور العدالة االنتقالية في تحقيق االستقرار

الصفرني
ا
د .عمران

10:40 - 10:30

العدالة االنتقالية اجتماعيا أو في المنظور الشرعي

أ .علي الشيباني

10:50 – 10:40

تقييم برنامج العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا 2021-2011

أ .موسى القنيدي

11:00 – 10:50

العدالة األنتقالية وفق أحكام القانون الدولي

د .إيناس ابوحميره

11:10 – 11:00

االلتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدوله الليبية إلجراء المالحقات القضائية

د .محمد رعدان

11:20 – 11:10

فتح باب النقاش

---

12:40 – 11:20

الختام  -التوصيات

د .رحاب بن نوبة

13:00 – 12:40

