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خصّية ”املدني املجتمع مفّوضّية  ”املدني املجتمع مفّوضّية
ّ

  رئيس ي كشريك ”املفّوضّية“ تعمل .مستقلة املالية ذمّتها ٬ اعتبارّية ش
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ّ
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امل
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 املقدمة والتمهيد
أن تعزيزززز العمزززل املزززدني فزززي ليبيزززا، وترسزززيخ مفاهيمزززه ،وتمكينزززه مزززن املشزززاركة الفاعلزززة فزززي التنميزززة الشزززاملة 

إال بوجود بيئة تشريعية معززة لنمائه، وحامية لحقوقه، وداعمة لحرياته، وضزامنة تكُمن واملستدامة، ال 

عليهززا صززادقت وقعزت أو ، ال سززيما التززي الدوليززة التززي تامزي املجتمززع املزدني ومواِئمززة للمبزادئ السزتقالليته، 

اتفاقيززة و  م،2000عززام  التنظززيم املتعلقززة باريززة تكززوين الجمعيززات وحمايززة حززقالدولززة الليبيززة، كاالتفاقيززة 

العهززززززززد الززززززززدولي الخززززززززاص بززززززززالحقوق املدنيززززززززة و م، 1962عزززززززام  الجماعيززززززززةحزززززززق التنظززززززززيم النقززززززززا ي واملفاوضززززززززة 

مززززدى بدايزززة هزززذا الزززدليل واملعاهزززدات التزززي سزززنعر  فززززي مزززن االتفاقيززززات وغيرهزززا ,م 1970عزززام  والسياسزززية

 .النافذة، من عدمهمالءمتها مع التشريعات املالية 

 1950لسزنة  3منهزا قزانون الجمعيزات رقزم وقزوانين، تشزريعات بعزدة املدني في ليبيا املجتمع منظمات مرت 

م، 1953املززدني سززنة مززن القززانون ( 79-54)واملززواد ، م 1951سززنة مززن دسززتور االسززتقالل ( 26)و املززادة م، 

بشزززأن إعزززادة م 2001لسزززنة  19بشزززأن الجمعيزززات األهليزززة والقزززانون رقزززم  1970لسزززنة  111والقزززانون رقزززم 

م ،وغيرهزززززززا مزززززززن 2011سزززززززنة مزززززززن اإلعزززززززالن الدسزززززززتوري املؤقزززززززت ( 15) و املزززززززادة األهليزززززززة، تنظزززززززيم الجمعيزززززززات 

التشززريعات والقززوانين النافززذة واملززؤثرة فززي منظمززات املجتمززع املززدني والتززي سززنعر  بع ززها، لزيززادة معرفززة 

 .القائمين على منظمات املجتمع املدني بها وتقديم التوصيات بخصوصها

 سعتمززد بشززكل أساسزز ي علززى مززدى مواءمززة بيئتهززا 
ً
 وتنظيمززا

ً
أن ضززمان وجززود منظمززات املجتمززع املززدني قانونيززا

املشززاركة الفاعلززة فزززي فززي قززدراها علززى الدولززة التشززريعية مززع احتياجااهززا القانونيززة والتنظيميززة ، ومززدى ثقزززة 

، وقزادر علزى مجتمع مزدني قزوي ومسزتقل التنمية الشاملة واملستدامة، فالتشريعات وحدها ال تكفي لبناء 

ولكنهززا تظززل الخطززوة األهززم واألسززاح للتوجززه ناززو  بنززاء دولززة . التززأثير فززي رسززم السياسززات واتخززاذ القززرارات

، فالدولزة التزي تزؤمن بزذلك، تعزرخ مزن خزالل ممارسزااها مزع قطزاع القانون املواطنة والّديمقراطية وسيادة 

 .املجتمع املدني

م بشزأن إعزادة 2001لسنة  19م وما صاحبه من فراغ قانوني بسبب تعطيل القانون رقم 2011بعد عام  

مزززززززع تنظزززززززيم الجمعيزززززززات األهليزززززززة، وعزززززززدم سزززززززن القزززززززانون البزززززززديل، وضزززززززع  تجزززززززاو  الجهزززززززات ذات العالقزززززززة 

 االجتهادات الخاصة بتقديم مقترح قانون ينظم عمل منظمات املجتمع املدني، وأخرها مقترح القانون 
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و هزززززذه االجتهزززززادات وغيرهزززززا لزززززم يكتزززززب لهزززززا . م2017الزززززذي قدمتزززززه مفوضزززززية املجتمزززززع املزززززدني فزززززي مطلزززززع عزززززام 

النجززاح إلززى تززاريخ إعززداد هززذا الززدليل ، فززبطء سززن هززذا القززانون أو التصززديق عليززه تسززبب فززي تشززتت عمززل 

منظمات املجتمع املدني، وأضع  من أهمية دورها كشريك رئيسز ي فزي التنميزة وصزنع القزرار، ممزا يجعلنزا 

نطزززرح سزززؤال هزززل الدولزززة علزززى درايزززة بأهميزززة دور منظمزززات املجتمزززع املزززدني    أم أن اإلشزززكاالت السياسزززية 

واالقتصززادية واألمنيززة جعلززت مززن مسززألة سززن هززذا القززانون مسززألة ثانويززة ، كمززا أن هززذه االجتهززادات كززان 

ينقصزززززها التنسزززززيق والتعزززززاون الجزززززاد بزززززين كزززززل الجهزززززات ذات العالقزززززة ،التشزززززريعية و التنفيذيزززززة والتنظيميزززززة 

ومنظمزززززات املجتمزززززع املزززززدني بشزززززكل خزززززاص ، فسزززززن هزززززذا القزززززانون وتطزززززوير التشزززززريعات املزززززؤثرة فزززززي منظمزززززات 

 .املجتمع املدني ياتاج ملشاركة كل هذه الجهات فبدون هذا التعاون والتنسيق ستظل مجرد اجتهادات

إن مزززن واجزززب مفوضززززية املجتمزززع املزززدني، ومززززن موقعهزززا كجسزززم منززززا  بزززه تنظزززيم عمززززل منظمزززات املجتمززززع 

عيززد أثززراء النقززاش حززول أهميززة تطززوير البيئززة التشززريعية ملنظمززات املجتمززع 
ُ
املززدني مززن املززدني فززي ليبيززا، أن ت

ذات العالقزة بالتشزريعات الدوليزة و املاليزة املزؤثرة فزي ،وزيادة معرفزة الجهزات الدليل خالل إعدادها لهذا 

عمزززل منظمزززات املجتمزززع املزززدني وال سزززيما القزززائمين عليهزززا، وعزززر  املقترحزززات والتوصزززيات بخصوصزززها مزززن 

نشززأاها والخبززرة التززي اكتسززئها القززائمين مززرت بهززا مفوضززية املجتمززع املززدني منززذ خززالل التجززار  العمليززة التززي 

 .عليها من التعاطي مع منظمات املجتمع املدني واالطالع عن قر  على احتياجااها القانونية والتنظيمية
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 الدولية واملواثيق لإلعالنات االن مام إلى وتسعى األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق  الدولة تصون 

 اإلنسان تكرم جديدة مواثيق إصدار  على وتعمل والحريات، الحقوق  هذه تامي التي واإلقليمية

 على الصادر  املؤقت الدستوري اإلعالن من (7) رقم املادة عليه نصت ما هذا (األر  في هللا كخليفة

 ال  وحرياته اإلنسان حقوق  حماية واجب الدولة الزمت والتي ، م2011 عام االنتقالي الوطني املجلس

 الدولية واملواثيق لإلعالنات االن مام حرية الدولة ومنح الجمعيات، تكوين في الحق يخص ما سيما

 املدني املجتمع عن الدفاع تقرير  إليها أشار  والتي املدني املجتمع تامي التي الدولية املبادئ واحترام

  (ICNL) للربح يهدخ ال  الذي للقانون  الدولي واملركز الديمقراطية أجل من العاملية الحركة عن الصادر 

 في والحق الجمعيات، تكوين في الحق)  هي مبادئ سبع في واملتمثلة م،2012 عام الثاني نسخته في

 والتعاون، االتصال في والحق التعبير، حرية في والحق  للدولة، املبرر غير  التدخل عن بمنأى العمل

 والتي .(الحماية في الدولة وواجب وتأمينها، املوارد التماح في والحق السلمي، التجمع حرية في والحق

 املدني املجتمع منظمات في املؤثرة املالية التشريعات مع  مواءمتها مدى القادمة الفقرة في سنعر 

 . حولها النقاش إثراء و  الليبية، الدولة عليها صادقت أو  وقعت التي الدولية واملعاهدات واالتفاقيات

 الجمعيات تكوين في الحق : األول  املبدأ•

  ، متجذرة املدني املجتمع حقوق 
ً
 العالمي اإلعالن يكفله والذي الجمعيات تكوين حرية مبدأ في جزئيا

 االجتماعية للحقوق  الدولي وامليثاق ، والسياسية املدنية للحقوق  الدولي وامليثاق ، اإلنسان لحقوق 

 واتفاقية العنصري، التمييز  أشكال جميع على للق اء الدولية واالتفاقية , والثقافية واالقتصادية

 لحقوق  األفريقي وامليثاق الطفل حقوق  واتفاقية املرأة، ضد التمييز  أشكال جميع على الق اء

 اإلنسان، لحقوق  العر ي وامليثاق ، اإلنسان لحقوق  األمريكية واالتفاقية والشعو ، اإلنسان

 .(1) األساسية والحريات اإلنسان  حقوق  لحماية االوربية واالتفاقية

 حق وحماية الجمعيات تكوين بارية املتعلقة االتفاقية على ليبيا صادقت م2000 عام اكتوبر  في

 وضع في الحقو  إليها، واالن مام املنظمات، تأسيس في األفراد حق على موادها نصت والتي ، التنظيم

  ،وأنبرامجها وصياغة وأنشطتها إداراها ،وتنظيم تامة بارية ممثليها وانتخا  ، وقواعدها دساتيرها

   كما ،القانونية ممارستها سعرقل أو  الحق هذا يقيد أن شأنه من تدخل أي عن العامة السلطات تمتنع

في نسخته الثاني  (ICNL) املركز الدولي للقانون الذي ال يهدخ للربحو  الديمقراطيةالحركة العاملية من أجل عن الدفاع عن املجتمع املدني الصادر تقرير  1.
 2012عام 

 املدني املجتمع تحمي التي الدولية املبادئ مع املحلية التشريعات موا مة
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  الجمعيات تكوين في األفراد حق االنتقالي الوطني املجلس عن الصادر  املؤقت الدستوري اإلعالن يامي

 وسائر  والجمعيات السياسية األحزا  تكوين ُحرية الدولة تكفل ) أن على (15) رقم املادة نصت حيث

جتمع ُمنظمات
ُ
 أو  مسلحة أو  سرية جمعيات إنشاء يجوز  وال  بتنظيمها، قانون  ويصدر  املدني، امل

 أن كما ، (الوطني الترا  ووحدة بالدولة ي ر مما وغيرها العامة، اآلدا  أو  العام للنظام ُمخالفة

 املنظمات وسائر واالتاادات النقابات تكوين في الفرد حق إلى الحق هذا اتساع من زادت املادة هذه

 الروابط و  واالتاادات النقابات بشأن م 1998 لسنة 23 رقم بالقانون  الحق هذا وُيدعم األخرى،

  عام ليبيا عليها صادقت والتي الجماعية واملفاوضة النقا ي التنظيم حق اتفاقية إلى باإلضافة ،املهنية

 .املدنية واالتاادات النقابات تأسيس حق على موادها في تنص والتي م1962

 صدور  عدم هي الدليل، هذا إعداد تاريخ حتى ،املدني املجتمع منظمات باقي تواجه التي العقبة تظل

 املدني املجتمع ملنظمات تنظيمية لوائح إصدار  إلى املدني املجتمع مفوضية أطر  مما عملها، ينظم قانون 

 .(2)ليبيا في املنظمات تأسيس آلية تنظيم خاللها من يتم

 من واسعة مجموعة تاقيق في ، املدني املجتمع منظمات خالل من األفراد باق الدولي القانون  يقر 

  بها املسموح األغرا  وتشمل األغرا 
ً
 وجه وعلى القانونية أو  الشرعية األغرا  جميع عموما

 العهد من (22) رقم املادة تسعى .(3)وحمايتها األساسية والحريات اإلنسان حقوق  تعزيز  التاديد

 بموجب مامي فالجميع الحقوق، تلك حماية نطاق توسيع إلى والسياسية املدنية للحقوق  الدولي

 هذا ممارسة على القيود من يوضع أن يجوز  ال ) أنه على منها الثانية الفقرة نصت حيث ،(4)رقم  املادة

 األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل القانون  عليها ينص التي تلك إال  الحق

 حقوق  حماية أو  العامة اآلدا  أو  العامة الصحة حماية أو العام النظام أو  العامة السالمة أو  القومي

 لقيود الشرطة ورجال املسلحة القوات أفراد إخ اع دون  املادة هذه تاول  وال  .وحريااهم اآلخرين

 بعد م1970 مايو15 في الليبية الدولة به التزمت الحق وهذا .(4)(الحق هذا ممارسة على قانونية

  م1976 مارح 23 بتاريخ به النفاذ بدء ،والذي والسياسية املدنية للحقوق  الدولي لعهدا على تصديقها

 التجمع حرية في الحق بأن (2010 اكتوبر 10 ) 21/15 عدد قراره في الدولي األمن مجلس أقر  لقد .

 عدد لتاقيق ذهبية فرصة للفرد يوفر  أنه ذلك الديمقراطية، دعائم أهم بين من والتنظم السلمي

  واالقتصادية والثقافية األدبية املجاالت في واالنخرا  السياس ي رأيه عن التعبير  بينها من الغايات، من

 وإخ اعهم يمثلوهم الذين وانتخا  إليها واالن مام والتعاونيات النقابات وتشكيل واالجتماعية،

 (  28)الصفاة رقم انظر 2.

في  (ICNL) املركز الدولي للقانون الذي ال يهدخ للربحو  الديمقراطيةالحركة العاملية من أجل عن تقرير الدفاع عن املجتمع املدني الصادر 3.

 2012نسخته الثاني عام 
 نفس املصدر السابق4.
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 منظمات على املاظورة والغايات األغرا  يادد صريح تشريع وجود عدم من وبالرغم .(5)للمساءلة

 أو  العامة الصحة حماية أو العام النظام أو  العامة السالمة أو  القومي األمنب ي ر  ما إال  املدني، املجتمع

 املعتمدة التنظيمية الالئاة حددته ما إلى باإلضافة ،وحريااهم اآلخرين حقوق  حماية أو  العامة اآلدا 

  الليبية املنظمات تأسيس في بها مسموح الغير  والغايات األغرا  يخصوص املدني املجتمع مفوضية لدى

 .(6)مباشرة غير  أو مباشرة بطريقة السياسية األعمال ممارسة  عدم ضمنها من والتي  ليبيا في

 حقوق  حماية على والسياسية املدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد من (2) رقم املادة نصت كما

  طرخ دولة كل تتعهد) أن على املادة نصت حيث الجمعيات تكوين حق املواطنين غير  فيهم بما األشخاص

 إقليمها في املوجودين األفراد لجميع الحقوق  هذه فيه،وبكفالة بها املعترخ الحقوق  باحترام العهد هذا في

 الرأي أو  الدين، أو  اللغة، أو  ،الجنس أو اللون، أو  العرق، بسبب تمييز  أي دون  واليتها، في والداخلين

 
ً
  (األسبا  من ذلك غير  أو  النسب، أو  ،الثروة أو االجتماعي، أو  القومي األصل أو  سياس ي، غير  أو  سياسيا

 أن شريطة املدني املجتمع منظمات تكوين حق األجانب ليبيا في السابقة التشريعات أغلب ومنات.

 .(7) ذلك باملفوضية املعتمدة التنظيمية الالئاة  ونظمت ، اعتيادية إقامة مقيم يكون 

 مع املساواة قد على التنظم بارية إلعاقة الحاملين األشخاص يتمتع أن على التشديد املهم من

عتمدت قد .(8)اآلخرين
ً
 الدول  من تطلب وهي 2006 دسسمبر في اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  اتفاقية ا

 الشأن في وكلية فاعلة مساهمة باملساهمة اإلعاقة لذوي  تسمح بيئة إيجاد على تعمل أن األطراخ

 غير  املنظمات إلى االن مام البيئة هذه وت من اآلخرين مع املساواة قدم وعلى تمييز  دون  العام،

عنى التي املنظمات وإنشاء للبالد السياس ي والشأن العام بالشأن املعنية والجمعيات الحكومية
ُ
 ت

 منظمة 60 عن يزيد ما ليبيا في يوجد .(9)الفئة تلك تمثيل ألجل إليها واالن مام اإلعاقة ذوي  باألشخاص

 .الفئة هذه من مؤسسوها وأغلب اإلعاقة ذوي  األشخاص شؤون في تختص

 شخصية على للحصول  األفراد بعض سسعى قد أكبر، بفاعلية األساسية أهدافهم تاقيق أجل من

 املنظمات فإن البلدان من كثير  القانونية،في الشخصية تلك خالل ومن يكونوها، التي للمنظمات قانونية

  ولكنها األفراد من مجموعة أو  فرد كمجرد ليس العمل على قادرة تكون 
ً
 التي باملزايا تتمتع تصبح أي ا

  للسلع الصفقات عقود،وإبرام إبرام على املثال،القدرة سبيل على ) القانونية الشخصية تتياها قد

 أنه الدولي القانون  بموجب املقبولة األمور  ومن( مصرفي،الخ حسا  ،وفتح موظفين والخدمات،وتعيين

   .(10)القانونية الصفة على الحصول  من املدني املجتمع منظمات تمكن أن الدولة على يجب

 نفس املصدر السابق ز 5.

 (  29) الصفاة رقم انظر 6.

 (31) انظر الصفاة رقم  7.

 2012نسخته الثاني عام في (ICNL) املركز الدولي للقانون الذي ال يهدخ للربحو  الديمقراطيةالحركة العاملية من أجل عن الدفاع عن املجتمع املدني الصادر تقرير 8.

 نفس املصدر السابق ز 9.
 نفس املصدر السابق ز 10.
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 أو  اإلشهار  نظم البلدان بعض اعتمدت ، القانوني االعتراخ أجل من املتاحة االجراءات حيث ومن

  املنظمة تعتبر  بموجبه الذي اإلخطار 
ً
  كيانا

ً
  تقديمها بمجرد قانونيا

ً
 املعنية اإلدارة إلى بموجودها إخطارا

 ضمان مسئوليتها فمن ، التسجيل نظام الدول  تستخدم ،وحيث األساسية املعلومات توفير  خالل من

 ، مكلفة وغير  مسيسة وغير  وسريعة واضحة إجراءااها تكون  وأن باق متاحة التسجيل عملية تكون  أن

 املدني املجتمع مفوضية عليه تعمل ما وهذا.(11)موضوعية بمعايير التسجيل إدارة تسترشد أن ويجب

  الليبية املدني املجتمع منظمات تسجيل عملية بإدارة املختصة اإلدارة والتوثيق التسجيل إدارة خالل من

 .(12)بليبيا العمل في الراغبة الدولية املنظمات تسجيل عملية بإدارة املختصة الدولية املنظمات ،وإدارة

 الدولة من املبرر غير  التدخل دون  العمل في الحق :الثاني املبدأ•

 تدخل من خالية ، مواتية بيئة في تعمل أن في الحق املدني املجتمع ملنظمات يصبح ، تكوينها بمجرد

 والسياسية املدنية للحقوق  الدولي العهد من الثانية املادة مقت يات شؤونها،حسب في املبرر غير  الدولة

  تشمل جمعية تأسيس في الحق لألفراد ،
ً
 جمعية إلى االن مام أو  املتشابهة املشار  ذوي  من أفرادا

، قائمة
ً
 تنفيذ في قائمة جمعية ألي الجماعي الحق التنظم حرية في الحق سشمل الوقت، نفس وفي أصال

 تأسيس مسألة في تتدخل أو  تمنع أن األطراخ للدول  يجوز  ال  وعليه ، أع ائها ملصالح خدمة برامجها

 .(13)أنشطتها في أو  الجمعيات

 املنظمة وكذلك املدني واملجتمع الثقافة لوزارة املنظمة تلك خاصة ليبيا في القرارات صدور  كثرة إن

 واملجتمع الثقافة مكاتب اختصاص الى املالي،تطرقت الحكم وزارة من والصادرة البلديات الختصاصات

 املمنوحة االختصاصات الى ضافةباإل  املدني، املجتمع منظمات عمل بتنظيم البلديات وكذلك املدني

 
ً
 عملها، تنظيم ولعملية للمنظمات اإلرباك من نوع احدث الذي األمر  املدني، املجتمع ملفوضية صراحة

 مكاتب في واضحة ضوابط او  معايير  أي توجد ال  الواقع حيث ومن الجهات، هذه وبين بينها وللعالقة

 املهام هذه املفوضية تولي الى معه انتهى الذي األمر  املنظمات، عمل تنظيم بشأن والبلديات الثقافة

 في سهمسُ  مما ا،وغيره والنماذج اللوائح اصدار  و  البيانات مستوى  على عمل من به قامت ما بسبب

 املبررة غير  التدخالت من املدني املجتمع منظمات حماية عملية من جعل األمر  وهذا.(14)عملها تنظيم

  عليه السيطرة صعب أمر  للدولة
ً
 ويامي املدني املجتمع منظمات عمل ينظم قانون  غيا  مع خصوصا

 .وحريتها استقاللية

 نفس املصدر السابق ز 11.

 ، صفي الجزء الخاص ب مان وجود منظمات املجتمع املدني املنظمات الليبية االطالع على كيفية إدارة املفوضية لعملية تسجيل يمكن 12.
ً
 28قانونيا

في نسخته  (ICNL) املركز الدولي للقانون الذي ال يهدخ للربحو  الديمقراطيةالحركة العاملية من أجل عن تقرير الدفاع عن املجتمع املدني الصادر 13.
 2012الثاني عام 

 املدير  التنفيذي السابق ملفوضية املجتمع املدني، تقرير داخلي الككلي ناصر.أ14.
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 شرعية مبررات على والسياسية املدنية للحقوق  الدولي امليثاق من (2) رقم الفقرة (22) رقم املادة تنص

 أو  العام األمن أو  العامة السالمة أو  القومي األمن )) وهي الصدد هذا في إليها تستند أن للحكومة يمكن

 الجمعيات تكوين حرية سياق وفي ، وحريااهم األخرين حقوق  حماية أو  العامة األخالق و  الصحة حماية

 املجتمع منظمات تشكيل إمكانية في املبرر غير  التدخل عن تمتنع أن يجب الدولة أن ذلك على يترتب

 ينبغي املدني املجتمع منظمات وأن العمل، على تشكيلها بمجرد املدني املجتمع منظمات قدرة وفي املدني

 الدولة واجب من ذلك على وعالوة شرعية، حكومة بمصلحة مساسها حالة في فقط للتدابير  تخ ع أن

 ومتسقة وشفافة وموضوعية مسيسة وغير  عادلة بطريقة بها املعمول  والقواعد القوانين تنفيذ تكفل أن

 من وغيرها ، املدني املجتمع منظمات حل أو  القسري  اإلغالق املدني املجتمع في الدولة تدخل ويشمل

   .(15)الحكومي التدخل حمالت

 الدولي واملركز الديمقراطية أجل من العاملية الحركة عن الصادر املدني املجتمع عن الدفاع تقرير  أشار 

 املدني املجتمع ملنظمات القسري  اإلنهاء سستوفي أن يجب أنه إلى  (ICNL) للربح يهدخ ال  الذي للقانون 

 حالة في - ألع ائها االختياري  الفعل ) وهي والسياسية املدنية للحقوق  الدولي امليثاق في املبينة املعايير 

 أي على املعايير  هذه انطباق حال وفي (الخطير السلوك سوء – النشا  لعدم الطويلة املدة – اإلفالح

 .بالها املاكمة من أذن على الحصول  حين إلى قيدها بتجميد تكتفي املفوضية فإن منظمة

 وككيانات للمنظمة، الداخلية اإلدارة تنظيم في واألع اء املؤسسين حرية الجمعيات تكوين حرية تشمل

 هياكلها تنظيم في واسعة بسلطة املدني املجتمع منظمات تتمتع أن ينبغي ذاتية إدارة ذات مستقلة

 املجتمع ملنظمات القانوني الوضع بشأن األور ي املجلس توصية وأكدت ، عملها وإجراءات الداخلية

 لشر  خرق  وقوع تبث إذا إال  املدني املجتمع منظمات إدارة في خارجي تدخل يقع أن يجب ال  ) أنه املدني

  هناك يكون  أن أو  املنظمات قبل من قانوني
ً
  سببا

ً
 .(16)(الوقوع وشك على خرق  وقوع باحتمال معقوال

 في ورد ما هو   املدني املجتمع ملنظمات الداخلي التنظيم في املبرر التنظيمية الجهات تدخل على كمثال

 أو  السيئ التصرخ)) في واإللزام التدخل ربطت حيث ، وويلز  إلنجلترا الخيرية املؤسسات مفوضية تقرير 

 سوء أو  التدمير أو ال ياع لخطر  املؤسسة أمالك تعر  التي األخرى  األفعالو  - السيئة اإلدارة

 أن يجب كان أو  علم على مرتكبه يكون  فعل أي سعني السيئ التصرخ أن إلى التقرير  وأشار  (( االستخدام

 عنه ينتج فعل أي السيئة اإلدارة وتت من،((سليم غير إنه أو  القانون  ضد أنه أو  الجنائية صفته)) سعلم

 من املستفيدين تعريض أو  للخطر  الخيرية املؤسسة سمعة تعريض أو  املؤسسة موارد استخدام سوء

في  (ICNL) املركز الدولي للقانون الذي ال يهدخ للربحو  الديمقراطيةالحركة العاملية من أجل عن تقرير الدفاع عن املجتمع املدني الصادر 15.
 2012نسخته الثاني عام 

 نفس املصدر السابق ز16.
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 ممتلكات لحماية الخيرية املؤسسات إدارة في التدخل سلطة وللمفوضية .للخطر الخيرية املؤسسة

  ممتلكات ووضع املسئولين وعزل  إدارة، سوء أو  تصرخ سوء أي تكرار  أو  استمرار  منع بهدخ املؤسسة

 الخيرية املؤسسة ممتلكات تأمين من التأكدو  األمر  لزم إذا أخرى  مؤسسة سيطرة تات الخيرية املؤسسة

 .املستقبل في إداراها وحسن

 اإلدارة مجلس من املعتمدة التنظيمية الالئاة حدد فقد بليبيا املدني املجتمع ملفوضية وبالنسبة

 جسيمة مخالفة كارتكا  املدني املجتمع ملنظمات الداخلي العمل في املفوضية بها تتدخل التي الحاالت

 األغرا  غير  في أموالها في تصرفت أو  األساس ي لنظامها مخالفتها تكررت أو النافذة، التشريعات ألحكام

 أو طلب على بناءً  التدخل إلى باإلضافة ، عامين خالل العمومية الجمعية تنعقد لم إذا أو  لها املخصص

 موارد في خاطئ تصرخ أو  املعتمدة النظم تخال  قرارات وجود بخصوص املؤسسين أحد من شكوى 

 املاكمة من األذن تطلب املفوضية فإن املنظمة حل تستوجب مخالفات وجود تبث وإذا ، املنظمة

 .لذلك االبتدائية

  للماكمة يجوز ) أنه الخيرية املؤسسات يخص بما الليبي املدني القانون  من ( 76 )رقم ادةامل نصت

 في الرقابة جهة تقدمه طلب على بناء :اآلتية باإلجراءات تقض ي أن املؤسسة مركز  لها التابع االبتدائية

 يفرضها التي بااللتزامات يوفون  ال  والذين عجز، أو  إهمال عليهم يثبت الذين املديرين عزل : دعوى  صورة

  تاقيق مع يتفق ال فيما املؤسسة أموال سستعملون  والذين املؤسسة، سند  يفرضها أو القانون  عليهم

 إدارة نظام تعديل .آخر جسيم خطأ أي وظائفهم تأدية في يرتكبون  ،والذين منشئها قصد أو  غرضها

 كان إذا إلغاؤها، أو  تعديلها أو  املؤسسة إنشاء سند في املقررة والشرو  التكالي  تخفي  أو  املؤسسة

 بإلغاء الحكم .إنشائها من الغر  لتاقيق ضروريا كان أو  املؤسسة، أموال على للماافظة الزما هذا

 هذا أصبح أو  أجله، من أنشئت الذي الغر  تاقيق معها تستطيع ال  حالة في أصبات إذا املؤسسة

 التي التصرفات إبطال .العام للنظام أو  لآلدا  أو  للقانون  مخالفا صار أو  التاقيق ممكن غير الغر 

 في ويجب املؤسسة، نظام أو  القانون  أحكام مخالفين أو اختصاصااهم حدود مجاوزين املديرون بها قام

  بغير إضرار  دون  وذلك ، فيه املطعون  العمل تاريخ من نيسنت خالل البطالن دعوى  ترفع أن الحالة هذه

 .التصرخ ذلك أساح على حقوقا كسبوا الذين ةيالن حسني

 التعبير  رية في الحق : الثالث املبدأ•

 اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن في مكرسه التعبير  حرية فإن ، الجمعيات تكوين حرية في الحال هو  كما
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 واملواثيق املتادة األمم مواثيق من طويلة وقائمة والسياسية، املدنية للحقوق  الدولي ،والعهد

  ترتبط الجمعيات تكوين حرية فإن ، كبير  ولحد اإلقليمية،
ً
  ارتباطا

ً
 نصت وما .(17)التعبير بارية وثيقا

 حرية على واضح بشكل نصت والتي (14) رقم واملادة املؤقت الدستوري اإلعالن من السابعة املادة عليه

 . والجماعي الفردي التعبير 

 حول  التقارير  ورفع السياس ي والنقاش الحكومة سياسات مناقشة على قيود هناك يكون  ال  أن يجب

 واملظاهرات االنتخابية الحمالت في واالنخرا  الحكومي والفساد الحكومة وأنشطة اإلنسان حقوق 

 .(18)والديمقراطية للسالم املساندة املظاهرات ذلك في بما السياسية األنشطة أو  السلمية

 على الحصول  في املدني املجتمع منظمات حق على املفوضية لدى املعتمدة التنظيمية الالئاة نصت

 وحق .النافدة التشريعات وفق الكيانات بعض في بالسرية يخل ال  بشكل بنشاطها العالقة ذات املعلومات

  املدنية النشاطات وإقامة املناصرة أو بال غط والتجمع التظاهر 
ً
 أداء تقييم حقو  .للتشريعات طبقا

 نشاطها ممارسة وحق. والتقارير املعلومات نشر  حقو  . لتطويرها املقترحات وتقديم الدولة مؤسسات

 .  األساس ي نظامها في املاددة بالوسائل أهدافها لتاقيق

 والتعاون  االتصال في الحق : الرابع املبدأ•

 التعبير  في الحرية حق والسياسية املدنية للحقوق  الدولي العهد من (2) رقم الفقرة (19) املادة تامي

  لكل )) مختلفة وبوسائل والخارج الداخل في الفاعلين من مجموعة مع التواصل في الحق تشمل بصورة

 واألفكار املعلومات ضرو  مختل  التماح في حريته الحق هذا ويشمل .التعبير حرية في حق إنسان

 بأية أو  فني قالب في أو مطبوع أو  مكتو  شكل على سواء للحدود، اعتبار  دونما آخرين إلى ونقلها وتلقيها

  املادة في التاديد وجه على والشعو  اإلنسان لحقوق  األفريقي امليثاق وينص ، (يختارها أخرى  وسيلة

  الدولي القانون  يامي كما ،(( املعلومات على الحصول  في الحق فرد لكل )) (1)رقم الفقرة (9)
ً
 أي ا

 للتواصل ضرورية بارية التنقل على القدرة وتعتبر  ، تنقلهم حرية في مبرر الغير  التدخل من األفراد

 .(19)الدولي املجتمع ممثلي بين الفعال

 والتنقل االتصال في األفراد حق باماية الدولة املؤقت الدستوري اإلعالن من (14) رقم املادة الزمت

  العلمي، الباث وحرية والجماعي، الفردي التعبير  وحرية الرأي حرية الدولة ت من)) أن على نصت حيت

 التجمع وحرية ،التنقل وحرية والنشر، والطباعة اإلعالم ووسائل الصحافة وحرية االتصال، وحرية

 .((.القانون  مع يتعار  ال  وبما السلمي، واالعتصام والتظاهر 

 نفس املصدر السابق17.

 السابقنفس املصدر 18.

 السابقنفس املصدر 19.
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 ، والتواصل التعاون  تعزيز  أجل من وتاالفات شبكات في واملشاركة تشكيل في الحق واملنظمات لألفراد

 األهمية بالغة وسائل التاالفات أو  الشبكات تمثل أن ويمكن ، مشروعة أهداخ لتاقيق والسعي

 أن ، بالذكر  والجدير  الدعوة، مجال في االنخرا  أو  الوعي، مستوى  ورفع ، والخبرات املعلومات لتبادل

 نطاق على واستخدامها, االنترنت سرعة وبف ل ، للتشبيك جديدة إمكانيات فتات قد االنترنت شبكة

 الفعلي الزمن في املعلومات بنشر  املدني املجتمع ومنظمات لألفراد األنترنت سسمح العالم، في واسع

 غير  كهيئات سواء الشبكات، خالل من التعاون  في الحق ويستند وفعالية بسرعة املساندين وحشد

 .(20)التعبير وحرية الجمعيات تكوين حرية على ، مسجلة ككيانات أو  رسمية

 للشبكات واالن مام التاالفات وتشكيل الدولي الصعيد على والتعاون  التواصل حق سعتبر  ليبيا في

  الليبي العقوبات قانون  من (208) رقم املادة عليه نصت ما وهذا الدولة من ترخيص سستوجب الدولية

 أو  أنشأ من كل بالحبس سعاقب (إذن دون  إليها االن مام أو  السياسية غير  الدولية الجمعيات تأسيس)

 أو  كاذبة بيانات عن بناء صدر  بترخيص أو  الحكومة من ترخيص دون  البالد في أدار  أو  نظم أو  أسس

  أو  سياسية غير  دولية صفة ذات أنظمة أو  هيئات أو  جمعيات ناقصة
ً
 ال  مدة بالحبس ويعاقب)لها فرعا

 األنظمة أو  الهيئات أو  الجمعيات إلى ان م من كل دينار  مائتي على تزيد ال  امةر و غ أشهر  ثالثة على تزيد

  أي في الحكومة من ترخيص دون  صورة بأية اشترك أو  ان م البالد في مقيم ليبي كل وكذلك املذكورة

 ،عن القانونية املسؤولية األفراد تامل املادة وهذه .(.الخارج في مقرها وكان املذكورة األنظمة من

 إلى العقوبة تصل ،وقد الدولة من ترخيص على الحصول  دون  دولية منظمة ألي ان مامهم أو  اشتراكهم

 . داخلها قانوني عنوان لها ليس أو  ليبيا في مسجلة غير  الدولية املنظمة أن حال في الحبس حد

 السلمي التجمع  رية في الحق :الخامس املبدأ•

   والسياسية املدنية للحقوق  الدولي والعهد (20 املادة ) اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن من كل يكفل

 اإلعالن من(14)رقم املادة وتامي .(21)التجمع حرية واإلقليمية األممية االتفاقيات من وغيرها (21 املادة)

 التعبير  وحرية الرأي حرية الدولة ت من)) أن على نصت حيت السلمي التجمع حق املؤقت الدستوري

 والطباعة اإلعالم ووسائل الصحافة وحرية االتصال، وحرية العلمي، الباث وحرية والجماعي، الفردي

  وتامي.((القانون  مع يتعار  ال وبما ،السلمي واالعتصام والتظاهر  التجمع وحرية التنقل، وحرية والنشر،

 املواطنين حق السلمي التظاهر حق تنظيم شان في م2012 لسنة (65)رقم القانون  من (3)رقم املادة

 مبادئ مع يتفق بما املظاهرات تنظيم املهنية والنقابات املدني املجتمع ومنظمات السياسية واألحزا 

 نفس املصدر السابق20) 
 السابقنفس املصدر 21)
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 القانون  يقر .(واطراد بانتظام العامة املرافق سير  عرقلة إلى يؤدي ال  وبما التشريعات واحكام الدستور 

 العام النظام حماية في الدولة بواجب املسبق اإلشعار  ضرورة تبرير  يمكن الحاالت بعض في أنه الدولي

 الدولي بالعهد الخاصة اإلنسان حقوق  لجنة دعمت وقد ، وحريااهم الغير  وحقوق  العامة والسالمة

 قواعد لكن إقليمية، آليات باعتبارها املسبق باإلشعار  الخاصة املتطلبات والسياسية املدنية للحقوق 

 الطلب رفض أو  الترخيص على الحصول  فر  حد إلى تصل قد مشقة على تنطوي  ال  أن يجب اإلشعار 

 .(22)مبرر دون 

 م2012 لسنة (65) رقم القانون  من(5)رقم ملادةا عليها نصت التي اآللية هو  الكتا ي اإلخطار  سعتبر  ليبيا في

 إلى كتا ي إخطار  توجيه للمظاهرة املنظمة اللجنة على يتعين) حيث السلمي التظاهر  حق تنظيم شان في

 تجمعها ومكان املظاهرة بدء وتوقيت تاريخ يت من املظاهرة مكان دائراها في يقع التي األمن مديرية

 .(ساعة وأر عين بثمان املادد املوعد قبل وذلك وانتهائها سيرها وخط وانطالقها

 في املنظمة السلطات تقصير  أو  املبرر غير  الرفض أو  ترخيص على الحصول  فر  بين الجمع يتم حين

  ذلك سعد الحالة هذه ففي بسرعة، اإلجابة
ً
  قيدا

ً
 في التقصير  حاالت وفي التجمع، حرية على تعسفيا

 حال في أما اإلشعار، في ورد ما حسب التصرخ جواز  على القانون  ينص أن ينبغي بسرعة، اإلجابة

 .(23)القرار باستئناخ التعجيل في الحق على القانون  ينص أن فيتعين الرفض،

 كان إذا إال  مظاهرة تنظيم منع للسلطات يجوز  ال  أن الذكر، سال  القانون  من (7) رقم املادة نصت

 ماله في أحدهم إلى أو  املظاهرة منظمي إلى املنع أمر  ويبلغ العام األمن في االضطرا  حصول  شأنها من

 من صورة وتعلق ، األقل على ساعة عشرة باثنتي للمظاهرة املادد املوعد وقبل يمكن ما بأسرع املختار 

  أما.األمر تيسر إذا املالية الصح  في وينشر  املنع منها الصادر  للجهة الخارجي البا  على األمر  هذا

 يتظلموا أن املظاهرة ملنظمي يجوز  أنه نفسها املادة نصت فقط املظاهرة منع قرار  من التظلم بخصوص

 .التظلم هذا في البث سستلزمها التي املدة إلى التطرق  دون  الداخلية وزير  إلى املنع أمر  من

 االستثناءات بعض على ينص أن القانون  على ،أي العفوي  التجمع في بالحق القانون  سسمح أن يجب

  اإلشعار فيها يكون  التي الحاالت في اإلشعار  متطلبات بشأن
ً
، منتفيا

ً
  الرد على القدرة وتعد عمليا

ً
 سلميا

 
ً
  ضرورية بعينها حادثة على وفورا

ً
 .(24) التجمع حرية مجال في جدا

  بخصوص استثناءات على السلمي التظاهر حق تنظيم شان في م2012 لسنة (65) رقم القانون  ينص ال 

 القانون  بأن (1) رقم الفقرة (10) املادة نصت منظميها،حيث على العقوبات سسن بل العفوية التظاهرات

 نفس املصدر السابق22. 
 السابقنفس املصدر 23.
 السابقنفس املصدر 24.
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 هاتين بإحدى أو  دينار  أالخ خمسة عن تزيد ال  و غرامة أشهر  ستة عن تزيد ال  مدة بالحبس سعاقب )

 أو  املختصة الجهات إخطار  بغير  تنظيمها إلى دعا أو  اعتصام أو  مظاهرة بتنظيم قام من كل العقوبتين

 .بذلك علمه مع فيها اشترك من كل وكذلك بمنعها، الصادر  األمر  رغم

 املوارد وتأمين التماس في الحق :السادس املبدأ•

 مصادر  من التمويل على والحصول  التماح في الحق املدني املجتمع ملنظمات عري ة، أطر  داخل

 املجتمع في الفاعلة األطراخ من وغيرها والشركات األفراد القانونية املصادر  تشمل أن يجب قانونية،

  الدولية واملنظمات املدني
ً
   .(25)األجنبية والحكومات والوطنية املالية عن ف ال

 إليها واالن مام املنظمات تكوين في الحق فقط  سعني ال املدني املجتمع منظمات تكوين حرية في الحق

 والدولية واألجنبية املالية املصادر  من واستخدامها وتلقيها املوارد على للحصول  السعي في أيً ا ولكن

 .الجهات هذه كل من التمويل على الحصل في املنظمات حق القانون  ي من أن يجب لدى

  مواردها تأمين في املدني املجتمع منظمات حق يامي ليبيا في تشريع يوجد ال 
ً
 الدولية الجهات من خاصة

 املنظمات الئاة في ورد ما باستثناء والدولي املالي الصعيد على املوارد على الحصول  عملية ينظم أو 

  غير تكون  أن والتبرعات الهبات قبول  في اشترطت والتي املدني املجتمع مفوضية لدى املعتمدة املدنية

   املنظمة على كما ،املنظمة أهداخ أو  النافذة التشريعات يخال  بشر  تقترن  ال   أن أو ،مشروطة

 ان املفوضية وعلى كانت، جهة أي من تمويل أو  هبات ألي قبولها من أيام عشرة قبل املفوضية إخطار 

 أهداخ أو  النافذة التشريعات مخالفة وجود للمفوضية تبين وإذا اإلخطار، من أسبوع خالل ترد

 معه وتتعامل والدولي املالي التمويل بين تميز  ال  الالئاة أن أي .قبولها بعدم املنظمة تخطر  ، املنظمة

 .اإلخطار ضرورة وهي واحدة آلية وفق

 الحماية في الدولة واجب :السابع املبدأ •

 منظمات باماية اإليجا ي وااللتزام األساسية، والحريات اإلنسان حقوق  احترام تعزيز  الدول  واجب من

 اإلنسان حقوق  في التدخل عن االمتناع أي مباشرة بصورة الواجب هذا الدولة وتؤدي ، املدني املجتمع

 أوجب وقد األساسية والحريات اإلنسان حقوق  احترام ضمان أي إيجابية وأخرى  ، األساسية والحريات

 العالمي اإلعالن ) الدولي القانون  في عليها املنصوص اإلنسان حقوق  ب مان االلتزام الدولي القانون 

 .(26)( الخ والسياسية، املدنية للحقوق  الدولي وامليثاق اإلنسان، لحقوق 

 حرية من األساسية وحرياته اإلنسان حقوق  (15)و (14) و (7) املواد في املؤقت الدستوري اإلعالن يامي

 نفس املصدر السابق25.

 نفس املصدر السابق26.
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 والتظاهر  التجمع وحرية التنقل، وحرية االتصال، وحرية والجماعي، الفردي التعبير  وحرية الرأي

جتمع ُمنظمات وسائر  الجمعيات تكوين ُحريةو  السلمي، واالعتصام
ُ
  القانون  يخال  ال  بما املدني، امل

 .الوطني الترا  ووحدة بالدولة ي ر مما وغيرها العامة، اآلدا  أو  العام لنظاموا

 في التدخل عن باالمتناع فقط ملزمة ليست الدولة فأن الدولية، القوانين من املجموعة هذه ضوء في

  عليها ولكن ، األساسية والحريات اإلنسان حقوق 
ً
 اإلنسان حقوق  احترام ضمان في إيجا ي واجب أي ا

  يقتض ي الواجب هذا وغيرها، والتعبير  التجمع حرية ذلك في بما األساسية، والحريات
ً
  التزاما

ً
 مصاحبا

 الالزمة املؤسسية اآلليات وأن مالئم، بشكل بالعمل املدني للمجتمع سسمح التشريعي اإلطار  أن ب مان

 البيئة اهيئة على املالئم التشريعي اإلطار  ،وسيساعد األفراد  لجميع بها املعترخ الحقوق  ل مان متوفرة

   .(27)حيااها دورة طيلة املدني املجتمع ملنظمات املناسبة

 أنفسها، املنظمات مسؤولية هي الدولة، مسؤولية تكون  أن قبل املدني املجتمع منظمات حماية أن

 ومطالبتها والتنظيمية، والقانونية التشريعية باحتياجااها معرفتها زيادة هي الحماية، هذه دعائم وأحد

 واملشاركة اعتمادها، في البطء وعدم وتطويرها التشريعات هذه بسن العالقة، ذات للجهات الدائمة

 لحماية الدولية املبادئ التشريعات هذه تراعي أن على بخصوصها، املقترحات تقديم في الفاعلة

 سيما ال  الدولية، واإلعالنات واملعاهدات االتفاقيات كل في عليها واملنصوص املدني املجتمع منظمات

 .الليبية الدولية عليها صادقت التي

 عليها املصادقة أو  املوقعة والبروتوكوالت واملعاهدات االتفاقيات هذه أهم التالي الجدول  في نعر  

 .(28) الليبية الدولة

 السابقاملصدر نفس 27.

 https://www.whatconvention.org: املصدر28.

 قائمة االتفاقيات واملعاهدات والبروتوكوالت املوقعة واملصادقة عليها الدولة الليبية

 تاريخ التصديق تاريخ التوقيع النفاذ تاريخ تاريخ االعتماد اسم االتفاقية 

االتفاقيااااة املتعلقااااة بحريااااة تكااااوين 
  الجمعيات و ماية  ق التنظيم

 م2000أكتوبر  04 اااااااااا م 1950يوليو  04 1948

اتفاقيااااااااااة  ااااااااااق التنظاااااااااايم النقااااااااااا ي 
 واملفاوضة الجماعية

 م 1962يونيو  20 اااااااااا اااااااااا 1949

االتفاقيااااااة الدولياااااااة للقضااااااا  عتااااااات 
 جميع أشكال التمييز العنصري 

 م 1968يوليو   03 اااااااااا م 1969يناير   4 م1965

العهاااااد الاااااادولي الخاااااااص بااااااالحقوق 
 املدنية والسياسية

 م 1970مايو   15 اااااااااا م 1976مارس   23 م1966
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 تاريخ التصديق تاريخ التوقيع النفاذ تاريخ تاريخ االعتماد اسم االتفاقية 

البروتوكاااااااااااااااااول االختيااااااااااااااااااري امللحاااااااااااااااااق 
بالعهاااااااد الااااااادولي الخااااااااص باااااااالحقوق 

 املدنية والسياسية
 م1989مايو  16 اااااااااا م 1976مارس   23 م1966

العهاااااااااد الااااااااادولي الخااااااااااص باااااااااالحقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 م1970مايو   15 اااااااااا م 1976يناير   03 م1966

 م1989مايو   16 اااااااااا م 1954مايو   07 م 1953 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

 عتاات جميااع أشااكال القضااا اتفاقيااة 
 التمييز ضد املرأة

 م1989مايو   16 اااااااااا م 1981سبتمبر   03 م1979

البروتوكااااااااااااااول االختياااااااااااااااري الخاااااااااااااااص 
بالقضااا  عتاات جميااع أشااكال التمييااز 

 ضد املرأة
 م 2004يونيو  18 م2000ديسمبر  22 م 1999

اتفاقياااااة مناهضاااااة التعاااااذيب وغياااااره 
مااااااااان ضاااااااااروب املعاملاااااااااة أو العقوباااااااااة 

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 م 1989مايو   16 اااااااااا م 1987يوليو   26 م1984

اتفاقياااااااااااة  قاااااااااااوق األشاااااااااااخاص ذوي 
 اإلعاقة

 اااااااااا م 2008مايو   01 م 2008مايو   03 م2006

 م1993ابريل  15 اااااااااا م 1990سبتمبر   02 م 1989 اتفاقية  قوق النفل

 االختيااااااااااااااري التفاقياااااااااااااة البروتوكااااااااااااول 
 بشااااااااااااااأن اشااااااااااااااتراك  قااااااااااااااوق النفاااااااااااااال

 املنازعات املسلحة األطفال في
 م2004أكتوبر 29 اااااااااا م 2002يناير  18 م 2000مايو  25

امليثااااااق األفريقاااااي لحقاااااوق اإلنساااااان 
 والشعوب

 م1986يوليو  19 م 1985مايو   30 م1986اكتوبر   21 م 1981

 م 2006أغسنس  07 اااااااااا م 2004يناير  15 2004 امليثاق العر ي لحقوق اإلنسان



املااااااااااااااااااااااااواد القانونيااااااااااااااااااااااااة ذات 
العالقااة بمنظمااات املجتمااع 

 املدني الليبية

 مفوضية املجتمع املدني
Commission Of Civil Society 
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  ليبيا عرفت
ً
 لألمم العامة الجمعية بقرار  استقاللها إعالن حتى قبل الجمعيات ينظم تشريعا

  الليبية التشريعات موسوعة ت م إذ ، 21/12/1949 بتاريخ الصادر  املتادة
ً
  تشريعا

ً
 في صادرا

 23 مادته في يبطل والذي ،1950 .1 .10 في الصادر  (الجمعيات قانون ) مسمى تات برقة والية

 .برقة والية في الجمعيات تأسيس حق بممارسة الخاص 1923 في الصادر  اإليطالي امللكي املرسوم

 وهي بالجمعيات خاصة مادة 15 أفرد التشريع هذا فإن ،1953 .11 .28 في املدني القانون  وبصدور 

 . 74 إلى 69 من املواد وهي الخيرية باملؤسسات خاصة مواد 6 إلى باإلضافة .(29)(68 – 54) من املواد

 الجمعيات بشأن م 1970 لسنة (111) رقم والقانون  ،1951 عام ليبيا دستور  من (26) رقم واملادة

 من وغيرها التنفيذية والئاته م 2011 لسنة (19) رقم والقانون  التنفيذية والئاته األهلية

 مادته في 2011 عام االنتقالي الوطني املجلس عن الصادر  املؤقت الدستوري كاإلعالن  التشريعات

  (15) رقم
ً
 مفوضية لدى املعتمدة املدنية املنظمات عمل تنظيم بشأن (1) رقم الالئاة وأخيرا

 .املدني املجتمع

 على القدرة وعدم لها، الداعمة التشريعات وغيا  ،ليبيا في املدني املجتمع منظمات حداثة أن

 مؤسسات بناء استكمال وعدم االمنية والصراعات االشكاليات وحل السياسية التوافقات وجود

 إلى أدى عليها املصادقة بطء وكذلك وتعديلها القوانين تشريع في التشريعية الجهات وبطء الدولة،

 في وساهمت ،والدولية الليبية املدني املجتمع منظمات عمل تنظيم تعرقل تشريعية فجوات وجود

 .ليبيا في املدني املجتمع منظمات دور  عن ضبابية صورة رسم إلى أدت ممارسات وجود

  املدني املجتمع منظمات وجود ضمان على التشريعات هذه تأثير  أن
ً
  قانونيا

ً
 بشكل سعتمد وتنظيميا

  ضمان على التشريعات هذه قدرة ومدى التشريعية احتياجااها مع مواءمتها مدى على أساس ي

 ومناها بالدولة، عالقتها تنظيم في ومساهمتها وحريتها، املدني املجتمع منظمات استقاللية وتعزيز

 جميع مسؤولية تعتبر  التشريعات هذه فسن القرار، وصنع التنمية في الفاعلة املشاركة في الحق

  ، واملدنية والتنفيذية التشريعية املستويات
ً
 نان وواجبنا ، واختصاصاته وضعه حسب كال

 منظمات عمل تنظيم خالل من اكتسبناها التي العملية الخبرة ن ع أن املدني املجتمع كمفوضية

 وبناء ، ليبيا في املدني املجتمع منظمات مع للتعاطي فقط وجدت مؤسسة وكوننا املدني املجتمع

، مقال منشور على موقع منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية بتاريخ (مؤسسات الظل)عزة املقهور، مؤسسات املجتمع املدني في ليبيا 29.

-http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2010-09-26-11على الرابط   26/9/2010

14-01&catid=49:2010-05-29-03-56-53&Itemid=192 

 

 املدني الليبيةاملواد القانونية ذات العالقة بمنظمات املجتمع  
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 ذات القانونية املواد  أبرز  القادمة الفقرة في سنعر  لدى ، والتنظيمية القانونية قدرااها

 كاإلعالن النافذة التشريعات خالل من تجميعها تم والتي املدني املجتمع بمنظمات العالقة

  2012 لسنة (65) رقم والقانون  الليبي العقوبات وقانون  الليبي املدني والقانون  املؤقت الدستوري

 املالية اإلدارة نظام بشأن 2012 لسنة 59 رقم قانون ال و السلمي التظاهر حق تنظيم شان في

 وذلك ، املدني املجتمع منظمات عمل في املؤثرة املالية القوانين من وغيرها التنفيذية والئاته

 املدني املجتمع ملنظمات التشريعية البيئة بتطوير  العالقة ذات الجهات لكل مرجعي كدليل لتكون 

 .بخصوصها التوصيات كل الدليل هذا نهاية في عرضنا والتي
 

املؤقت الدستوري اإلعالن : 

االن مام إلى وتسعى األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق  الدولة تصون ) (7) رقم املادة  

 على وتعمل والحريات، الحقوق  هذه تامي التي واإلقليمية الدولية واملواثيق لإلعالنات

 .(األر  في هللا كخليفة اإلنسان تكرم جديدة مواثيق إصدار 

ُمنظمات وسائر  والجمعيات السياسية األحزا  تكوين ُحرية الدولة تكفل ) (15) رقم املادة 

جتمع
ُ
 أو  مسلحة أو  سرية جمعيات إنشاء يجوز  وال  ،بتنظيمها قانون  ويصدر املدني، امل

 الوطني الترا  ووحدة بالدولة ي ر مما وغيرها العامة، اآلدا  أو  العام للنظام ُمخالفة

 الليبي املدني القانون: 

ذي لعمل ، معينة غير  مدة مال بتخصيص ينشأ اعتباري  شخص املؤسسة) ( 69 ) رقم  ادةامل 

 النفع أو البر  أعمال من آخر  عمل ألي أو  رياضية أو فنية أو علمية أو دينية أو إنسانية صفة

 .(مادي ربح أي إلى قصد دون  العام،

هذه أو  السند هذا ويعتبر بوصية أو رسمي بسند املؤسسة إنشاء يكون ) ( 70 )رقم  ادةامل  

  الوصية
ً
 (للمؤسسة دستورا

وصية أو هبة بمثابة وورثته املنش ئ دائني إلى بالنسبة املؤسسة إنشاء سعتبر) ( 71 )رقم  ادةامل  

  أنشئت قد املؤسسة كانت ،فإذا
ً
  يقررها التي الدعاوي  مباشرة لهم جاز  باقوقهم، إضرارا

 .(والوصايا الهبات إلى بالنسبة الحالة هذه مثل في القانون 
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بسند عنها سعدل أن أنشأها ملن جاز  رسمي بسند املؤسسة إنشاء كان متى) ( 72 )رقم  ادةامل  

 .(املختصة السلطة من بها االعتراخ يتم أن إلى وذلك آخر، رسمي

(املؤسسات على الرقابة حق للدولة) ( 74 )رقم  ادةامل. 

وحسابها املؤسسة بميزانية الرقابة جهة موافاة املؤسسة مدیري  على) ( 75 )رقم  ادةامل 

  وعليهم ،لهما املؤيدة املستندات مع السنوي 
ً
 تطلئها أخرى  بيانات أو معلوماتأية تقديم أي ا

 .(الجهة هذه

باإلجراءات تقض ي أن املؤسسة مركز  لها التابع االبتدائية للماكمة يجوز ) ( 76 )رقم  ادةامل 

  عليهم يثبت الذين املديرين عزل : دعوى  صورة في الرقابة جهة تقدمه طلب على بناء :اآلتية

 سند  يفرضها أو القانون  عليهم يفرضها التي بااللتزامات يوفون  ال  والذين عجز، أو  إهمال

  منشئها قصد أو غرضها تاقيق مع يتفق ال فيما املؤسسة أموال سستعملون  والذين املؤسسة،

 أو  املؤسسة إدارة نظام تعديل .آخر جسيم خطأ أي وظائفهم تأدية في يرتكبون  ،والذين

 كان إذا إلغاؤها، أو  تعديلها أو  املؤسسة إنشاء سند في املقررة والشرو  التكالي  تخفي 

 .إنشائها من الغر  لتاقيق ضروريا كان أو  املؤسسة، أموال على للماافظة الزما هذا

 أنشئت الذي الغر  تاقيق معها تستطيع ال  حالة في أصبات إذا املؤسسة بإلغاء الحكم

 أو  لآلدا  أو  للقانون  مخالفا صار أو  التاقيق ممكن غير الغر  هذا أصبح أو  أجله، من

 أو اختصاصااهم حدود مجاوزين املديرون بها قام التي التصرفات إبطال .العام للنظام

 البطالن دعوى  ترفع أن الحالة هذه في ويجب املؤسسة، نظام أو  القانون  أحكام مخالفين

 الذين ةيالن حسني بغير إضرار  دون  وذلك ، فيه املطعون  العمل تاريخ من نيسنت خالل

 .التصرخ ذلك أساح على حقوقا كسبوا

 العامة للحريات الوطني املجلس إنشا  بشأن 2011 لسنة (5) رقم القانون 

 :اإلنسان و قوق 

(( املجلززززس الزززوطني للحريزززات العامزززة وحقزززوق اإلنسززززان )) وينشزززأ مجلزززس سسزززمى )( 1) رقزززم ادة املززز

ويتبزززززع املجلزززززس الزززززوطني االنتقزززززالي املؤقزززززت، ويهزززززدخ إلزززززى تعزيزززززز حمايزززززة الحريزززززات العامزززززة وحقزززززوق 

 اإلنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، واإلسهام في ضمان ممارسااها ورصد وردع انتهاكااها
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 .( بامايتها املهتمة املدني املجتمع هيئات ودعم وتشجيع

 الليبي العقوبات قانون: 

أو  السياسية غير  الدولية الجمعيات تأسيس) الليبي العقوبات قانون  من (208) رقم املادة 

 دون  البالد في أدار  أو  نظم أو  أسس أو  أنشأ من كل بالحبس سعاقب )إذن دون  إليها االن مام

 أو  هيئات أو  جمعيات ناقصة أو  كاذبة بيانات عن بناء صدر  بترخيص أو  الحكومة من ترخيص

  أو  سياسية غير  دولية صفة ذات أنظمة
ً
 أشهر  ثالثة على تزيد ال  مدة بالحبس ويعاقب)لها فرعا

 املذكورة األنظمة أو  الهيئات أو  الجمعيات إلى ان م من كل دينار  مائتي على تزيد ال  امةر و غ

 أي في الحكومة من ترخيص دون  صورة بأية اشترك أو  ان م البالد في مقيم ليبي كل وكذلك

 .الخارج في مقرها وكان املذكورة األنظمة من
 

 السلمي التظاهر   ق تنظيم شان في م 2012 لسنة (65) رقم القانون: 

املهنية والنقابات املدني املجتمع ومنظمات السياسية واألحزا  للمواطنين ياق) (3) رقم املادة 

 عرقلة إلى يؤدي ال  وبما التشريعات واحكام الدستور  مبادئ مع يتفق بما املظاهرات تنظيم

 .(واطراد بانتظام العامة املرافق سير 

التي األمن مديرية إلى كتا ي إخطار  توجيه للمظاهرة املنظمة اللجنة على يتعين) (5) رقم املادة 

 وانطالقها تجمعها ومكان املظاهرة بدء وتوقيت تاريخ يت من املظاهرة مكان دائراها في يقع

 .(ساعة وأر عين بثمان املادد املوعد قبل وذلك وانتهائها سيرها وخط

 التنفيذية والئحته املحلية اإلدارة نظام بشأن 2012 لسنة 59 رقم قانون : 

املجلس ينظر ) (20) رقم املادة  
ً
 منظمات وعرائض واالعتصامات املظاهرات مطالب في وجوبا

 (للبلديات تايلها التي املدني املجتمع

في البلدي املجلس اعمال لجدول  بند إضافة يجوز ) (1) رقم البند (2) الفقرة (30) رقم املادة 

 تقدم إذا ,,, مالية مطالب تاوي  بعري ة املدني املجتمع منظمات من مجموعة تقدمت حال

 .(بالتظاهر مواطن 200 قام إذا ,, بعري ة مواطن 500

 بشأن نظام اإلدارة املحلية  م2012لسنة ( 59)رقم الالئحة التنفيذية للقانون 

املدني املجتمع مؤسسات لصالح العامة بامليزانية بند تخصيص (9) رقم الفقرة (92) رقم املادة 
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عزززدد أع زززاء  –عزززدد سزززكان البلديزززة ) بنظافزززة البلديزززة يزززوزع بينهزززا حسزززب املعزززايير التاليزززة العاملزززة 

األنشزززطة املنفزززذة فزززي  –أهزززداخ املؤسسزززة املقترحزززة وقيمزززة التغطيزززة املاليزززة املسزززتهدفة  –املنظمززة 

تقيزززززيم أداء املؤسسزززززات األخزززززرى وتكزززززون املخصصزززززات وفزززززق نسزززززبة مئويزززززة مزززززن  –السزززززنة املاضزززززية 

 ..املصروفات الفعلية على أن تخ ع لنظام املراجعة املالية املعمول بها بالدولة

 املر لة في النواب مجلس انتخاب بشأن م2014 لسنة (10) رقم قانون   

تعتمدها التي املختصة والدولية اإلقليمية واملنظمات املدني املجتمع ملؤسسات (40) املادة 

 بما مهامهم بتسهيل املفوضية وتلتزم ,االنتخابية العملية مراقبة املترشحين ووكالء املفوضية

 االنتخابات ونزاهة لحرية املصداقية من قدر  أكبر  يوفر 

 النواب ملجلس الداختي النظام اعتماد شأن في م2014 لسنة (4) رقم القانون : 

4 رقم الفقرة في املدني املجتمع ومؤسسات والثقافة اإلعالم لجنة تختص ) (42) رقم املادة ( 

 بما املدني املجتمع مؤسسات دور  وتفعيل بتطوير  الكفيلة واإلجراءات التشريعات ودعم اقتراح

 .(الليبي املجتمع وخصوصية ينسجم

 الدخل ضرائب بشأن م 2004 لسنة (11) رقم القانون   

وكذلك العامة االعتبارية األشخاص دخل ، ال ريبة من ُسعفى ) أن على (34) رقم املادة نصت 

 الدولة من بها املعترخ الخيرية والجمعيات واملؤسسات الهيأت من وغيرها املدنية الهيأت دخل

 النشا  أو  االجتماعي اإلصالح أو  واإلحسان البر  أغرا  على تقوم التي الجهات من وغيرها

 (الرياض ي

 الجمارك قانون  بشأن ع م 1972 لسنة (67) رقم القانون   

أو  خاصة قرارات أو  قوانين بموجب املقررة باإلعفاءات اإلخالل عدم مع ) (110) رقم املادة 

  الحكومة تكون  اتفاقيات بموجب
ً
 ال رائب من وغيرها الجمركية ال رائب من تعفى فيها طرفا

 والهيآت املؤسسات تستوردها التي الب ائع : تنص 16 والفقرة ، املعاينة بشر  والرسوم

 التي األغرا  في استعمالها يقصد والرياضية الثقافية والنوادي واالجتماعية والدينية الخيرية

 .( املختص الوزير اقتراح على بناء الخزانة وزير  من بقرار  تادد والتي أجلها من أنشئت

 

 



ضاااااامان وجاااااااود منظماااااااات 
الليبيااااااااة املجتمااااااااع املاااااااادني 

 
ً
 قانونيا

 مفوضية املجتمع املدني
Commission Of Civil Society 
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 التأسيس 

 مفوضية عن الصادرة املدنية املنظمات عمل تنظيم بشأن التنظيمية الالئاة من (3) رقم املادة أشارت

 الطلب تقديم وآلية الليبية املدني املجتمع منظمات إشهار  آلية على فقرات 10 عدد في املدني املجتمع

  األساس ي النظام يكون  أن االعتبارية الشخصية اكتسا  في سشتر  حيث رف ه، من التظلم وطرق 

 منح والذي انشاءها قرار  على بناءً  ،املدني املجتمع مفوضية لدى ويعتمد ، عدل كاتب لدى مصدق

 وفي ( مهامها أداء في ومتابعتها االساسية نظمها اعتمادو  املدني املجتمع منظمات اشهار  ) حق املفوضية

 فتح على قدراها عدم وأهمها مميزات عدة املنظمة سيفقد الخطوة بهذه املؤسسين قيام عدم حالة

 الجهات مع التواصل على قدراها وعدم ، رسمية والغير  الرسمية الجهات مخاطبة أو  مصرفي حسا 

  كشر  قانوني ككيان باملنظمة الدولة اعتراخ تشتر  الجهات هذه كل كون  والدولية املالية الداعمة

   . معها للتعامل أساس ي

 ااااااق األفااااااراد النبيعيااااااين  قااااااانون منظمااااااات املجتمااااااع املاااااادني يجااااااب أن يضاااااامن "التوصااااااية  
 "  الكيانات القانونيةواالعتباريين في تأسيس 

الليبية املنظمات إلنشا  املنلوبة الوثائق 

 األساس ي والنظام , املبدئي الطلب نموذج ) هي الليبية املدني املجتمع منظمات إلشهار  املطلو  الوثائق

 أو  ملكية عقد سواء للمنظمة مقر  بوجود يفيد ما إلى باإلضافة الوطنية واألرقام املؤسسين بهويات املرفق

 والغر  املنظمة طبيعة على التأكيد أجل من وضعت الوثائق وهذه (باالست افة يفيد مستند أو  إيجار 

 يجب كما. قانوني عنوان لها يكون  وأن إداراها ومجلس مؤسسيها بيانات وتوثيق أجله من أنشئت الذي

  بيانااها تاديث املنظمات على
ً
 القانوني العنوان) ياوي  والذي الغر  لهذا أعد نموذج خالل من دوريا

 بإدارة املختصة اإلدارة هي املدني املجتمع بمفوضية الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة تعتبر 

 قبل من املعتمدة اللوائح وضع تم اإلدارة هذه خالل فمن الليبية، املدني املجتمع منظمات إشهار  عملية

نظمة النماذج كل وإعداد ومكتب فرع 32 خالل من التنفيذ قيد املفوضية إدارة مجلس
ُ
 لعملية امل

 .املدني املجتمع منظمات تكوين حق في الدولية املبادئ فيها راعت والتي اإلشهار 

 وفق الليبية املدني املجتمع ملنظمات الحالي القانوني الوضع تفاصيل القادمة الفقرات في سنسرد

 .بخصوصها التوصيات أهم واقتراح مناقشتها و  املدني املجتمع مفوضية لدى املعتمدة الالئاة

 الليبية ضمان وجود منظمات املجتمع املدني 
ً
 قانونيا
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الليبية املنظمات تأسيس في بها مسمومل الغير  والغايات األغراض 

 الليبية املدني املجتمع منظمات على املاظورات من أنواع ثالثة على الالئاة من (7) رقم املادة نصت

 بسبب والتمييز  والكراهية العن  إلى الدعوة عدم ، والتكسب للربح  عليها القائمين سعي عدم ) وهي

 السياسية األعمال ممارسة عدم الجهوي، أو  الطائفي أو  القبلي االنتماء أو  العرق  أو  اللغة أو  الدين

 .(مباشر غير أو  مباشر  بشكل

يجاااب أن يضااامن قاااانون منظماااات املجتماااع املااادني أقااال عااادد مااان األغااااراض "التوصاااية 
 " املنظمات املحظورة عتت 

 

 الليبية املنظمات إشهار  عملية في الكلفة وعدم والسهولة السرعة 

 املدني املجتمع منظمات إشهار  عملية تكون  أن على الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة عملت

 املتابعة في الدولة وحق املدني املجتمع واستقاللية حرية على الحفاظ حيث من ودقيقة وسهلة سريعة

 اعتماد يتم األحيان من كثير  وفي ، أيام الثالثة تتجاوز  ال  مدة في الطلب اعتماد يتم حيث واإلشراخ،

  رقم املادة من الثانية للفقرة مخالفته عدم من التأكد و  مراجعته بعد اليوم نفس في املبدئي الطلب

 .(30)املدنية املنظمات عمل بتنظيم الخاصة التنظيمية  الالئاة من (3)

 32 خالل من والتكل  التنقل معاناة الليبية املنظمات تأسيس في الراغبين على املفوضية سهلت كما

  عملية الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة طورت كما .البالد أنااء كل في منتشرة ومكتب فرع

  متوفرة أصبات بايث اإلشهار 
ً
 . https://local.ccslibya.ly  الرابط على الكترونيا

 

السااااااارعة منظماااااااات املجتماااااااع املااااااادني ماااااااا يضااااااامن  يجاااااااب أن يضااااااامن قاااااااانون "التوصاااااااية 
  والسهولة وعدم الكلفة في تأسيس املنظمات 

ً
 " قانونيا

 ccslibya.ly  للمفوضية االلكتروني املوقع على االرشادية والنماذج اإلشهار  ونماذج املفوضية لدى املعتمدة اللوائح على االطالع يمكن30.

القضا  أمام التظلم و ق املنظمات تأسيس طلب عتت للرد الزمنية املدة 

 ، اإلشهار  طلب على الرد مدة تفاصيل على الالئاة من (3) رقم املادة من (9،8،7،6،5) الفقرات حددت

 بقيد تقوم عليه املوافقة وحال ومرفقاته، الطلب في املفوضية تبت) أن على (5) الفقرة نصت حيث

 ال  اإلجراءات وهذي (الخ...معها التواصل وسائل و  القانوني، وممثلها إداراها مجلس وأسماء للمنظمة،

 .اإلنشاء عملية تجديد  بال رورة تعني
 

 بمل  املنظمة تأسس أن املدني املجتمع منظمات قانون  يضمن أن يجب" التوصية

 " املعلومة عتت الحصول   في الدولة  ق ضمان مع الوثائق من عدد أقل
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التأسيس عملية إلتمام الالزمة املتنلبات   

 مصدر  هناك يكون  أن تشتر  وال  التأسيس أجل من مالية تكالي  إي املنظمات على الالئاة تفر  ال

 نصت (1) رقم املادة فأن املؤسسة وهي واحدة حالة في إال  ، االعتبارية الشخصية تكتسب لكي للتمويل

 انسانية صفة ذي لعمل ، معينة غير  مدة مال بتخصيص ينشأ قانوني كيان هي ) للمؤسسة تعريفها في

 املادة وهذا ( ما ربح أي قصد دون  العام النفع أو  البر  اعمال من عمل ألي أو  رياضية أو  فنية أو  وعلمية

 املؤسسين على أن يجب "مؤسسة" التصني  اعتماد يتم لكي ،أي الليبي املدني القانون  من مأخوذة

 1000 قيمة املفوضية اعتمدت حيث مؤسستهم، تأسيس أجل من مالية قيمة برصد يفيد ما إح ار 

 ، شبكة اتااد، ، فريق ، ،منتدى جمعية ، منظمة ) التصنيفات باقي وأما لتأسيسها، أدنى كاد دينار 

 .م 2016 عام مطلع من اعتمادها تم اآللية وهذي  .لتأسيسها مالية قيمة أي تستلزم ال  (........

  القيد ويعتبر  .لذلك دعتها التي االسبا  تبين ان عليها رف ه حال وفي .القيد سجل في الكيان
ً
 حاصال

 ، (للكيان األساس ي النظام تقديم تاريخ من شهر  مدة في الطلب في املفوضية تبت لم إذا الالئاة بقوة

 أيام عشرة مدة في التنفيذي املدير  أمام القيد رفض قرار  من التظلم يجوز ) أنه على (6 ) الفقرة ونصت

 من شهر  مدة في التظلم في يفصل) أن على (7) الفقرة ونصت ،(بالقرار املؤسسين وكيل علم تاريخ من

  القيد رفض قرار  ويعتبر  ، تقديمه تاريخ
ً
 املفوضية وتلتزم ، املاددة الفترة في التظلم في يبت لم إذا ملغيا

 يكون ) أن على (8) الفقرة ونصت ،(الالئاة لهذه طبقا واإلشهار  النشر  و  القيد اجراءات بإتمام ذلك فور 

، التظلم في الصادر  القرار 
ً
 العنوان على صدوره تاريخ من ايام عشرة مدة في املتظلم به ويبلغ مسببا

 بنشر  القيد اجراء تمام من  اسبوع خالل املفوضية تلتزم) أن على (9) الفقرة ونصت ( بالطلب املادد

 املنظمة اسم على امللخص سشمل ان وينبغي اخرى، وسيلة بأي أو   املفوضية، موقع في القيد ملخص

 إذا الالئاة هذه بقوة حاصال  النشر  ويعتبر  القانوني، وممثلها الرئيس ي مقرها وعنوان عملها ومجال

 لم الالئاة أن إلى هنا ونشير . (بالنشر املفوضية تقم ولم السابقة الفقرة في املاددة املدة انق ت

 للمفوضية التنفيذي للمدير  التظلم طلب تقديم وأناصر  الق اء أمام التظلم حق للمنظمات ت من

  مرغو  غير  ش يء وهذا
ً
 .للمنظمة خصم هي الحالة هذه في املفوضية أن كون  حقيقة

 

املجتمااع املاادني  ااق املنظمااة فااي اللجااو  إلاات قااانون منظمااات يجااب أن يضاامن "التوصااية 

 "القضا  املختص في  ال رفض طلب إشهارها 
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املجتمااااع املاااادني عتاااات ععريفااااات وا ااااحة قااااانون منظمااااات يجااااب أن يحااااوي  "التوصااااية 

وان .....(  مؤسساااةع منظماااة ع جمعياااة عمنتااادي ع فرياااق ع اتحاااادع شااابكةع )للتصاااايفات 

 "  ال يحمل املنظمات  تكالي  مادية لتأسيسها
 

الليبية للمنظمات الدائم الوجود   

 ربطها سواء منظمتهم وجود فترة لتاديد مؤسسيها إلى األمر  وترك املنظمة عمر  مدة الالئاة تادد لم

 .غر  بتاقيق أو  معينة زمنية بفترة
 

مااادة املنظماااة  اااق تحدياااد املجتماااع املااادني قاااانون منظماااات يجاااب أن يمااانح  "التوصاااية 

  ”وعدم فرض فترة زمنية لعمرها  وجودها

 

 صاااااااار  وماااااااادي أ قيااااااااتهم فااااااااي
ُ
األشااااااااخاص النبيعيااااااااين واالعتباااااااااريينع و األجاناااااااابع والق

 التأسيس

 ينشأ قانوني كيان أنها على املنظمة بتعري  الخاصة الفقرة في الالئاة من (1) رقم املادة نصت

 سياسية، أو  رباية غير  ألغرا  اعتبارية، أو  طبيعية االشخاص من مجموعة من مستقلة بمبادرة

  لها االن مام ويكون 
ً
 والرقابة وتنفيذه القرار  اتخاذ كيفية األساس ي نظامها ويادد تمييز، دون  متاحا

 ذلك على األمثلة ومن مدني مجتمع منظمة تكوين حق االعتبارية للجهات الالئاة منات وهنا عليه،

 في لها كمظلة يكون  ، األثرية للمدن البلدية املجالس لبعض اتااد ليبيا من الغربية املنطقة في تكون 

 سياحة شركات من االعتبارية الجهات من وغيرها الليبية، باملدن والتعري  األثري  التراث حماية

 إقامة لديهم يكون  أن شريطة املنظمات تكوين حق لألجانب الالئاة سمات كما .تعليمية ومراكز 

 تأسيس من للقصر  املفوضية تسمح كما ، ليبين مؤسسين مع وبالشراكة ،البالد داخل اعتيادية

 .بالغين أشخاص برفقة يكون  أن شريطة املنظمات
 

لألشااااخاصع النبيعيااااين قااااانون منظمااااات املجتمااااع املاااادني يجااااب أن يساااامح  "التوصااااية 

الساااااااامامل للقاصاااااااارين و  مدنيااااااااةوالقاااااااانونيينع املحليااااااااين أو األجاناااااااابع ب نشااااااااا  منظماااااااات 

 "باملشاركة في املنظمات املدنية رفقت بالغين 
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 الليبية املنظمات وواجبات  قوق   

 العالقة ذات املعلومات على الحصول  حق) للمنظمات أن على الالئاة من (6) رقم املادة نصت

 التظاهر  حق القومي، االمن متطلبات ضوء وفي الكيانات بعض في بالسرية يخل ال  بشكل بنشاطها

  والتجمع
ً
 الدولة مؤسسات تقييم حق والتدريبية، العلمية اللقاءات إقامة و  النافذة للتشريعات طبقا

 أهدافها لتاقيق نشاطها ممارسة حق ، والتقارير  املعلومات نشر  حق لتطويرها، املقترحات وتقديم

 عدم شريطة نشاطااها ممارسة عوائد من االستفادة حق ، األساس ي نظامها في املاددة بالوسائل

 (األع اء على األرباح توزيع

التقاااادم للحصااااول عتاااات العااااروض القااااانون للمنظمااااات  ااااق يجااااب أن يماااانح "التوصااااية 

الحكوماااااااة و اااااااق القياااااااام باااااااالحق ال خ ااااااا ي أو أن تماااااااارس الااااااادعوي واملناقصاااااااات مااااااان 

 "أبدا  آرائها في قضايا الرأي العام موضوعهاع و ق املتعلقة بأفعال تدخل في إطار 

 بوصية الليبية املنظمات تأسيس  ق 

 اسم على وتشتمل بوصية أو رسمي بسند يكون  املؤسسة دستور  أن الالئاة من (1) رقم املادة نصت

 تأسيس في وتتبع العمل، لهذا املخصصة واألموال لتاقيقه انشئت الذى والغر  ، وموطنها املؤسسة

 هذه في خاص نص به يرد لم فيما الليبي املدني  القانون  في عليها املنصوص األحكام املؤسسة

 . العامة املنفعة إلى الناح يتركها التي واألصول  التركات تاول  أن على سشجع الحق وهذا الالئاة،

 »بوصية املنظمات تأسيس القانون   ي جع أن يجب" التوصية
 

 وغيرها النالبية  و  املهنية واالتحادات النقابات 

 االجتماعية والروابط العمالية النقابات عمل تنظيم على املفوضية من املعتمدة الالئاة تشمل لم

 النقابات بشأن م1998 لسنة 23 رقم القانون  سشملها الكيانات هذه كون  الطالبية  واالتاادات

 ظل وفي التشريعية للجهات الترخيص منح صالحية اعطى حيث املهنية الروابط و  واالتاادات

   .ليبيا في للطلبة اتاادين تكون  ، البالد بها وتمر  مرت التي السياسية االنقسامات
 

العمالياة والاروابا االجتماعياة النقاباات يتناسق القانون املتعلاق بيجب أن "التوصية 

 "مع املعايير واملبادئ الدولية املصدقة عليهن الدولة الليبية النالبيةواالتحادات 
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للمنظمة االساس ي النظام ععديل   

 بايث للمنظمات االساس ي النظام على التعديل عملية  الفروع وشؤون والوثيق التسجيل إدارة نظمت

 سواء واضحة بطريقة عملية كل بتصني  اإلدارة وقامت ، تعديله حالة في إشهارها بإعادة يلزمها ال 

 سعتبر  ذلك على كمثال ، إداراها مجلس أو  مقرها عنوان أو  أهدافها أو  املنظمة أسم تغيير  حالة في

 في ازدواجية وجود عدم ل مان ، املفوضية من االعتماد سستلزم أمر  وأهدافها املنظمة أسم تغيير 

 رقم املادة من الثانية الفقرة يخال  ال  االسم أن من والتأكد أخرى  قانوني كيان أي مع الجديد االسم

 حيث رباية غير  املنظمة أهداخ أن من التأكد يجب كما املدنية، املنظمات عمل تنظيم الئاة في (3)

 مجلس أو  املقر  لتغيير  وبالنسبة .ربحي نشا  إلى ربحي غير  نشا  من نشاطها بتغيير  للمنظمة سسمح ال 

 .للمفوضية املنظمة من إخطار  سواء سستلزم ،ال  االتصال وسائل أو  اإلدارة

املفوضاية باذلف فاي أسارع وقات بيانا هاا إخناار عتت املنظمات فاي  الاة عغييار " التوصية 

 اادوأ أي مخالفااات قانونيااة أو  تنظيمااه تترتااب عليهااا تجميااد املنظمااة او لضاامان عاادم 

 “ لها 

 االستثنائية الظروف في للمنظمة االساس ي النظام ععديل 

 في الداخلية أنظمتها تعديل من املدني املجتمع ملنظمات املفوضية وضعتها التي اإلجراءات تسمح

 و  ، اإلدارة مجلس باقي مع التواصل على قدراهم عدم أو  مؤسسيها أحد كوفاة االستثنائية الظروخ

 .مماثلة حالة من اكثر  مع التعامل تم حيث عليها، واملصادقة التعديالت بإجراء املفوضية تسمح

 قرار  شرعية على اختالفهم حالة في املنظمة أع اء بين اإلشكاليات حل في املفوضية تساهم كما

 حيث املطلو ، النصا  تاقيق عدم أو  األصوات تساوي  نتيجة قرار  اتخاذ على قدراهم عدم أو  معين

 تقدم ) . توافق إلى الوصول  في ومساعداهم املأزق  لهذه الحلول  املنظمة ألع اء املفوضية تقدم

   ( ذلك منها طلب ومتى دوري بشكل املدني املجتمع ملنظمات والقانونية الفنية االستشارات املفوضية

املشاااااارفة عتاااااات املجتمااااااع املاااااادني للجهااااااة قااااااانون منظمااااااات يجااااااب أن يساااااامح   "التوصااااااية 

لحااال أي إشاااكاالت تحااادأ للمنظماااة ومعالجاااة أي خالفاااات باااين املنظماااات مااان  التااادخل 

 
ً
 "أعضا ها في  ال عدم قدر هم عتت معالجتها داخليا
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واالنقسام االندماى 

 ويترك ربحي كيان يكون  إال  شريطة أخر  كيان أي مع املنظمة تندمج بأن املفوضية لوائح تسمح

 واالنقسام الدمج آلية يكون  أن على التأكيد مع للمنظمة داخلي كشأن واالنقسام الدمج موضوع

 املنظمة فعلى يذكر  لم حال وفي بذلك، الصالحية لها التي الجهة ومادد األساس ي نظامها في ماددة

 .واالنقسام االندماج آلية وإدراج األساس ي نظامها تعديل

 

عتات املنظماات للقاائمين املجتماع املادني قاانون منظماات يجب أن يسامح   " التوصية 

 "ربحي من عغيير كيان منظمتهم بشرط إال يكون كيان 

 املدني املجتمع ملنظمات العام السجل 

 رئيسية بيانات قاعدة الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة خالل من املفوضية لدى يتوفر 

 بسجالت االحتفاظ يتم حيث ، ومكتب فرع 32 خالل من تجميعها تم ليبيا، في املشهرة للمنظمات

 املفوضية وتسمح , منها لكل اإلداري  النطاق حدود في املفوضية فروع من فرع كل داخل املنظمات

 واسم املنظمة اسم) في واملتمثل باملنظمات الخاصة املعلومات على واالطالع الوصول  حق من للعامة

مكن كما ، وأهدافها نشاطها ونوع بها االتصال ووسائل مقارها وعنوان ممثلها
ُ
 ذات الجهات ت

 األع اء وقائمة التمويل ومصادر  اإلشهار  كشهادة دقة أكثر  بيانات على الحصول  من العالقة

  واالكاديميين الباحثين تساعد كما.(الخ ..املستهدفة، وفئااها املنظمة بها تقوم التي النشاطات ونوعية

 املدني املجتمع منظمات عن والدراسات الباوث إعداد في تفيدهم التي املعلومات  على الحصول  في

 ، وبرامجها اختصاصها ضمن التي املنظمات تلك بقوائم واملناحين الداعمين وتزود .ذلك طلب متى

 .منظمة ألي القانوني الوضع  معرفة من وتمكنها
 

املجتماع املادني أو الئحتاه التنفيذياة عتات قاانون منظماات  يجب أن يانص   "التوصية 

ضاااارورة وجااااود وااااجل عااااام وو يااااد ملنظمااااات املجتمااااع املاااادني لضاااامان الحصااااول عتاااات 

 "املعلومة وعدم عشتتها بين أكثر من جهة 
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والتصفية الحل 

 صاحبة الجهات ،وحددت الليبية املدني املجتمع ملنظمات والتصفية الحل آليات املفوضية وضعت

 إداراها مجلس أو  للمنظمة العمومية للجمعية ما ر  وفق األولى املنظمات وتصفية حل في الحق

  .املختصة املاكمة من باكم الثانية و األساس ي نظامها يادده ما وفق

 الحل بقرار  املفوضية إخطار ) وهي نقا  ستة املفوضية حددت فقد الحل إجراءات يخص أما

  (30)خالل
ً
 النظام في بالحل الصالحية صاحبة الجهة اجتماع ما ر  تقديم صدوره، تاريخ من يوما

 و  ُحلت التي املنظمة بين واالستالم التسليم ما ر  ، املوجودات وجرد مالي بيان تقديم  األساس ي،

 التابعة بالفروع املفوضية وإخطار  ، رباية جهة تكون  إال  شريطة إليها األموال أيلولة تم التي الجهة

 املصرخ خطا  به مرفق املصرفي الحسا  كش  وتقديم الفروع، تلك بغلق كتا  مع للمنظمة

  .املختصة املاكمة طريق عن تتم التصفية إجراءات أما . (الحسا  بغلق املفوضية إلى

 األهداخ تجاوز  منظمة ألى يجوز  ال  انه املفوضية لدى املعتمدة الالئاة من (14) رقم املادة أشارت

 تخال  أو  أهدافها تجاوز  التي االنشطة بوق  املنظمة تنذر  ان وللمفوضية ، لتاقيقها انشئت التي

 ال  مدة قيدها تعلق تكرارها أو  املتجاوزة االنشطة في االستمرار  وحال ، النافذة واللوائح التشريعات

 جاز  املتجاوزة االنشطة ملمارسة بعدها أو  التعليق فترة في عادت وإذا ، اشهر  ستة عن تزيد

  قيدها شطب للمفوضية
ً
 الالئاة حددت كما لتصفيتها، املختصة املاكمة من االذن وطلب إداريا

 جسيمة مخالفة ارتكبت إذا)  وهي  املنظمة قيد املفوضية فيها  تشطب  التي الحاالت (15) املادة في

 تاقيق عن عجزها ثبت إذا األساس ي، لنظامها مخالفتها تكررت أو  النافذة التشريعات ألحكام

 تنعقد لم ،إذا لها املخصص األغرا  غير  في أموالها في تصرفت إذا أجلها من انشئت التي االهداخ

 قرار  أي من تظلم تقديم في الحق للمنظمة الالئاة أعطت كما . (متتالين عامين العمومية الجمعية

 بقوة أو  التظلمات لجنة من الشطب قرار  الغاء حال وفي .املفوضية قبل من حقها في صدر  إداري 

 الشطب قرار  بها نشرت التي بالطريقة بنشره املفوضية تلتزم مختصة، ق ائية جهة من أو  الالئاة

  اعتباره أو  صدوره تاريخ من االسبوع تجاوز  ال  مدة في وذلك
ً
 .ملغيا

وتصافية آلياة  ال املجتمع املادني عتات أن قانون منظمات يجب أن ينص   "التوصية 

 لقرار املحكمة بعد تقديم املبررات 
ً
 " لذلف الضرورية املنظمات تتم وفقا

 



ضاااااامان وجاااااااود منظماااااااات 
الليبيااااااااة املجتمااااااااع املاااااااادني 

 
ً
 تنظيميا

 مفوضية املجتمع املدني
Commission Of Civil Society 
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 التي  األر عة القواعد أن إلى ، الذكر  سال  املدني املجتمع منظمات في املؤثرة القوانين دليل أشار 

 القواعد – القانون  سشترطها التي القواعد ) هي املدني املجتمع ملنظمات الداخلي النظام عليها يبنى

 أو  املاناون  سشترطها التي القواعد ، (املدني املجتمع مفوضية ) املنظمة الجهة تشترطها التي

 القواعد مناقشة إلى سنتطرق  الجزء هذا وفي .املنظمة مؤسسو  ي عها التي والقواعد الداعمون،

  بها املنا  الجهة بصفتها املدني املجتمع مفوضية وضعتها التي
ُ
 املجتمع منظمات عمل تنظيم قانونا

  كل وعر  ، األساسية أنظمتها وفق مهامها أداء في ومتابعتها عليها واإلشراخ ليبيا في املدني

  املدني املجتمع منظمات وجود ل مان الالزمة التوصيات
ً
 .تنظيميا

 

 عليها واملحظور  املنظمات  قوق 

 حيث عليها، واملاظور  املدني املجتمع منظمات حقوق  على املفوضية لدى املعتمدة الالئاة نصت

 الحصول  في املنظمة حق إلى التطرق  دون  نقا  ستة في املنظمات حقوق  على (6) رقم املادة نصت

 املتعلقة الدعوى  تمارح أن أو  الشخص ي بالحق والقيام الحكومة، من واملناقصات العرو  على

 آرائها أبداء حق أو  األساس ي، نظامها في عليها املنصوص وأهدافها موضوعها إطار  في تدخل بأفعال

 أو  نشاطها، من والتكسب للربح السعي املنظمات على الالئاة وحظرت ، العام الرأي ق ايا في

 الطائفي أو  القبلي االنتماء أو  العرق  أو  اللغة أو  الدين بسبب والتمييز  والكراهية العن  الى الدعوة

 غير  أو  مباشر  بشكل السياسية األعمال ممارسة املنظمات على الالئاة حظرت كما الجهوى، أو 

 مستقلين مرشحين أو  سياسية أحزا  لدعم األموال جمع ياظر  " إلى  بتعديلها نوص ي والتي مباشر،

 في املنظمة حق الحظر  هذا سشمل وال  لهم املادي الدعم تقدم أن أو  مالية أو  وطنية انتخابات إلى

 م2011 لسنة 88 عدد املرسوم عليها نص كما " العام الشأن ق ايا من ومواقفها آراءها عن التعبير 

 .التونسية الجمهورية في  الجمعيات بتنظيم املتعلق

 التعبير  في املنظمات  ق املدني املجتمع منظمات قانون  يضمن أن يجب " التوصية

 " العام الشأن قضايا من ومواقفها آرا ها عن

 الليبية ضمان وجود منظمات املجتمع املدني 
ً
 تنظيميا
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األساس ي النظام نصوص   

 املدني املجتمع ملنظمات استرشادي أساس ي نظام الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة وضعت

 التي بالطريقة تصميمه للمؤسسين وياق ملنظمتهم، األساس ي النظام وضع على مؤسسيها ملساعدة

 الجمعية كوجود الرئيسية بالهياكل االحتفاظ ضرورة مع ، منظمتهم وخصوصية احتياجااهم تلبي

نشئت التي أغرا  وتاديد منها، كل صالحيات وتفصيل اإلدارة ومجلس العمومية
ُ
  أجلها من أ

 من الجهة وتاديد مؤسسيها، وبيانات مقرها وعنوان نشاطها ومجال تاقيقها، ووسائل املنظمة

 بأصولها التصرخ آلية وتاديد املنظمة حل حق تملك ،والتي األساس ي النظام  بنود تعديل صالحيااها

 إلشهار  سشتر  كما .املدني املجتمع مفوضية قبل من األساس ي النظام العتماد أساسية , املعايير وهذه

  .أشخاص ثالثة عن مؤسسيها عدد يقل ال  أن منظمة أي

 من للمنظمات الداختي النظام تصميم  رية عتت القانون   ينص أن يجب " التوصية

  " النظام هذا في توافرها الواجب املعايير  إيضامل مع مؤسسيها قبل
 

وأعضائها للمنظمة القانونية املسؤولية 

 واملتمثلة اعتبارية، كشخصية املدني املجتمع منظمات على قانونية التزامات عدة املفوضية وضعت

 وتقديم األساس ي، النظام في املدرجة األهداخ لتاقيق املنظمة موارد  جميع باستخدام االلتزام في

  سشمل مالي سنوي  تقرير 
ً
 تقديم إلى ،باإلضافة املالية ومعامالته املنظمة تمويل ملصادر  مفصل وصفا

 خالل نفذت التي األنشطة و  البرامج و  املشاريع عن موجزة فكرة يت من النشاطات عن تقرير 

  املعتمدة املااسبة ملبادئ مطابقة الحسابية سجالته تكون  أن و  السنة،
ً
 تاتفظ وان ، قانونا

 إبالغ املنظمات على يجب كما سنوات (5) ملدة السجالت و  التقارير  و  املالية بالوثائق املنظمة

 مجلس ،كتغيير التغيير حدوث تاريخ من يوم 30 خالل األساسية بيانااها في تغيير  بأي املفوضية

 أنشطة أي ممارسة بعدم وااللتزام .أسمها أو  أهدافها أو  نشاطها مجال أو  املنظمة عناوين أو  اإلدارة

امل وال ، الربح لغر  تجارية أو  للسلطة الوصول  بغر  سياسية
ُ
 املنظمة أع اء املفوضية ت

 تأخذ مخالفات  األع اء أحد ارتكب حالة إال  االلتزامات، هذه مخالفة اتجاه الشخصية املسؤولية

   .القانون  وأمام املنظمة أمام املسؤولية سيتامل بال رورة الحال هذا ففي ، الجنائي الطبع

 بشكل  التنفيذية الئحته أو  املدني املجتمع منظمات قانون   ينص أن يجب " التوصية

 "األعضا  وعتت املنظمات عتت القانونية االلتزامات عتت وا ح
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األعضا  اتجاه املنظمة وواجبات املنظمة اتجاه األعضا  واجبات 

إدراج وُاهمززل أغلززب األنظمززة الداخليززة ملنظمززات املجتمززع املززدني تاززوي واجبززات األع ززاء اتجززاه املنظمززة 

 املتطزززوعين مززنهم ، حيزززث يتسززبب هززذا اإلهمزززال فززي اسزززتغالل 
ً
واجبززات املنظمززة اتجزززاه أع ززاءها وخاصززة

جهزززززود املتطزززززوعين وعززززززدم السزززززماح لهزززززم باملشززززززاركة فزززززي اتخزززززاذ القززززززرارات املصزززززيرية الخاصزززززة باملنظمززززززة أو 

املشاركة الفاعلة في وضع برامج املنظمة وأولويااها وكون ال  يوجد في ليبيا قانون يقنن العمل التطزوعي 

تزززرك األمزززور إلزززى مجلزززس إدارة تلزززك املنظمزززات ، وهزززذا مزززا أطزززر املفوضزززية إلزززى وضزززع عزززدة معزززايير ل زززمان 

تنظزززيم عالقزززة املتطززززوعين باملنظمزززات املنتسززززبين لهزززا،  وهزززذا النقززززا  وضزززعت مطابقززززة للمعزززايير الدوليززززة 

أن توفر لهم كل الوسائل املادية واملعنوية الالزمة إلنجاز العمل التطوعي املطلو  )املتعارخ عليها ومنها 

مززنهم ، وأن يززتم تأهيززل املتطززوعين علززى قززدر طبيعززة النشززا  التطززوعي ومدتززه ومكانتززه وشززرو  تنفيزززذه 

وفي حالزة مزا إذا كزان هزذا النشزا  يكتسز ي خطزورة مزا يلززم اختيزار أشزخاص مزن دوي املزؤهالت والخبزرة 

املالئمتززين وذلززك بغايززة الحفززاظ علززى سززالمة و ززحة املتطززوعين وتمكيززنهم مززن تنفيززذ مهززامهم التطوعيززة 

يجااب أن يحااافن قااانون منظمااات املجتمااع املاادني أو الئحتااه التنفيذيااة عتاات  "التوصااية 

العالقااااااة بيااااااانهم مااااااع عااااااادم املسااااااااس وتنظااااااايم املنتسااااااابين لهااااااا أعضاااااااا  املنظمااااااات  قااااااوق 

  "باستقاللية تلف املنظمات 
 

 
  العامة املنفعة أنشنة 

 كون  العامة، املنفعة ذات املدني املجتمع منظمات عمل تنظيم في املدني املجتمع مفوضية تختص

 (الخ . املاامين ،الطال ، العمال :املهنية االتاادات – النقابات) املشتركة املنفعة ذات املنظمات

 فإن وبذلك ،املهنية الروابط و  واالتاادات النقابات بشأن م1998 لسنة 23 رقم القانون  ينظمها

 في بالدخول  لها مسموح  غير  ولكن عامة، منفعة ذات جميعها املفوضية أشهراها التي املنظمات

 من إي ت ع ولم الحق هذا املنظمات يمنح تشريع يوجد ال  كون  ، الدولة مع بعقود متعلقة عطاءات

 العامة املنفعة وضعية املدني املجتمع مفوضية تادد لم كما. بذلك للمنظمات تسمح آلية الحكومات

 املنفعة ذات املنظمات على ولكن حدود، بال  املنظمات أمام مفتوحة فهي زمنية فترة بأي للمنظمات

 من  العامة املنفعة ذات للمنظمات ياق كما .السنوية بتقاريرها دوري بشكل املفوضية تزويد العامة

 

 أنشنة منظمات املجتمع املدني



40 

 دليل التشريعات املؤثرة في منظمات املجتمع املدني الليبية

السياسية األنشنة 

 السياسية األعمال ممارسة املنظمات على املفوضية لدى املعتمدة الالئاة من (7) رقم املادة تاظر 

خذت املادة وهذه مباشرة، غير أو  مباشرة بطريقة
ُ
 تنظيم بشأن م 2001 لسنة (19) رقم القانون  من أ

 الرأي ق ايا في وآرائهم مواقفهم على التعبير في املنظمات لحق مخالفة وهي  األهلية، الجمعيات عمل

 املؤتمر  عن الصادر  م2012 لسنة (65) رقم القانون  و  الدولية االتفاقيات عليها نصت والتي العام

 . املظاهرات تنظيم حق املنظمات منح حيث السلمي التظاهر  حق تنظيم شان في العام الوطني

 

 
 

االقتصادية األنشنة 

  تلعب و  .املدني املجتمع ملنظمات الرئيسية الدخل مصادر  أحد االقتصادية األنشطة تشكل
ً
 دورا

 
ُ
  ومن .املالية استدامتها تأمين على ومساعداها تمويلها، لتنويع املدني، املجتمع منظمات جهود في حاسما

 الخدمات في والتنوع والجودة الفعالية ُياسن أن الدخل بتوليد املدني املجتمع ملنظمات السماح شأنها

 املدني املجتمع ملنظمات يمكن التي االقتصادية األنشطة خالل من .الجمهور  ملصلحة تقدمها التي

 صكوك أقرت وقد .يقدمونها التي الخدمات من املستفيدين توقعات زيادة إلى باإلضافة إليها الوصول 

 املجلس توصية ذلك في بما املدني، املجتمع ملنظمات االقتصادية األنشطة جواز  مختلفة دولية

 14 املادة التاديد،وتنص وجه على .أوروبا في الحكومية غير  للمنظمات القانوني الوضع بشأن األور ي

 هذه من

 املشاريع من أي في املشاركة في حرة الحكومية غير  املنظمات تكون  أن ينبغي" :يلي ما على) التوصية

 ترخيص أي دون  من للربح الهادفة غير  أنشطتها دعم أجل من التجارية أو  التجارية أو  االقتصادية

 .(31)(املعنية األنشطة على عموما تنطبق تنظيمية متطلبات أو  ترخيص بأي رهنا ولكن مطلو  خاص

رقات الشوارع تنظي  وحمالت واملاتاجين الفقراء كمساعدة الخيرية النشاطات في االنخرا 
ُ
 ،والط

 أن تشتر  املفوضية فأن اجتماعي، أو صحي أو  تعليمي خاص بنشا  القيام املنظمة ارادت حال وفي

 افتتاح في الرغبة حال في املنظمات على سستلزم كما ، املنظمة أهداخ ضمن من النشا  هذا يكون 

 كون  املختصة، الوزارات من الترخيص على الحصول  فعليها غيرها أو  صحي مركز  أو  لألطفال ريا 

 الغر  مراعاة دون  املجاالت جميع في العمل من للمنظمات السماح تعني ال  العامة املنفعة صفة

 . الالزم الترخيص على الحصول  بدون  أو  أجله من أنشئت الذي

 املجتمع منظمات  ق عتت املدني املجتمع منظمات قانون  يحافن أن يجب " التوصية

   " املختصة الجهات إخنار  بمجرد  املظاهرات تنظيم في املدني

 للربح الهادخ غير  للقانون  األورو ي املركز  - السياسات ورقة - املدني املجتمع ملنظمات االقتصادية لألنشطة القانونية الالئاة31.
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  لهم، تستجيب وأن الناح، عامة جانب من للمساءلة تخ ع أن املدني املجتمع منظمات على يتعين

 
ً
 املمّولين، :املصلحة أل حا  االستجابة تاديًدا ذلك ويعني العام، الصالح أجل من ُوجدت لكونها نظرا

 املدني املجتمع ومنظمات فيه، تعمل الذي األهلي تخدمهم،واملجتمع الذين والناح والشركاء، واألع اء،

 وزارة حدداها التي باملعايير  التقييد عليها فيجب لألطفال ريا  افتتاح منظمة تريد عندما أي

 التي باملعايير  التقييد فيجب  حية عيادة افتتاح أردت لو  وكذلك بذلك، الترخيص ألخذ التعليم

 تقسيم تم فإذا رباية غير  النشاطات هذا تكون  أن ضرورة على التأكيد مع الصحة، وزارة وضعتها

 .مدني مجتمع كمنظمة الشرعية صفته املنظمة تفقد أع اءها بين األرباح

واألذونات التراخيص 

 الرعاية خدمات أو  التعليمية أو  الصحية األنشطة  في املنخرطة املدني املجتمع منظمات على يجب

 أو  صحي مركز  افتتاح أرادت حالة في املختصة الوزارات من الترخيص على تاصل أن االجتماعية

 حسب كال  الوزارات ت عها التي املعايير  كل ومراعاة للمسننين كدور  خدمات أو  لألطفال ريا 

 بمخاطر  والتوعية األلغام نزع مجال في تنشط التي املنظمات على سستلزم كما ، اختصاصه

  الوزارة ت عها التي املعايير  كل ومراعاة الدفاع وزارة من ترخيص على تاصل أن الحر  مخلفات

  تاقيق يقت يه ما حدود في اال  والشوارع العامة االماكن في تبرعات جمع للمنظمات يجوز  ال  كما.

 وتستثنى التبرعات، جمع حملة بدء من اسبوع قبل املفوضية أذن على الحصول  و عد هدافها،أ

 األوقاخ هيئة بها تختص ما وكل الدينية واالغرا  العبادة دور  لبناء التبرعات جمع حمالت

  ، الزكاة وشؤون
ً
 املنظمة على ويجب ، تقديمه من الثاني اليوم في الطلب على الرد يتم وغالبا

 وياق .ونهايتها الحملة بداية ومدة ، املستهدفة واالماكن ، التبرعات جمع حملة من الهدخ تاديد

 في وعليه ، التنفيذي املدير  امام الرفض قرار  من ،التظلم الطلب رفض حالة في الشأن لذوى 

  القرار  اعتبر  واال  تقديمه تاريخ من اسبوع مدة في التظلم
ً
   الالئاة، بقوة ملغيا

 لألطفال في افتتامل رياض املنظمات الرغبة ينص القانون عتت يجب أن  "التوصية 

 " مركز صحي أو غيرها فعليها الحصول عتت الترخيص من الوزارات املختصة أو 

 تقارير منظمات املجتمع املدني
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ستخدم أن ممّولوكم يتوقع إذ مختلفة توقعات املتنّوعين املصلحة أ حا  لدى يكون  ،األخرى 
ُ
 ت

 لتلبية تطبيقها يتم بايث جيدة بصورة األموال إدارة تجري  وأن عنه، املعلن للغر  أموالهم

 احتياجااهم، لتلبية املساعدة على منكم الحصول  تخدمونهم الذين الناح ويتوقع املشروع أهداخ

 الوفاء على تارصوا وأن صادقين تكونوا أن منكم الشركاء ويتوقع باحترام تعاملوهم وبأن

ا الش يء يكون  وعندما ، بالتزاماتكم
ً
 هي وهذه خالله من الواضحة الرؤية يمكنكم سوخ شفاف

 املصلحة أ حا  يكون  أن الواجب من تاققها، أن املدني املجتمع منظمات على يجب التي الطريقة

 األموال، تستخدم وكي  برامجها، تنفذ كي  سعرفوا وأن منظمتكم داخل الرؤية على قادرين

تخذ وكي 
ُ
 املعلومات توفير  خالل من الشفافية املدني املجتمع منظمات تمارح فيها، القرارات ت

 خالل ومن وقرارااها، وإجراءااها، وسياسااها، وأموالها، نشاطااها، حول  املناسب الوقت وفي الدقيقة

م الفرص إتاحة يمكنكم شفافيتكم،
ّ
 . (32) األف ل الوجه على بعملكم القيام كيفية لتعل

 املتابعة نطاق خارج املنظمات تكون  أن تعني ال  والتجمع التعبير  وحرية املنظمات تكوين حق أن

 منظمات واستقاللية حرية بين التوازن  خلق هو  املرغو  إن الدولة، قبل من واإلشراخ والرقابة

 في والشفافية واإلفصاح املساءلة مبدأ وكون  واإلشراخ، املتابعة في الدولة وحق املدني، املجتمع

 مؤسسات وتطالب املدني املجتمع منظمات لها تدعو  التي املبادئ أهم من واملالية اإلدارية املعامالت

 هذه تطبيق في به ياتذى مثل املدني املجتمع منظمات تكون  أن فاألحرى  ، بها بااللتزام الدولة

 .واملالية اإلدارية معامالاها على املبادئ
 

العمومية للجمعية التقارير  تقديم 

 واإلشرافي الرقا ي الدور  تفعيل خالل من الذاتية الرقابة ممارسة املدني املجتمع منظمات على

 في وتاصره العمومية الجمعية دور  اهمش املدني املجتمع منظمات فأغلب العمومية للجمعية

 العمومية الجمعية يمنح املنظمات ألغلب الداخلي النظام أن من بالرغم ، إداراها مجلس انتخا 

 إقرار  و  املالية البيانات ،ومراجعة السنوية الخطة إقرار  و  اإلدارة مجلس تقارير  على املصادقة حق

 تقرير  في والنظر  مااسبته و  اإلدارة مجلس أعمال ومتابعة  الختامي الحسا  و  السنوية املوازنة

 الحسابات مراجع وتقرير   الختامي، الحسا  واعتماد السنوية، امليزانية وإقرار  ، السنوي  النشا 

 تتكون  مراقبة لجنة بأنشاء العمومية للجمعية الحق املفوضية لدى املعتمدة الالئاة أعطت كما.

 األمريكية الخارجية وزارة -الخارجي اإلعالمي برامج مكتب – 2012 العام إصدار  – الحكومية غير  املنظمات دليل32.
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املدني املجتمع ملفوضية التقارير  تقديم 

 املدني املجتمع منظمات إشهار ‘ هو إنشائها قرار  وفق املدني املجتمع ملفوضية اختصاص أول  أن

 حيث ، التقارير  تقديم هو  املتابعة طرق  أهم ومن مهامها، أداء في ومتابعتها األساسية نظمها واعتماد

  املشهرة القانونية الكيانات على أن الالئاة من (44) رقم املادة نصت
ً
  نأ الالئاة، هذه ألحكام وفقا

 التسجيل إدارة أعدت حيث .(32)الغر  لهذا املعد النموذج على للمفوضية السنوي  بتقريرها تتقدم

 إلى باإلضافة املدني املجتمع ملنظمات الفني الجانب ياوي  نموذج باملفوضية الفروع وشؤون والتوثيق

 إداراها مجلس وأع اء معها التواصل ووسائل كعناوينها للمنظمات األساسية البيانات من التأكد

 .املنظمات قبل من تاديثها تم بيانات وأي

 الداعمة املتابعة هو  املدني املجتمع منظمات ألداء متابعتها في املفوضية تتبعه التي األسلو  أن

 واالستشارات الفني الدعم وتقديم األخطاء تصحيح في املنظمات ومساعدة التنظيم اآلليات من كجزء

 إعداد على العمل في املفوضية بدءت كما الذاتية، واملساءلة املااسبة على وتشجيعها،القانونية

  مصمم مبسط مااسبي نظام
ً
 .املدني املجتمع ملنظمات خصيصا

 

للداعمين التقارير تقديم 

 بتقديم املنظمات التزام مدى على باألساح سعتمد املدني املجتمع بمنظمات الداعمين ثقة تعزيز  أن

  املاليين فالداعمين ، ياتويها التي البيانات وواقعية صدق ومدى املالية معامالاها عن التقارير 
ً
 عادة

 واإلنساني الخيري  املجال في تعمل التي املنظمات باألخص مالي تقرير  أي بتقديم املنظمات يلزموا ال 

  أجلها من املنظمة تجمع التي الق ية مع املتعاطفين والعامة واالثرياء جارالتُ  من همأغلئ كون 

 يدخل األموال هذه تقديم سعتبروا حيث ، واملاتاجين الفقراء ومساعدة النازحين كإغاثة ،األموال

   .والصدقات الزكاة با  من

 التابعة املنظمات فتجد املدني، املجتمع منظمات من الدوليين الداعمين يطلئها التي التقارير  تختل 

 املعايير تراعي االمريكية ،واملنظمات املااسبة في األوربية املعايير  فيها تراعي نماذج لها األور ي لالتااد

 ccslibya.ly للمفوضية االلكتروني املوقع في الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة  قبل من املعد السنوي  التقرير  نموذج على االطالع يكمن32.

 النافذة التشريعات بتطبيق التزامه ومدى اإلدارة مجلس على الرقابة مهمتها تكون  أشخاص ثالث من

 املالي النظام على األساس ي النظام يت من أن ويجب األساس ي النظام في الواردة االحكام ومراعاة

   . ومسئوليااها وصالحيااها ومستويااها التنفيذ هياكل يادد بايث واإلداري 
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 باملجلس القانون  إدارة من القانوني الرأي املدني املجتمع مفوضية طلبت م2016/04/11 بتاريخ

  ، الجمركية والرسوم ال رائب من املدني املجتمع منظمات إعفاء مدى حول  للق اء األعلى
 
 إضافة

 .اآلتي على الرد احتوى  حيث الليبية، األراض ي داخل أعمالها تزاول  التي الدولية املنظمات فروع إلى
 

 الجمركية والرسوم والدمغة الدخل ضرائب من املدني املجتمع منظمات إعفا 

 وغيرها والتصرفات املاررات)) أنه على الدمغة ضريبة بشأن م2004 لسنة (12) رقم القانون  نص

 املعترخ والجمعيات العام النفع ذات الخاصة والهيئات النقابات تستعملها أو  تبرمها أو  تنشئها التي

 في وذلك ، رياضية أو  خيرية أو  ثقافية أو  اجتماعية أو  مهنية أغرا  على والقائمة الدولة من بها

 املاناين أن والدوليين املاليين الداعمين بين والفرق  ،والعيني املالي الدعم تقديم في األمريكية

 بتقديم فيه يلزمها املنظمة مع مبرم عقد على بناءً  يكون  أن دعم أي لتقديم سشترطون  الدوليين

 املساءلة مبدأ لتعزيز  املاليين الداعمين بها نوص ي ما وهذا املشروع تنفيذ مراحل طول  على التقارير 

 .بينهما مبرم عقد وفق الدعم تقديم يتم وأن املدني املجتمع ملنظمات املجتمعية
 

العامة عتت التقارير  عرض 

 وتوفير  املالية ومعامالاها تقاريرها على االطالع من للعامة املدني املجتمع منظمات تسمح أن يجب

  املستفيدين كأسماء سرية تعتبر  التي باملعلومات اإلفشاء عدم مع وبرامجها، نشاطااها عن املعلومات

 من به تقوم وما باملنظمات ثقتهم من سعزز  العامة على التقرير  عر  في فالشفافية نشاطااها، من

 .العامة على االحتيال أو  املنظمة باسم االحتيال وتمنع أعمال

 االجتماعي التواصل لصفاات الكتروني بمسح الفروع وشؤون والتوثيق التسجيل إدارة‘ قامت

 عدم املسح هذا من اتضح حيث , الساحة على الناشطة املدني املجتمع منظمات من 207 لعدد

 .املالية لتقاريرها املنظمات هذه من أي نشر 

 املسا لة مبدأ املدني املجتمع منظمات قانون  يعزز  أن يجب " التوصية

 الخاصة والبرامجية والتنظيمية املالية املعامالت كل في والشفافية واإلفصامل

  " املدني املجتمع بمنظمات

 التفصيالت الضريبية
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 وبالتالي.(21) رقم املادة .))منها تتامله الذي بالقدر  أو  عاتقها على ال ريبة فيها تكون  التي األحوال

 أو  تبرمها أو  تنشئها التي وغيرها والتصرفات املاررات إخ اع عدم قرر  قد النص هذا فإن

 فيها تكون  التي األصول  في وذلك الدمغة ل ريبة خيرية أغرا  على القائمة الجمعيات تستعملها

 .منها تتامله الذي بالقدر  أو  عاتقها على ال ريبة هذه

  رقم القانون  من (34) رقم املادة فإن الدخل ل ريبة املدني املجتمع منظمات خ وع مدى عن أما

 األشخاص دخل ، ال ريبة من ُسعفى )) أن على نص الدخل ضرائب بشأن م2004 لسنة (11)

 الخيرية والجمعيات واملؤسسات الهيأت من وغيرها املدنية الهيأت دخل وكذلك العامة االعتبارية

 اإلصالح أو  واإلحسان البر  أغرا  على تقوم التي الجهات من وغيرها الدولة من بها املعترخ

 . الرياض ي النشا  أو  االجتماعي

 قانون  بشأن ، م1972 لسنة (67) رقم القانون  فإن الجمركية للرسوم بالخ وع يتعلق وفيما

 بموجب املقررة باإلعفاءات اإلخالل عدم مع )) أنه على منه (110) رقم املادة في نص قد الجمارك

  الحكومة تكون  اتفاقيات بموجب أو خاصة قرارات أو  قوانين
ً
 ال رائب من تعفى فيها طرفا

 التي الب ائع : تنص 16 والفقرة ، املعاينة بشر  والرسوم ال رائب من وغيرها الجمركية

 يقصد والرياضية الثقافية والنوادي واالجتماعية والدينية الخيرية والهيآت املؤسسات تستوردها

 اقتراح على بناء الخزانة وزير  من بقرار  تادد والتي أجلها من أنشئت التي األغرا  في استعمالها

 .((املختص الوزير 

 م2001 لسنة 19 للقانون  التنفيذية الالئاة إصدار  بشأن م2001 لسنة (73) رقم القرار  أشار  كما

 اللجنة من بقرار  يجوز  ) (22) رقم املادة في نص والذي األهلية الجمعيات تنظيم إعادة بشان

 ال  بنسبة بنشاطها املتعلقة وال رائب الرسوم بعض من األهلية الجمعيات إعفاء العامة الشعبية

، املقررة وال رائب الرسوم من (%50) تتجاوز 
ً
 لسنة 19 رقم القانون  تعطيل من فبرغم قانونا

 من الزاوي  الطاهر  جمعية إعفاء تم حيث .الذكر سال  بالقرار  العمل يتم زال ال  أن إال  م2011

 .الحكومة من قرار  على بناء استورداها التي الب ائع على الجمركية ال ريبة
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االقتصادية األنشنة عتت الضريبة 

  املنظمات مارست ما إذا
ً
  نشاطا

ً
  وحققت غيره أو  تجاريا

ً
 يكون  الدخل فإن النشا  ذلك من دخال

 
ً
 يخ ع )) أن على ق ت بدورها والتي (73) رقم املادة أوردته الذي الحكم وهو  لل ريبة خاضعا

  لل ريبة
ً
 كان إذا أهلية أو  عامة كانت سواء األخر  االعتبارية الجهات دخل الشركات عن ف ال

  نشاطها
ً
  أو  تجاريا

ً
  أو  صناعيا

ً
، أو  حرفيا

ً
 نشاطها ضمن من األنشطة هذه تكن لم وإن استثماريا

 واإلحسان البر  أغرا  على تقوم التي املؤسسات دخول  إعفاء كذلك قرر  النص وهذا ، الرئيس ي

 تجارية بأعمال الهيأة أو  املؤسسة تقوم الال  بشر  اإلعفاء قيدت حيث إليها املشار  .الدخل ل ريبة

 .العقاري  االستثمار  أعمال أو  صناعية أو 

 الخيرية األهلية والجمعيات للمؤسسات تقرر  قد والرسوم ال رائب بعض من اإلعفاء كان إن

 املادي الربح على الحصول  إلى اهدخ ال  مجملها في والتي أجلها من أنشئت التي األغرا  بسبب

 هذه بها تقوم التي االستثمارية للمشاريع اإلعفاء منح في التوسع عدم ينبغي فإنه ثم ومن

 )  اقتصادية وحدة بالتالي وتعد الشركات حكم تأخذ حينئذ املشاريع هذه ألن لصالحها املؤسسات

 .(للق اء األعلى باملجلس القانون  إلدارة القانوني الرأي
 

الدولية املنظمات فروع عتت الضريبة 

 القانوني االلتزام منا  فإن الليبية األراض ي داخل العاملة الدولية املنظمات بفروع يتعلق فيما

 معاهدة على بناء أو  التشريعية القوانين في عليها النص هو  منها واإلعفاء والرسوم ال رائب بدفع

 .دولية اتفاقية أو 
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 الدليل خاتمة

 دورها من تعرقل ملمارسات عرضه املدني املجتمع منظمات يجعل التشريعات هذه غيا  أن

 نوايا عن ناجمة تكون  أن بال روري  ليس املمارسات وهذه املالية، مجتمعااها اتجاه به املناطة

 وضع  الصحيح بالشكل فهمها عدم و  التشريعات تطبيق في التراخي فأحيانا ، اتجاهها سيئة

 املدني املجتمع منظمات دور  من سيعرقل بال رورة العالقة، ذات املؤسسات في البشرية االمكانيات

 خدمات على االستغناء إلى أطرت والتي املدني املجتمع مفوضية لدى بالفعل حدث ما وهذا ،

 املدني املجتمع منظمات احتياجات مع التعاطي في وقدرااهم فهمهم ل ع  موظفيها بعض

 القاعدة تعتبر  املدني املجتمع منظمات لدور  الداعمة التشريعات فوجود والتنظيمية، القانونية

 بال رورة وهذا التنمية، في أساس ي كشريك لوجودها واملعزز  وحريتها، الستقالليتها األساسية،

 هذا غير  ومن .املدني واملجتمع الدولة بين سيما ال الفاعلة الجهات كل بين وتنسيق تعاون  الى ياتاج

 .كافي التشريعات وجود يكون  ال التعاون 

 
ً
 املدني املجتمع منظمات على القائمين معرفة زيادة في الدليل هذا سساهم أن نأمل ختاما

 أو  اقتراح في الفاعلة واملشاركة العمل في سساعدهم وأن منظمااهم عمل في املؤثرة بالتشريعات

 وتطوير  بسن العالقة ذات الجهات كل ترشد وأن منظمااهم، عمل في تؤثر  تشريعات أي تعديل

 املدني املجتمع ملنظمات التشريعية االحتياجات تلبي التي بالصورة سنها إلى والقوانين التشريعيات

 الشاملة التنمية في الفاعلة املشاركة في حقها وت من حريتها وتامي واستقالليتها نمائها من وتعزز 

 .واملستدامة

 

 االستقاللية لهذه ضامن وأول  ،تهااستقاللي في إال  يكمن ال  وتأثيرها املدني املجتمع منظمات قوة ان

 الفاعلة ملشاركتها ضامنة وطنية واستراتيجية ،لنمائها داعمة وممارسات تعززها، تشريعات وجود

 .القرار وصنع التنمية في
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 حزززززززززق األفزززززززززراد الطبيعيزززززززززين  قزززززززززانون منظمزززززززززات املجتمزززززززززع املزززززززززدني يجزززززززززب أن ي زززززززززمن "التوصزززززززززية

  .”القانونيةواالعتباريين في تأسيس الكيانات 

 بوصيةيجب أن سشجع  القانون تأسيس املنظمات "التوصية”.  

 بمززززلء أقززززل عززززدد مززززن الوثززززائق مززززع ي ززززمن القززززانون أن تؤسززززس املنظمززززة يجززززب أن "التوصززززية

  .”ضمان حق الدولة في  الحصول على املعلومة 

 ي ززمن  السززرعة والسززهولة وعززدم الكلفززة فززي تأسززيس أن ياززوي القززانون مززا يجززب "التوصززية

 املنظمات 
ً
 وتنظيميا

ً
 .”قانونيا

 أو األجانب، بإنشاء منظمات مدنيةاملاليين سسمح القانون لألشخاص يجب أن "التوصية. 

  .”و السماح للقاصرين باملشاركة في املنظمات املدنية رفقت بالغين 

 مؤسسززة، منظمززة ، )تعريفززات واضززحة للتصززنيفات ياززوي القززانون علززى يجززب أن "التوصززية

املنظمززززززات  تكززززززالي  ماديزززززززة ُيامززززززل وان ال .....(  جمعيززززززة ،منتززززززدى ، فريززززززق ، اتاززززززاد، شززززززبكة، 

  .”لتأسيسها

 وعزدم   وجودهزاتاديزد مزدة حزق املجتمع املزدني القانون منظمات يجب أن يمنح  "التوصية

  .”لذلكفر  فترة زمنية 

 علززززى منظمززززات عززززدد مززززن األغززززرا  املاظززززورة ياززززوي القززززانون علززززى أقززززل يجززززب أن "التوصززززية

  .”املجتمع املدني

 املدني املجتمع ملنظمات التشريعية البيئة تنوير  بخصوص توصيات

وضعت هذه التوصيالت مااولة منا للمساهمة في تعزيز البيئزة التشزريعية ملنظمزات املجتمزع املزدني 

وأن يكزون على كل الجهات ذات العالقة بسن التشريعات املؤثرة بمنظمات املجتمع املدني وعرضها 

التشززززريعية والقانونيززززة والتنظيميززززة  ملنظمززززات أعمززززق لالحتياجززززات لتكززززوين فهززززم هززززذه الززززدليل مرجززززع 

 املجتمع املدني في ليبيا 

 توصيات بخصوص التأسيس
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 حق منظمات املجتمع املدني في اللجوء إلزى الق زاء املخزتص القانون يجب أن ي من "التوصية

ياززدد بشززكل دقيززق املززدة الالزمززة للززرد علززى طلززب التسززجيل أو وأن فززي حززال رفززض طلززب إشززهارها 

  .”اإلشهار

 علزززززى منظمزززززات املجتمزززززع املزززززدني مزززززن تغييزززززر كيزززززان سسزززززمح القزززززانون للقزززززائمين يجزززززب أن " التوصزززززية

  .”ربحيمنظمتهم بشر  إال يكون كيان 

 
 

 املجتمزززززع املززززدني مزززززن تززززدخل الدولزززززة غيززززر املبزززززرر فزززززي القزززززانون منظمززززات يجزززززب أن يامززززي "التوصززززية

األمن القومي أو السالمة العامزة أو األمزن  ”شؤونها وأن يادد بشكل دقيق الحاالت املبررة لذلك

  .”وحريااهمالعام أو حماية الصحة و األخالق العامة أو حماية حقوق األخرين 

 فزي حزال ارتكبزت منظمزات املجتمزع املزدني أن يمنح القانون حق الدولة بالتدخل يجب "التوصية

  .”يادد نطاق هذا التدخل بشكل دقيقوأن أي مخالفات قانونية 

 فززي وضززع دسززاتيرها وقواعززدها ، وانتخززا  ممثليهززا باريززة  املنظمززات  حززقأن يامززي القززانون يجززب

تمتنززع السززلطات العامززة عززن أي تززدخل ، وأن تامززة ، وتنظززيم إداراهززا وأنشززطتها وصززياغة برامجهززا

  .”القانونيةمن شأنه أن يقيد هذا الحق أو سعرقل ممارستها 

 يجززب أن يززنص القززانون علززى أن املنظمززات الرغبززة فززي افتتززاح ريززا  لألطفززال أو مركززز " التوصززية

  .”صحي أو غيرها، الحصول على الترخيص من الوزارات املختصة 

 يجزززب أن سسزززمح القزززانون للدولزززة باإلنهزززاء القسزززري للمنظمزززات  أو حلهزززا وفزززق الحزززاالت " التوصزززية

 
ً
 –املزدة الطويلزة لعزدم النشزا   –فزي حالزة اإلفزالح   -الفعزل االختيزاري ألع زائها ) املبزررة دوليزا

  .”وبأمر ق ائي ( سوء السلوك الخطير

 الجهزززززة اإلداريزززززة املنزززززا  بهزززززا عمليزززززة التنظزززززيم ُيازززززدد القزززززانون بشزززززكل واضزززززح يجزززززب أن " التوصزززززية

  .”واإلشراخ على منظمات املجتمع املدني 

 املسززاءلة واإلفصززاح والشززفافية فززي كززل املعززامالت املاليززة سعزززز القززانون مبززدأ يجززب أن " التوصززية

  .”والتنظيمية والبرامجية الخاصة بمنظمات املجتمع املدني 

 

 توصيات بخصوص مبررات التدخل
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 يجززب أن يامززي القززانون حززق املنظمززات فززي مناقشززة سياسززات الحكومززة والنقززاش السياسزز ي " التوصززية

ورفزززع التقزززارير حزززول حقزززوق اإلنسزززان وأنشزززطة الحكومزززة والفسزززاد واالنخزززرا  فزززي الحمزززالت االنتخابيزززة 

واملظزززاهرات السزززلمية أو األنشزززطة السياسزززية بمزززا فزززي ذلزززك املظزززاهرات املسزززاندة للسزززالم والديمقراطيزززة 

 . "وحق أبداء آرائها في ق ايا الرأي العام 

 يجزززب أن يازززوي القزززانون اسزززتثناءات للمظزززاهرات السزززلمية التزززي تقزززام بطريقزززة عفويزززة دون " التوصزززية

 . "القيام بإخطار للدولة

 يجززب أن يامززي القزززانون حززق منظمززات املجتمزززع املززدني فززي  التواصزززل والتعززاون مززع الجهزززات " التوصززية

  .”املالية والدولية وفق ما هو مشروع

 فزززززي الحصزززززول علزززززى املعلومزززززة ذات  املزززززدنييجزززززب أن يامزززززي القزززززانون حزززززق منظمزززززات املجتمزززززع " التوصزززززية

القززززومي أو السززززالمة العامززززة أو األمززززن العززززام أو تمززززس بززززاألمن العالقززززة بنشززززاطها ، ونشززززرها مززززا عززززدا التززززي 

  .”حماية الصحة و األخالق العامة أو حماية حقوق األخرين وحريااهم

 يجززززب أن يامززززي القززززانون حززززق منظمززززات املجتمززززع املززززدني فززززي  تززززأمين مواردهززززا علززززى الصززززعيد " التوصززززية

 املبررات القانونية املتفق املالي والدولي بما ال يخال  
ً
  .”عليها دوليا

 للحصززول علزى العززرو  واملناقصزات مززن القزانون حززق املنظمزات فززي التقزدم يجزب أن يمززنح  "التوصزية

  .”منظمةالحكومة وفق اختصاص كل 

  يامزززي القزززانون حزززق املنظمزززات بالقيزززام بزززالحق الشخصززز ي أو أن تمزززارح الزززدعوى أن يجزززب " التوصزززية

  .”األساس ياملتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها في نظامها 

 ضززززرورة وجززززود سززززجل عززززام ووحيززززد علززززى يجززززب أن يززززنص  قززززانون منظمززززات  املجتمززززع املززززدني " التوصززززية

  .”جهةملنظمات املجتمع املدني ل مان الحصول على املعلومة وعدم تشتتها بين أكثر من 

 لقززرار املاكمززة بعززد يززنص القززانون علززى يجززب أن " التوصززية 
ً
أن آليززة حززل وتصززفية املنظمززات تززتم وفقززا

  .”تقديم املبررات ال رورية لذلك 

 فززززي املشززززاركة فززززي أي مززززن أن سشززززدد القززززانون علززززى أن  منظمززززات املجتمززززع املززززدني حززززرة ينبغززززي "التوصززززية

  .”للربحأجل دعم أنشطتها غير الهادفة من املشاريع االقتصادية 

 مززززن ال ززززرائب عززززن أنشززززطتها االقتصززززادية غيزززززر أن ي ززززمن القززززانون إعفززززاء املنظمززززات ينبغززززي "التوصززززية

 .”الرباية 

 توصيات بخصوص  ماية منظمات املجتمع املدني



 رابا التحميل

 جهاااااااود بعاااااااض ماااااان رصاااااادتاااااام إعااااااداد هاااااااذا التقرياااااار ل
ومبااااااادرات منظمااااااات املجتمااااااع املاااااادني فااااااي محاوال هااااااا 
إلنجااااااااااااامل االسااااااااااااتحقاقات  االنتخابيااااااااااااة ودورهااااااااااااا فااااااااااااي 
املصاااالحة الوطنياااة ومسااااعدة النااااز ين واملهااااجرين 
غيااااااار القاااااااانونيين وذلاااااااف مااااااان خاااااااالل ماااااااا يتاااااااوفر لااااااادي 
املفوضاااااااااااية مااااااااااان معلوماااااااااااات وبياناااااااااااات وماااااااااااا قدمتاااااااااااه 

 الجهات ذات العالقة من تقارير محلية ودولية

 رابا التحميل

فااااااااااي هااااااااااذا التقرياااااااااار ساااااااااااتنرق إلاااااااااات التعرياااااااااا  بااااااااااادور 
املفوضااااااية ورجاهااااااا وجهودهااااااا فااااااي تحقيااااااق األهااااااداف 
التااي أنشاانت ماان أجلهااا وعالقتهااا بمنظمااات املجتمااع 
املااااادني وفاااااق قااااارارات انشاااااائها  وعااااارض نقااااااط قو هاااااا 

وسابل دعمهاا والتحديات والصعوبات التي تواجههاا 
لتمكينهاااا ماااان تأديااااة التوصااايات الالزمااااة وتقاااديم كاااال 

 املهام املوكلة إليها

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناول 
ّ
 ملنظ

  مصنفة الدولية املدني املجتمع
ُ
 إحصائيا تصنيفا

 على وعرضها ،املفوّضية سجالت واقع من

 . العامة

مات واقعية خارطة التقرير هذا سيتناول 
ّ
 ملنظ

  مصنفة الليبية املدني املجتمع
ُ
 إحصائيا تصنيفا

 على وعرضها ،املفوّضية سجالت واقع من

 . العامة

 إصداراتنا
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