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 مجلس ادارة مفوضية المجتمع المدني

 (2/2016القرار رقم )

 ة لعمل المنظمات األجنبية بليبيابشأن اعتماد الالئحة التنظيمي

 

 مجلس االدارة

  :بعد االطالع على

 .وتعديالتهاالعالن الدستوري  -

 القانون المدني. وعلى -

 التجارية.على القانون المرافعات المدنية وو -

 تعديالته.لليبي وون العقوبات اعلى قانو -

 تعديالتهما.و الحساب والمخازنولة والئحة الميزانية وعلى قانون النظام المالي للدو -

القىىىرارات الرىىىادرة بشىىىأن النىىىمان االجتمىىىاعي و 1980نة ( لسىىى13علىىىى قىىىانون رقىىىم )و -
 بمقتناه.

 .م بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية2010لسنة  (12على قانون رقم )و -

 .م بشأن الجمعيات األهلية والئحته التنفيذية2001ة ( لسن19م )على قانون رقو -

 .م بشأن الجمعيات النسائية والئحته التنفيذية 2001( لسنة 20على قانون رقم )و -

بشىىىأن انشىىىا  مر ىىىز دعىىىم منظمىىىات  2012( لسىىىنة 12علىىىى قىىىرار مجلىىىس الىىىوزرا  رقىىىم )و -
 المجتمع المدني

اعىىادة م بشىىأن تعىىديل تسىىمية مر ىىز و2013ة ( لسىىن649علىىى قىىرار مجلىىس الىىوزرا  رقىىم )و -
 تنظيمه.

تنظىىيم باعتمىىاد الهي ىىل التنظيمىىي و 2014 ( لسىىنة302علىىى قىىرار مجلىىس الىىوزرا  رقىىم )و -
 الجهاز االداري لمفوضية المجتمع المدني.

بإعىىىىادة تشىىىى يل مجلىىىىس ادارة  2014( لسىىىىنة 401علىىىىى قىىىىرار مجلىىىىس الىىىىوزرا  رقىىىىم )و -
 .مفوضية المجتمع المدني

بشىىأن ت ليىىي مىىدير  11/2014جلىىس ادارة مفوضىىية المجتمىىع المىىدني رقىىم علىىى قىىرار مو -
 تنفيذي لمفوضية المجتمع المدني.
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مجلىىس ادارة  باجتمىىاعبنىىا  علىىى مىىا عرضىىه المىىدير التنفيىىذي لمفوضىىية المجتمىىع المىىدني و -
 م.2015.11.16المنعقد بتاريخ  2015المفوضية الثاني لسنة 

م ,المنعقىىد بتىىاريخ 2015لمفوضىىية الثالىىن لسىىنة بنىىا  علىىى تقىىرر باجتمىىاع مجلىىس ادارة او -
 م.2015.12.12

 لمقتنيات مرلحة العمل.و -

 تقرر

 (1المادة )

المرفقىىة بهىىذا  ليبيىىا العاملىىة فىىي  الح وميىىة غيىىر  –تعتمىىد الالئحىىة التنظيميىىة للمنظمىىات األجنبيىىة 
 .والرادرة بموجبهالقرار 

 (2المادة )

الموقىىع  وتنشىىر علىىى القىىرار ألولىىى مىىر تىىاريخ ذىىدور هىىذا يعمىىل بالالئحىىة المشىىار اليهىىا بالمىىادة ا
 االخرى. وبوسائل االعالناالل تروني لمفوضية المجتمع المدني 

 (3المادة )

  . وأح امعلى الجهات المعنية التقييد بما ورد في الالئحة مر نروص 

 

 رئيس مجلس ادارة
 مفوضية المجتمع المدني
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 الالئحة التنظيمية
 األجنبية العاملة في ليبياللمنظمات 

 (1المادة )

 التعريفات

 يراد بالعبارات التالية في ح م هذه الالئحة المعنى المبير قرير منها:

 وادارتهىىا العامىىة الليبيىىة  وم اتبهىىا بالمىىدنمفوضىىية المجتمىىع المىىدني ب افىىة فروعهىىا  المفوضىىية:*

غيىىىىر  -ظمىىىات األجنبيىىىىةبمدينىىىة بنيىىىىازي  وهىىىي الجهىىىىة المخترىىىة قانونىىىىا بتنظىىىيم عمىىىىل المن

العمىىىل الىىىالزم لممارسىىىة أي نشىىىا  وفقىىىا ألح ىىىام  ومنحهىىىا ا نالح وميىىىة  الراغبىىىة العمىىىل بليبيىىىا  

 هذه الالئحة.

االدارة المخترىىىة بالمفوضىىىية بقيىىىد المنظمىىىات األجنبيىىىة بالسىىىجل  ادارة المنظمىىىات األجنبيىىىة:*

 الدورية. تابعة تقاريرهاومعملية منح ا ن العمل لها   واالشراف على اليرض المعد لهذا 

 وغيىىر ربحيىىة غيىىر ح وميىىة  –يقرىىد بهىىا المنظمىىة األجنبيىىة وهىىي منظمىىة مدنيىىة و المنظمىىة:*

ادارتهىىا الرئيسىىي خىىارا ليبيىىا  ترغىىن فىىي العمىىل  ويقىىع مقىىرانشىىأت بموجىىن قىىانون دولىىة أخىىرى 

  أو بليبيىىىا  وهىىىي تختلىىىي عىىىر المنظمىىىة الدوليىىىة يقرىىىد بهىىىا المنظمىىىة التابعىىىة ل مىىىم المتحىىىدة

 المنظمة الح ومية الم ونة مر دولتير أو أ ثر.

 ديسمبر مر  ل عام. 31يناير الى  1يقرد بها الفترة مر  السنة المالية:*

لىىم  إ اهىىي الفتىىرة مىىر بدايىىة نشىىا  المنظمىىة فىىي ليبيىىا الىىى انتهىىا  فتىىرة النشىىا   فتىىرة النشىىا :*

 ية.مالتتجاوز السنة ال

قىىدم المنظمىىة األجنبيىىة الىىى المفوضىىية علىىى النمىىو ا المعىىد طلىىن ا ن العمىىل بليبيىىا الم الطلىىن:*

 عليها في الالئحة. والشرو  المنروصلهذا اليرض  مستوفيا ل افة المستندات 

 .واالل تروني للمفوضيةتفريغ بيانات المنظمة األجنبية في السجل الورقي  القيد:*

مىىىر ليبيىىىا  وترىىىدر بقىىىرارموافقىىىة المفوضىىىية علىىىى عمىىىل المنظمىىىة األجنبيىىىة فىىىي ليبيىىىا  اال ن:*

 لمفوضية  بعد اتمام عملية القيد.مر المدير التنفيذي ل وتردر بقرار

 @libya.ly-ingo  البريد االل تروني:*

mailto:ingo@-libya.ly
mailto:ingo@-libya.ly
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المرسىىلة مىىر خاللىىه  وي ىىون للمراسىىالتعنىىوان مفوضىىية المجتمىىع المىىدني علىىى شىىب ة االنترنىى    

 .والمنظمةضية الحجية بير المفو

 (2المادة )

علىىى المنظمىىة األجنبيىىة الراغبىىة فىىي العمىىل بليبيىىا الحرىىو  علىىى ا ن عمىىل مىىر مفوضىىية قبىىل 

 ممارستها ألي عمل أو نشا .

أ( مرفقىىىا /1.علىىىى طلىىىن المنظمىىىة علىىىى النمىىىو ا المعىىىد لهىىىذا اليىىىرض )م ويرىىىدرا ال ن بنىىىا ا

 بالمستندات التالية:

للقىىوانير السىىارية فىىي الدولىىة التىىي انشىىأت بموجىىن شىىهادة تسىىجيل المنظمىىة األم وفقىىا  .1

 .وتحمل جنسيتهاقانونها 

 نسخة مر النظام األساسي للمنظمة األم  يبير بأنها غير ربحية. .2

قىىرار المنظمىىة األم بالموافقىىة علىىى فىىتح فىىرع لهىىا بليبيىىا  متنىىمنا بيىىان الممثىىل القىىانوني  .3

 للفرع في ليبيا.

 الوظيفي. الهي لمقترح األجنبية بليبيا  و لفرع المنظمةمقترح الهي ل التنظيمي  .4

 برنامج عمل المنظمة المزمع تنفيذه في ليبيا  على أن يشمل بيان ما يلي:  .5

 .وم ونات المشروعتحديد متطلبات  -

 .وانتها  نشا  وتاريخ بداية  والفرعيةبيان األنشطة الرئيسية  -

 القيمة المالية التي سيتم ذرفها مر التمويل على  ل نشا . -

 تحقيق أهدافه.يان آليات المراقبة والمراجعة لتنفيذ المشروع وب -

تقىىىديم ترىىىور للمشىىىروع او المشىىىاريع المزمىىىع القيىىىام بهىىىا بمىىىا فىىىي  لىىى  الميزانيىىىة  -

 .والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ المرذودة

حىىة لعمىىل المنظمىىة األجنبيىىة فىىي ليبيىىا  موجهىىة الىىى المفوضىىية  نافىىادة مىىر الجهىىة الما -

تتعلىىق بهىىذا التمويىىل  مرفقىىا بهىىا نسىىخة مىىر  وأي شىىرو   وآليىىة الىىدفعلتمويىىل تبىىير قيمىىة ا

الشىىر  حتىىى فىىي حىىا   انىى  المنظمىىة  ويسىىري هىىذاالمشىىروع الىىذي مىىنح ألجلىىه التمويىىل. 

 األم هي الجهة الممولة لعمل الفرع بليبيا.
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ى أن علىىى للمفوضىىىية أو خىىىال  البريىىىد االل ترونىىىي  مباشىىىرة يجىىىوز تقىىىديم الطلىىىن الىىىى المفوضىىىية 

تلتىىىزم المنظمىىىة األجنبيىىىة فىىىي الحالىىىة األخيىىىرة بتقىىىديم النسىىىخ األذىىىلية لمرفقىىىات الطلىىىن عنىىىد 

 ابالغها باستيفا   افة متطلبات القيد. 

يجىىن علىىى المنظمىىة اخطىىار المفوضىىية قبىىل اجىىرا  تيييىىر فىىى توقيىىع المخىىولير بىىالتوقيع علىىى   

 الر وك لدى المررف 

 (3المادة )

ومترجمىىىة مرىىىدقة مىىىر وزارة خارجيىىىة البلىىىد األم  أ( /1)م.يجىىىن أن المسىىىتندات المرفقىىىة بىىىالنمو ا 

الترجمىىة  وإ ا تمىى  األم مىىر السىىفارة الليبيىىة فىىي بلىىد المنظمىىة  ومرىىدع عليهىىاالليىىة العربيىىة  الىىى

 ووزارة الخارجيىىةعىىر طريىىق متىىرجم قىىانوني داخىىل ليبيىىا  يىىتم ترىىديقها لىىدى الخبىىرة القنىىائية 

 بية.اللي

 (4المادة )

تمىىنح المفوضىىية طالىىن ايرىىا  اسىىتالم مسىىتندات بمجىىرد اسىىتالم الطلىىن مسىىتوفيا طبقىىا للمىىادة 

 الب  في الطلن أجل أقراه شهر مر تاريخ استالمه. وعلى المفوضية(  3)

 (5المادة )

ي علىىى ادارة المنظمىىات األجنبيىىة  اعىىداد توذىىية الطلىىن بعىىد اسىىتالمه لعرضىىه علىىى المىىدير التنفيىىذ

منظمىىىات األجنبيىىىة فىىىي حىىىا  الموافقىىىة علىىىى  وتلتىىىزم ادارةفىىىي أو  اجتمىىىاع تمهيىىىدا نذىىىدار ان ن 

الطلىىن بقيىىده بالسىىجل الخىىاص األجنبيىىة  وفىىي حىىا  عىىدم الموافقىىة يجىىن أن ي ىىون قىىرار الىىرف  

 الطلن بذل  في األجل المبير بالمادة السابقة. ويخطر مقدم مسببا 

 (6مادة )

واسىىم  عملهىىا مجىىا   وجنسىىيتها  المنظمىىة لرىىادر بمىىنح اال ن علىىى أسىىم يجىىن أن يتنىىمر القىىرار ا

 في ليبيا. ومدة عملها ورقم القيد  القانوني  ممثلها

 عمل المنظمة بليبيا بمراعاة ما يلي: وتحدد مدة

 عمل المنظمة في ليبيا. وحجم برنامج( طبيعة 1

 ( قيمة التمويل المرذود للعمل ليبيا.2
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مبىىىررات لتمديىىىد المىىىدة  يجىىىن علىىىى  و انىىى  هنىىىاكحىىىددة لعمىىىل المنظمىىىة عنىىىد انتهىىىا  المىىىدة الم

التقىىىدم بطلىىىن تبىىىير فيىىىه مبىىىررات التجديىىىد قبىىىل نالنىىىون يومىىىا مىىىر تىىىاريخ انتهىىىا  سىىىريان اال ن 

 الممنوح لها.

 (7المادة )

 فيىىه ( دون البىى  4)بالمىىادة أو انقنىىا  المىىدة  تجديىىده فىىي حىىا  رفىى  طلىىن ا ن العمىىل أو طلىىن 

خىىىال  أسىىىبوعير مىىىر تىىىاريخ  المفوضىىىية الىىىتظلم مىىىر القىىىرار أمىىىام مجلىىىس ادارة يحىىىق للمنظمىىىة 

البىى  فىىي الىىتظلم فىىي دارة اال سمجلىىعلىىى (  4أو عنىىد انتهىىا  المىىدة المبينىىة بالمىىادة ) بىىه أخطارهىىا 

   وفي جميع األحوا  في مدة ال تتجاوز الشهر.أو  اجتماع له

 (8مادة )

 القيام بما يلي: العمل ان يبادر فور استالمه ا ن  يجن على الممثل القانوني للمنظمة بليبيا

فىىي حىىا   ىىان  األم يىىتم اعتمىىاده مىىر قبىىل المنظمىىة  الجنسىىية   ليبىىي ي( ت ليىىي ممثىىل قىىانون1

 الممثل القانوني للمنظمة غير مخو  بذل .

والقانونيىىة ( التعاقىىد مىىع شىىخن قىىانوني ليبىىي الجنسىىية يتىىولى اتمىىام  افىىة االجىىرا ات االداريىىة 2

الشىىخن الم لىىي بهىىذه المهىىام المبىىادرة بفىىتح  ويجىىن علىىى بعملهىىا لىىدى الجهىىات المعنيىىة  نظمىىةللم

 ملفات لدى الجهات االتية:

 . وزارة العد 1       

 . ذندوع النمان االجتماعي 2       

 . مرلحة النرائن.3      

 . مرلحة الجوازات.4      

 معها. . أي جهة أخرى يقتني عمل المنظمة التواذل5      

ي ىىون الشىىخن الم لىىي أو  أال الىىذ ر الت ليىىي أو التعاقىىد لممارسىىة المهىىام سىىالفة  ويشىىتر  لرىىحة

 المتعاقد معه يعمل لدى منظمة أجنبية أخرى داخل ليبيا.

 (9المادة )

يحىىق للمنظمىىة بمجىىرد ذىىدور ا ن العمىىل الحرىىو  علىىى رسىىالة مىىر المفوضىىية بنىىا ا علىىى ليىىرض 

 االتي:
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 المرارف العاملة بليبيا. بإحدى ( فتح حساب مررفي1

 ( األختام الخاذة بعمل المنظمة.2

 ( طباعة المطبوعات الخاذة بعمل المنظمة.3

 (10المادة )

 يجن أن تتنمر المراسالت الرسمية الرادرة عر المنظمة البيانات التالية:

 .واالنجليزية( اسم المنظمة المسجلة به لدى المفوضية باللية العربية 1

 ر المنظمة المعتمد لدى المفوضية.( شعا2

 ( رقم القيد.3

 .االل تروني(البريد  الهاتي  )المقر ( عنوان بليبيا  4

 (11المادة )

فىىي حىىا  ت ليىىي منظمىىة أو نشىىر ةن مىىر جهىىة مانحىىة بتنفيىىذ عمىىل غيىىر ربحىىي فىىي ليبيىىا يتعىىير 

 المانحىىة الجهىىة تقىىديم اتفاقيىىة الشىىرا ة مىىع الجهىىة المانحىىة معتمىىدة مىىر جهىىات االخترىىاص ببلىىد 

 السفارة الليبية في بلد المنظمة األم.  ومعتمدة مر

 (12مادة )

عملهىىىا فىىىي ليبيىىىا ب افىىىة السىىىجالت والمسىىىتندات والونىىىائق  االحتفىىىام بمقىىىريجىىىن علىىىى المنظمىىىة 

وعلىىى المنظمىىة ان تراعىىى فىىي مسىى  الىىدفاتر  ليبيىىا الماليىىة واالداريىىة  ات العالقىىة بنشىىاطها فىىي 

 القواعد المنروص عليها قانونا ووفق االذو  المتبعة.والسجالت والونائق 

 (13مادة )

علىىىى المنظمىىىة تقىىىديم حسىىىاباتها الختاميىىىة للمفوضىىىية سىىىنويا او عىىىر الفتىىىرة الماليىىىة عنىىىد انتهىىىا  

محلىىي خىىال  مىىدة ال  قىىانوني ليبىىيمشىىروعها او عملهىىا فىىى ليبيىىا معتمىىدة مىىر محاسىىن ومراجىىع 

او عنىىد انتهىىا  فتىىرة عملهىىا فىىي ليبيىىا ايهمىىا يحىىل اجلهىىا اوال  تتجىىاوز شىىهر مىىر انتهىىا  السىىنة الماليىىة

 المفوضية.على ان يراعى عند تقديم الحسابات الختامية النما ا المعتمدة لدى 

 (41المادة )

 يحنر على المنظمة القيام باألعما  التالية:

 . جمع التبرعات داخل ليبيا.1
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 ليبيا. .جمع تبرعات مر خارا ليبيا باسم فرع المنظمة في2

 . ممارسة أي عمل أو نشا  بعد انتها  مدة اال ن الممنوح لها.4

  المفوضية.منح مالية لمنظمة محلية ليس  مسجلة لدى  أياعطا   .5

 (51المادة )

تلتىىىزم المنظمىىىة ب افىىىة التشىىىريعات الليبيىىىة النافىىىذة وعنىىىد نشىىىو  اى نىىىزاع او ا تشىىىاف اى مخالفىىىة 

يحىىق للمفوضىىية اللجىىو  الىىى  افىىة الطىىرع القانونيىىة لفىى  بعىىد انتهىىا  عمىىل المنظمىىة فىىي ليبيىىا 

 النزاع.

 (16المادة )

الجهىىىات  والماليىىىة لىىىدىال يجىىىوز للمنظمىىىة ميىىىادرة ليبيىىىا اال بعىىىد تسىىىوية  افىىىة التزاماتهىىىا االداريىىىة 

 مع مفوضية المجتمع المدني. وقفل ملفها  المخترة

 (17المادة )

ليبيىىىا تسىىىوية أوضىىىاعها طبقىىىا ألح ىىىام هىىىذه  يجىىىن علىىىى  افىىىة المنظمىىىات األجنبيىىىة العاملىىىة فىىىي

 وجودها في ليبيا غير قانوني. واال اعتبرالالئحة خال  شهرير مر تاريخ ذدورها  

 (18المادة )

 للمفوضىىىية الموقىىىع االل ترونىىىي  وتنشىىىر عىىىلتسىىىري أح ىىىام هىىىذه الالئحىىىة مىىىر تىىىاريخ ذىىىدورها  

 ها.الجهات التقيد بتنفيذ وعلى  افة

 رئيس مجلس ادارة   

 مفوضىىىىىية المجتمىىىىىع المىىىىىدني         

 

 

بعنوان: نحو قانون  والناشطير والمشار ير في المائدة المستديرة مر الخبرا محدنة وفقا آلخر مراجعة 
 .2016 مايو 20-17 لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا. والتي انعقدت في تونس في الفترة مر
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 (1/2016)القرار رقم 

 جمعياتماد الالئحة التنظيمية للبشأن اعت

 بعد االطالع على:

 اإلعالن الدستور وتعديالته  -
 وعلى القانون المدني  -
 بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية  2010( لسنة 12وعلى القانون رقم ) -
بشىىىأن انشىىىا  لر ىىىم دعىىىم لنظمىىىات  2012( لسىىىنة 12وعلىىىى قىىىرار لجلىىى  الىىىو را  رقىىىم ) -

 المجتمع المدني
تعىىىديل تسىىىمية لر ىىىم و عىىىاد   2013( لسىىىنة 649وعلىىىى قىىىرار لجلىىى  الىىىو را  رقىىىم ) -

 تنظيمه 
باعتمىىاد الكي ىىل التنظيمىىي وتنظىىيم  2014( لسىىنة 302وعلىىى قىىرار لجلىى  الىىو را  رقىىم ) -

 الجكا  اإلداري لمفوضية المجتمع المدني
دار  بإعىىىىاد  تشىىىى يل لجلىىىى    2014( لسىىىىنة 401وعلىىىىى قىىىىرار لجلىىىى  الىىىىو را  رقىىىىم ) -

 لفوضية المجتمع المدني  
بشىىأن ت ليىىي لىىدير  11/2014وعلىىى قىىرار لجلىى  دار  لفوضىىية المجتمىىع المىىدني رقىىم  -

 تنفيذي لمفوضية المجتمع المدني 
 تقرر

 (1)الماد  
 تعتمد الالئحة التنظيمية للمنظمات المدنية، المرفقة بكذا القرار والصادر  بموجبه

 
 (2)الماد  

ئمىىة وقىىو  ىىدور قىىذا القىىرار توفيىىا اوضىىاعكا بمىىا يتفىىا لعىىه  ىىال  لىىد  ال تميىىد علىىى الجمعيىىات القا
 عن سنة لن تاريخ  دوره.

 (3)الماد  
 يعمل بالالئحة المرفقة بكذا القرار لن تاريخ  دورقا وتنشر في الجريد  الرسمية. 
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 للجمعيات لالئحة التنظيميةا
 (1)الماد  

 بكذه الالئحة المعنى القرين بكا: ي ون للمصطلحات االتية حيث لا وردت 

قىىي الجكىىة الم تصىىة بقيىىد وامىىكار الجمعيىىات لفوضىىية المجتمىىع المىىدني وفروعكىىا ول اتبكىىا: *
 بموجب أح ام قذه الالئحة.

قىىىي  يىىىان قىىىانوني ينشىىىأ بمبىىىادر  لسىىىتقلة لىىىن لجموعىىىة لىىىن ا مىىى ا  طبيعيىىىة *الجمعيىىىة: 
نضىىىمام لكىىىا لتاحىىىا دون تمييىىىم، ويحىىىدد واعتباريىىىة  ضىىىرار ضيىىىر ربحيىىىة أو سياسىىىية، وي ىىىون اال

 نظالكا ا ساسي  يفية عملكا.
الجمعيىىة، ويجىىب أن يشىىتمل علىىى أسىىمه،  قىىو النظىىام الىىذي اتفىىا عليىىه ل سسىىو النظىىام ا ساسىىي:*

ولوطنىىه، ومىىىعاه، وأقدافىىىه، ومىىىروع ا تسىىىاد العضىىىوية، وفقىىىدقا، وحقىىىو  ا عضىىىا  وواجبىىىاتكم، 
و يفيىىة تشىى يلكا، وا تصا ىىاتكا ونظىىام عملكىىا والنصىىاد  والجىىما ات التىىي توقىىع علىىيكم، وقي اتىىه

القىىىانوني لصىىىحة ات ىىىا  القىىىرار، والنظىىىام المىىىالي واإلداري لل يىىىان، قواعىىىد دلىىى  ال يىىىان أو حلىىىه أو 
 تصفيته.

تفريىىىل البيانىىىات ا ساسىىىية لل يىىىان القىىىانوني بالسىىىجل الم صىىى  لكىىىذا ال ىىىرر لىىىد   القيىىىد:*
 لفوضية المجتمع المدني.

الجىىرا  الىىذي يىىتم لىىن  ىىال  اإلعىىالن عىىن والد   يىىان قىىانوني جديىىد لىىن  يانىىات قىىو ا النشىىر:*
المجتمىىع المىىدني، وي ىىون حجىىة علىىى ال افىىة، ويتحقىىا بالنشىىر فىىي الموقىىع االل ترونىىي للمفوضىىية 

 على مب ة االنترنو، أو في أي وسيلة أ ر . 
القىىانوني، ويتحقىىا قىىو اعتىىراد الدولىىة لىىن  ىىال  لفوضىىية المجتمىىع المىىدني بال يىىان  االمىىكار:*

بتمىىام عمليتىىي القيىىد والنشىىر وفقىىاه  ح ىىام قىىذه الالئحىىة، ولىىن تىىاريخ تةبىىو الش صىىية االعتباريىىة 
 لل يان. 

قىىي العالقىىة التىىي تىىربن أ ةىىر لىىن جمعيىىة، وتسىىعى الىىى تحقيىىا أقىىداد تىىتال م لىىع  الشىىب ة:*
 ا نظمة ا ساسية لل يانات الم ونة لكا، 

سىىلطة فىىي الجمعيىىة وتت ىىون لىىن لجموعىىة ا عضىىا  الم سسىىين قىىي أعلىىى  الجمعيىىة العموليىىة:*
والمنتسىىبين ولىىن لنحىىو لكىىم العضىىوية الف ريىىة، ويحىىدد النظىىام ا ساسىىي ا تصا ىىاتكا، و يفيىىة 

 انعقادقا ولواعيده، و يفية ات ا  القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملكا. 

ن ثالثىىة افىىراد علىىى ا قىىل، ويحىىدد قىىو سىىلطة ات ىىا  القىىرار فىىي ال يىىان ويت ىىون لىى لجلىى  االدار :*
 النظام ا ساسي  يفية انت ابه ولسا لته وعمله وآلية ات ا  القرار به.
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 )2( الماد 

 طبقا للمواد التالية: ت س  الجمعية

يتقىىدم و يىىل الم سسىىين بإ طىىار لمفوضىىية المجتمىىع المىىدني علىىى النمىىو   المعىىد لكىىذا  .1
 طىىار االسىىم الىىذي ا تىىاره الم سسىىون، ونىىوع ( ويجىىب أن يتضىىمن اإل1ال ىىرر، )نمىىو   

 النشاع، وبيان ا قداد ووسائل تحقيقكا.
تتحقىىىا المفوضىىىية لىىىن عىىىدم ا دواجيىىىة االسىىىم، ولىىىد  لال لتىىىه لنىىىوع نشىىىاع الجمعيىىىة  .2

وأقىىدافكا، وعلىىى ان ال ي ىىون اسىىما لشىى   حيىىا او ليتىىا )وتسىىتةنى الش صىىيات التاري يىىة 
أسىىما لعائلىىة أو قبيلىىة أو تنظيمىىا سياسىىيا أو  ونىىه  لتىىى  قترنىىو ببيىىان ضىىرر الجمعيىىة( أو

عالىىا ي ىىتلن ب يىىره لىىن ا سىىما  التىىي تسىىت دم فىىي جكىىات أو أنشىىطة قضىىائية أو تشىىريعية 
أو ح وليىىىة أو لىىىن أدوات النشىىىاع االقتصىىىادي أو السياسىىىي،  مىىىا تتحقىىىا المفوضىىىية لىىىن 

ليىىا لدولىىة القىىانون لىىد  لالئمىىة ا قىىداد لالتفاقيىىات والمعاقىىدات التىىي تعتبىىر لفترضىىا أو
وللتشىىريعات الوطنيىىة النافىىذ ، وعلىىى الموصىىي الم ىىت  تىىدوين قىىذه المالحظىىات وا طىىار 

 و يل الم سسين بكا مفاقية او  تابة.
أيىىىام، اعتبىىىر  10  ا لىىىم يقىىىدم و يىىىل الم سسىىىين النظىىىام ا ساسىىىي فىىىي لوعىىىد أقصىىىاه  .3

 اإل طار  إن لم ي ن.
يفيىىد بتىىاريخ اسىىتالم اإل طىىار وأسىىم الموصىىي  تمىىنا المفوضىىية سىىندا لو يىىل الم سسىىين .4

 (.2الذي استلمه و فته طبقا )للنمو   
تقىىوم المفوضىىية بقيىىد الجمعيىىة فىىي سىىجل القيىىد، وفىىي حالىىة رفىىن القيىىد عليكىىا أن تبىىين  .5

ا سىىىباد التىىىي دعتكىىىا لىىىذلي ويعتبىىىر القيىىىد حا ىىىال بقىىىو  القىىىانون ان لىىىم تبىىىد  الجمعيىىىة 
 تقديم النظام ا ساسي للجمعية لكا. اعتراضاتكا  ال  مكر لن تاريخ

يجىىو  الىىتظلم لىىن قىىرار رفىىن القيىىد ألىىام المىىدير التنفيىىذي للمفوضىىية أولىىن يقىىوم لقالىىه  .6
  ال  عشر  أيام لن تاريخ علم و يل الم سسين بالقرار.

يفصىىل فىىي الىىتظلم فىىي لىىد  مىىكر لىىن تىىاريخ تقديمىىه، ويعتبىىر قىىرار رفىىن القيىىد لل يىىا   ا  .7
ظلم فىىي الفتىىر  المحىىدد  وتلتىىمم المفوضىىية فىىور  لىىي بإتمىىام  جىىرا ات لىىم يبىىو فىىي الىىت

القيىىىد والنشىىىر واإلمىىىكار طبقىىىا لكىىىذه الالئحىىىة وفىىىي حالىىىة رفىىىن الىىىتظلم ي ىىىون علىىىى 
المفوضىىىية استصىىىدار قىىىرار لىىىن القاضىىىي الجمئىىىي الم ىىىت  بصىىىحة الىىىرفن وعىىىدم قيىىىد 

 الجمعية و ال أعتبر التظلم لقبوال.
لىىتظلم لسىىببا، ويبلىىل بىىه المىىتظلم فىىي لىىد  عشىىر  أيىىام لىىن ي ىىون القىىرار الصىىادر فىىي ا .8

 تاريخ  دوره على العنوان المحدد في اإل طار.
تلتىىمم المفوضىىية  ىىال  أسىىبوع لىىن تمىىام اجىىرا  القيىىد بنشىىر لل ىى  القيىىد فىىي لوقىىع  .9

المفوضىىية، أو بىىاي وسىىيلة أ ىىر ، وينب ىىي ان يشىىمل المل ىى  علىىى اسىىم الجمعيىىة ولجىىا  
ا الرئيسىىي ولمةلكىىا القىىانوني، ويعتبىىر النشىىر حا ىىال بقىىو  القىىانون علمكىىا وعنىىوان لقرقىى

   ا انقضو المد  المحدد  في الفقر  السابقة ولم تقم المفوضية بالنشر.
يتحقىىا االمىىىكار بتمىىىام اجرائىىي القيىىىد والنشىىىر، وت تسىىب الجمعيىىىة الش صىىىية االعتباريىىىة  .10

 إلجرا  النشر. لن تاري ه، أو لن اليوم التالي النقضا  ا جل المحدد
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 )3(الماد  

تمىىنا المفوضىىية و يىىل الم سسىىين مىىكاد  االمىىكار، علىىى أن يتعكىىد بىىدعو  الم سسىىين الجتمىىاع 
 الجمعية العمولية ا و  لن اجل ا تيار لن يش ل المنا ب التالية:

 رئي  الجمعية العمولية .1
 لقرر رئي  الجمعية العمولية  .2
 رئي  لجل  اإلدار   .3
   لجل  اإلدار  نائب رئي .4
 ألين الصندو  .5

 وللجمعية العمولية  ضافة أعضا  آ رين بمجل  اإلدار  لتولي لا يرونه لن لكام. 

وعلىىى رئىىي  لجلىى   دار  الجمعيىىة   طىىار المفوضىىية بىىذلي فىىي صىىرد مىىكر لىىن تىىاريخ اسىىتالم 
 مكاد  االمكار، بمحضر اجتماع الجمعية العمولية ا ولى.

 (4) الماد 

ر المفوضىىىية بمحضىىىر اجتمىىىاع الجمعيىىىة العموليىىىة ا و ، تمىىىنا المفوضىىىية رئىىىي  لجىىىرد   طىىىا
 لجل  اإلدار  او لن ي وله بذلي، بنا  على طلبه لا يلي:

 رسالة لوجكة لجكات اال تصا  الست را   تم للجمعية والمطبوعات الال لة لعلمكا .1
 يا.رسالة بفتا حساد لصرفي للجمعية بإحد  المصارد العاللة بليب .2

 (5) الماد 

 الحا في اآلتي: للجمعية

الحصىىىو  علىىىى المعلولىىىات  ات العالقىىىة بنشىىىاطكا باسىىىتةنا  المعلولىىىات التىىىي يحظىىىر  -
القىىانون  ىىراحة  فشىىائكا. وفىىي قىىذه الحالىىة يجىىو  للجمعيىىة أن تلجىىأ  لىىى القاضىىي الجمئىىي 

علولىىات الم ىىت  الستصىىدار الىىر للجكىىة المعنيىىة بتقىىديم المعلولىىات   ا لىىا  ىىان حجىىب الم
 قد بني على لوقي تعسفي.  

 حا التظاقر والتجمع و قالة اللقا ات العملية والتدريبية.  -
 حا تقييم ل سسات الدولة وتقديم المقترحات لتطويرقا -
 حا نشر المعلولات والتقارير  -
 حا لمارسة نشاطكا لتحقيا أقدافكا بالوسائل المحدد  في نظالكا ا ساسي. -
 لن عوائد لمارسة نشاطاتكا مريطة عدم تو يع ا رباح على ا عضا .حا االستفاد   -

 (6) الماد 

 يحظر على لنظمة اآلتي:

 السعي للربا والت سب لن نشاطكا. -
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الىىدعو  علىىى العنىىي وال راقيىىة والتمييىىم بسىىبب الىىدين أو الل ىىة أو العىىر  أو االنتمىىا  القبلىىي  -
 أو الطائفي او الجكوي.

 حمد أو حر ة أو توجه سياسي لعين.توصيي نشاطكا لدعم  -
 (7)الماد  

ال يجىىو  للجمعيىىة جمىىع التبرعىىات فىىي ا لىىا ن العالىىة والشىىوارع اال فىىي حىىدود لىىا يقتضىىيه تحقيىىا 
أقىىىدافكا وبعىىىد الحصىىىو  علىىىى ا ن ل تىىىود لىىىن المفوضىىىية قبىىىل أسىىىبوع لىىىن بىىىد  حملىىىة جمىىىع 

 التبرعات، 

 (8)الماد  

ت فىىي ا لىىا ن العالىىة والشىىوارع علىىى تحديىىد الكىىدد يجىىب ان يشىىتمل طلىىب اال ن بجمىىع التبرعىىا
 لن حملة جمع التبرعات، وا لا ن المستكدفة، ولد  بداية الحملة ونكايتكا.

 (9الماد  )

يجىىىب قبىىىل لىىىنا اال ن ببىىىد  حملىىىة جمىىىع التبرعىىىات أن تتحصىىىل الجمعيىىىة علىىىى أي جكىىىات أ ىىىر  
 يحددقا القانون.

 (10الماد  )

ا اال ن بجمىىع التبرعىىات فىىي االلىىا ن والشىىوارع العالىىة لسىىببا، ي ىىون قىىرار المفوضىىية بعىىدم لىىن 
 ويعلن  وي الشأن على العنوان المبين على الطلب في لد  أسبوع لن تاريخ  دوره.

 (11)الماد  

لىىذوي الشىىأن الىىتظلم لىىن قىىرار الىىرفن الىىام المىىدير التنفيىىذي للمفوضىىية، وعليىىه الفصىىل فىىي 
 واال اعتبر القرار بالرفن لل يا. التظلم في لد  أسبوع لن تاريخ تقديمه 

 (12الماد  )

ان تحىىتفف فىىي لر ىىم ادارتكىىا بالوثىىائا والم اتبىىات والسىىجالت ال ا ىىة بكىىا، وتحىىدد الجمعيىىةعلىىى 
 السجالت  التالي:

سىىىجالت العضىىىوية واالمىىىترا ات، ويبىىىين فيىىىه أسىىىم  ىىىل عضىىىو ولقبىىىه وجنسىىىيته ولكنتىىىه  .1
 ولحل  قالته وتاريخ عضويته.

 اإلدار ، ويبين فيه تاريخ ا تيار المجل  ولدته وتاريخ انتكائه.سجل لجل   .2
 سجل اجتماعات الجمعية العمولية .3
 سجل اجتماعات لجل  اإلدار   .4
 سجل اإليرادات والمصروفات  .5
 سجل أ و  الجمعية الةابتة والمنقولة  .6
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فىىىي جميىىىع  ويجىىىو  للجمعيىىىة ان تمسىىىي سىىىجالت أ ىىىر  حسىىىب احتياجىىىات نشىىىاطكا، ويجىىىب عليكىىىا
  ا حوا  االحتفاظ بكا لمد   م  سنوات على ا قل ب ل سجالتكا ولستنداتكا ووثائقكا.

 (13الماد  )

ال يجىىىو  للجمعيىىىة تجىىىاو  ا قىىىداد التىىىي أنشىىى و لتحقيكىىىا، وللمفوضىىىية أن تنىىىذر الجمعيىىىة بوقىىىي 
تمرار فىىىي ا نشىىىطة التىىىي تجىىىاو  أقىىىدافكا او ت ىىىالي التشىىىريعات واللىىىوائا النافىىىذ ، وحىىىا  االسىىى

ا نشىىطة المتجىىاو   أو ت رارقىىا أن تستصىىدر ألىىر لىىن القاضىىي الجمئىىي لتعلىىا قيىىدقا لىىد  ال تميىىد 
عىىىن سىىىتة أمىىىكر، و  ا عىىىادت فىىىي فتىىىر  التعليىىىا او بعىىىدقا لممارسىىىة ا نشىىىطة المتجىىىاو   جىىىا  

 للمفوضية أن تطلب لن القاضي الجمئي اإل ن بشطبكا وتصفيتكا. 

 (14الماد  )

 بعد الحصو  على   ن القاضي الجمئي في الحاالت اآلتية:يد الجمعية تشطب المفوضية ق

  ا ارت بىىىو ل الفىىىات جسىىىيمة  ح ىىىام التشىىىريعات النافىىىذ ، او ت ىىىررت ل الفتكىىىا لنظالكىىىا  .1
 ا ساسي.

   ا ثبو عجمقا عن تحقيا ا قداد التي أنش و لن اجلكا  .2
   ا تصرفو في ألوالكا ب ير االضرار الم ص  لكا .3
   ا لم تنعقد الجمعية العمولية لعالين لتتالين .4

 (15) الماد 

ينشىىر قىىرار الشىىطب بىىالموقع االل ترونىىي للمفوضىىية او بىىاي وسىىيلة نشىىر أ ىىر  تراقىىا المفوضىىية 
 لالئمة لتحقيا ال رر و لي فور  دور قرار الشطب.

 (16الماد  )

ديسىىمبر، والسىىنة  31كىىي فىىي ينىىاير فىىي  ىىل عىىام وتنت 1تبىىدأ السىىنة الماليىىة للجمعيىىة لىىن تىىاريخ 
 ا ولى للجمعيةتبتدئ لن تاريخ ا تسابكا للش صية االعتبارية وتنتكي بانتكا  مكر ديسمبر.

 (17الماد  )

 تت ون لوارد الجمعية لن اآلتي:

 امترا ات ا عضا   -
 عوائد أنشطتكا  -
 لا قد ت صصه الدولة لدعم المنظمات المدنية  -
المشىىروطة، أو المقترنىىة بشىىرع ال ي ىىالي التشىىريعات النافىىذ  أو الكبىىات والتبرعىىات ال يىىر  -

 اقداد المنظمة
 (18الماد  )



 

7 

 

7 

علىىى الجمعيىىةا طار المفوضىىية  ىىال  عشىىر  أيىىام لقبولكىىا أي قبىىات او تمويىىل لىىن أي جكىىة  انىىو، 
وعلىىىى المفوضىىىية أن تىىىرد  ىىىال  أسىىىبوع لىىىن اال طىىىار، و  ا تبىىىين للمفوضىىىية وجىىىود ل الفىىىة 

   أو أقداد المنظمة، ت طر الجمعيةبعدم قبولكا.التشريعات النافذ

فىىي حىىا  عىىدم التىىمام الجمعيىىة بقىىرارات المفوضىىية فىىي قىىذا الشىىأن، تطبىىا بشىىأنكا اح ىىام الشىىطب 
 والتعليا.

 (19الماد  )

ال يجىىىو  للجمعيىىىة فىىىتا حسىىىاد لصىىىرفي اال بعىىىد الحصىىىو  علىىىى أ ن المفوضىىىية، وعلىىىى الجمعيىىىة 
 لمصرفي وعدم االحتفاظ بكا في أي ل ان آ ر. يداع ألوالكا النقدية بحسابكا ا

 (20)الماد  

علىىىى لجلىىى   دار  الجمعيىىىة عنىىىد  عىىىداد الميمانيىىىة السىىىنوية والحسىىىاد ال تىىىالي لراعىىىا  ا  ىىىو  
المحاسىىىبية المتعىىىارد عليكىىىا، وعليكىىىا  حالتكىىىا لىىىع تقريىىىر لراجىىىع الحسىىىابات لىىىرئي  الجمعيىىىة 

 عليكا. العمولية قبل انعقاد جلستكا بأسبوعين للتصديا

يعىىىين لراجىىىع الحسىىىابات سىىىنويا، وال يجىىىو  ان ي ىىىون لىىىن أعضىىىا  لجلىىى  اإلدار  وعلىىىى المراجىىىع 
 اعداد تقريره طبقا لأل و  المحاسبية المتعارد عليكا واحالته لمجل  اإلدار . 

 (21)الماد  

ة يجىىب دعىىو  الجمعيىىة العموليىىة لالنعقىىاد لىىر   ىىل سىىنة فىىي ا مىىكر الىىةال  التاليىىة النتكىىا  السىىن
 المالية.

 (22)الماد  

يىىرأا الجمعيىىة العموليىىة فىىي االجتمىىاع ا و  أ بىىر ا عضىىا  سىىنا ويتىىولى أ ىى رقم لكمىىا المقىىرر، 
 وعلى ا عضا  في االجتماع ا و  تعيين رئي  للجمعية العمولية ونائبا ولقررا. 

 (23)الماد  

سىىاتكا ويحىىل نائبىىه لحلىىه يتىىولى رئىىي  الجمعيىىة العموليىىة لواعيىىد انعقىىاد االجتماعىىات و دار  جل
 حا  ضيابه.

 (24)الماد  

يتىىىولى المقىىىرر اثبىىىات لىىىداوالت الجمعيىىىة العموليىىىة وجلسىىىاتكا ونشىىىر لواعيىىىد انعقادقىىىا وتبليىىىل 
 قرارتكا لألعضا  ولجل  اإلدار .
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 (25)الماد  

يبلىىىل المقىىىرر قىىىرارات الجمعيىىىة العموليىىىة للمفوضىىىية  ىىىال  أسىىىبوع لىىىن تىىىاريخ  ىىىدورقا، وعلىىىى 
 عية ابالغ المفوضية   ا استحا  انعقاد الجمعية للمر  الةانية.رئي  الجم

 (26)الماد  

علىىى لقىىرر الجمعيىىة العموليىىة ان يعىىد بيانىىا بالمسىىائل المملىىع طرحكىىا فىىي االجتمىىاع بالتنسىىيا لىىع 
 رئي  الجمعية العمولية، وتبلي كا باي طريا لألعضا  قبل االجتماع بةالثة أيام على ا قل.

 (27)الماد  

 ت  الجمعية العمولية بما يلي:  ت 

 رسم السياسة العالة للجمعية -
  قرار الموا نة العالة واعداد الحساد ال تالي  -
 الموافقة على انشا  الفروع والم اتب  -
 اعتماد اللوائا اإلدارية والمالية للجمعية -
 تعديل النظام ا ساسي  -
 ا تيار لجل  اإلدار  ولسا لته وعمله  -
 ادقة على تقارير لجل  اإلدار  المص -
 تعيين لراجع الحسابات وتحديد ل افأته  -
 دل  أو حل الجمعية وتصفيتكا -
    لسائل أ ر  تتد ل في ا تصا اتكا  -

 (28)الماد  

لىىا لىىم يوجىىد نىى   ىىا  بالنظىىام ا ساسىىي للمنظمىىة، تت ىىذ قىىرارات الجمعيىىة العموليىىة للجمعيىىة 
رجىىا الجانىىب الىىذي لنىىه رئىىي  الجمعيىىة العموليىىة، وعلىىى رئىىي  با ضلبيىىة فىىإ ا تسىىاوت ا  ىىوات 

الجمعيىىة العموليىىة تحديىىد لوعىىد فىىي لىىد  أسىىبوع لىىن تىىاريخ تقىىديم الطلىىب ونشىىره فىىي الوسىىيلة 
 المعتمد  بالمنظمة، ويشمل تحديد الموعد على ل ان وتاريخ االنعقاد وجدو  االعما .

 (29)الماد  

ي، و  ا اسىىتجدت صىىرود تىى ثر علىىى نشىىاع الجمعيىىة أو لىىا لىىم يوجىىد نىى   ىىا  فىىي النظىىام ا ساسىى
تكىىىدد  يانكىىىا يجىىىو  لمجلىىى  اإلدار  طلىىىب انعقىىىاد اجتمىىىاع للجمعيىىىة العموليىىىة، وعلىىىى رئىىىي  
الجمعيىىة العموليىىة تحديىىد لوعىىد لالجتمىىاع فىىي لىىد  أسىىبوع لىىن تىىاريخ الطلىىب ونشىىره فىىي احىىد  

الموعىىد علىىى ل ىىان االنعقىىاد  وسىىائل النشىىر المتفىىا عليكىىا بالمنظمىىة، ويشىىتمل اإلعىىالن تحديىىد
 وتاري ه وجدو  ا عما .
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 (30)الماد  

ت ىىون اجتماعىىات الجمعيىىة العموليىىة  ىىحيحة   ا حضىىرقا ثلةىىي ا عضىىا  فىىا ا لىىم يتىىوافر النصىىاد 
دعىىى رئىىي  الجمعيىىة العموليىىة الجتمىىاع ثىىان فىىي  ىىال  لىىد  ال تقىىل عىىن عشىىر  أيىىام لىىن الموعىىد 

لمتفىىىا عليىىىه، وي ىىىون االجتمىىىاع  ىىىحيحا بحضىىىور ثلىىىث السىىىابا، وبىىىالطر  المحىىىدد  ل عىىىالن ا
 ا عضا .

 (31)الماد  

  ا اسىىتحا  انعقىىاد الجمعيىىة العموليىىة لعىىدم تىىوافر النصىىاد يحىىا للمفوضىىية مىىطب قيىىد الجمعيىىة 
وات ىىا  القىىرارات الال لىىة بشىىأن تصىىفيتكا، و عىىالن  لىىي فىىي الموقىىع االل ترونىىي للمفوضىىية وفىىي 

تحقيىىا ال ىىرر لىىن اإلعىىالن و لىىي وفقىىا للقواعىىد المقىىرر  لشىىطب أي وسىىيلة نشىىر تراقىىا لالئمىىة ل
 لن قذه الالئحة. 14القيد في الماد  

 (32)الماد  

 ي ت  لجل  اإلدار  بالمسائل اآلتية:

وضىىع ال طىىن والبىىرال  وات ىىا  اإلجىىرا ات الال لىىة لتنفيىىذ السياسىىة العالىىة التىىي وضىىعتكا  -
بالنظىىام ا ساسىىي، وتنفيىىذ قىىرارات الجمعيىىة  الجمعيىىة العموليىىة ولتنفيىىذ ا قىىداد المبينىىة

 العمولية في ضو  التشريعات النافذ .
  دار  وتصريي م ون الجمعيةولتابعة أنشطتكا  -
 اعتماد التقارير الدورية عن النشاطات وتقديمكا للجمعية العمولية  -
 دراسة طلبات العضوية والبو فيكا  -
 التحضير الجتماع الجمعية العمولية  -
 وضع نظام لألجور والم اف ات للعاللين. -
 اعداد لشروعات ال طن والسياسات والموا نات. -
الىىىدعو  الجتمىىىاع الجمعيىىىة العموليىىىة   ا اسىىىتجدت صىىىرود تىىى ثر علىىىى نشىىىاطاتكا او تكىىىدد  -

  يانكا. 
 تقديم لقترحات للجمعية العمولية بفتا فروع او ل اتب  -
 اقتراح تعيين لراجع الحسابات.  -

 (33)  الماد

 ر :اا تصا ات رئي  لجل  االد

 تمةيل الجمعية ألام القضا  وال ير  -
 التوقيع لع الص وك لع الين الصندو   توقيع او   -
 تسيير االعما  اإلدارية والمالية  -
 االعداد الجتماعات لجل  اإلدار   -
  حالة طلبات العضوية لمجل  اإلدار   -
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 عية العمولية الى رئيسكا احالة  ل لا يجب عرضه على الجم -
 تنفيذ لوا نة الجمعية -
 ابرام االتفاقيات والعقود  -
رئىىي  لجلىى  اإلدار  قىىو الىىرئي  ا علىىى للعىىاللين بالجمعيىىة ولىىه ات ىىا   افىىة القىىرارات  -

 الوصيفية طبقا للوائا المنظمة
 اقتراح تعيين لدير تنفيذي على لجل  اإلدار   -
 تب تسمية لدرا  الفروع والم ا -

 (34الماد  )

يجىىو  للجمعيىىة العموليىىة انشىىا  لجنىىة لراقبىىة تت ىىون لىىن ثىىال  أمىى ا  ت ىىون لكمتكىىا الرقابىىة 
علىىىى لجلىىى  اإلدار  ولىىىد  التمالىىىه بتطبيىىىا التشىىىريعات النافىىىذ  ولراعىىىا  االح ىىىام الىىىوارد  فىىىي 

دد النظىىام ا ساسىىي ويجىىب ان يتضىىمن النظىىام ا ساسىىي علىىى النظىىام المىىالي واإلداري بحيىىث يحىى
 قيا ل التنفيذ ولستوياتكا و الحياتكا ولس ولياتكا.

 (35الماد  )

 ا سباد اآلتية: بأحد كي الجمعيةتنت

انتكىىا  عمرقىىا المحىىدد فىىي النظىىام ا ساسىىي لىىا لىىم يتفىىا ا عضىىا  علىىى تمديىىدقا لفتىىر   .1
 أ ر . 

 استحالة تحقيا أقدافكا.  .2
 ي.قرار لن الجمعية العمولية في اجتماع ضير عاد .3
  دور الر قضائي بحل الجمعية  .4

 

 (36) الماد 

يجىىىب علىىىى الجمعيىىىات المشىىىكر  وفقىىىا  ح ىىىام قىىىذه الالئحىىىة، ان تتقىىىدم بتقريرقىىىا السىىىنوي 
 للمفوضية على النمو   المعد لكذا ال رر لن قبل المفوضية.

 (37)الماد  

نظمىىات، ويضىىع يجىىو  للمفوضىىية بنىىا  علىىى طلىىب  وي الشىىأن فىىن المنا عىىات التىىي تقىىوم بىىين الم
 المدير التنفيذي للمفوضية القرارات التي ت س  لكذا العمل.

 (38الماد  )

تنشىىىأ الشىىىب ة بموجىىىب  تفىىىا  بىىىين أطرافكىىىا وتنحىىىل الشىىىب ة بتحقيىىىا أقىىىدافكا أو اسىىىتحالتكا  ي 
سىىبب، أو بانتكىىا  ا جىىل القىىانوني المحىىدد لكىىا، وال يشىىترع فيكىىا االمىىكار لىىد  المفوضىىية، وفىىي 

 ضائكا بإمكارقا تتبع في مأنكا االح ام المبنية بكذه الالئحة إلمكار الجمعية.حالة رضب أع
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 (39لماد  )ا

يجىىو  للجمعيىىات االسترمىىاد بالنظىىام ا ساسىىي المرفىىا لكىىذه الالئحىىة ويجىىو  لكىىم اإلضىىافة عليىىه او 
ئ تعديلىىه بمىىا يتناسىىب وعمىىل الجمعيىىة وأقىىدافكا وبمىىا ال ي ىىل بأح ىىام التشىىريعات النافىىذ  والمبىىاد

 والمعايير المستقر  في تأسي  المنظمات المدنية ضير الربحية. 

 

 

 رئي  لجل  ادار    

 لفوضية المجتمع المدني         

 

بعنوان: نحو قانون  لحدثة وفقا آل ر لراجعة لن ال برا  والنامطين والمشار ين في المائد  المستدير 
 .2016لايو  20-17 تون  في الفتر  لنلمنظمات المجتمع المدني في ليبيا. والتي انعقدت في 

 



Democratic Transition and Human Rights Support Center ( DAAM )and Defenders For 

Human Rights ( DHR) propose amendments to the Libyan commission for civil society 

regarding  its resolutions number 1 and 2 for 2016 related to organizing the work of local 

and foreign civil society organizations in Libya.

As part of Democratic Transition and Human Rights Support Center ( DAMM ) in partner-
ship with Human Rights Defenders Center (DHR)  interest in promoting the work of civil 
society institutions in Libya, a roundtable discussion was held from 16 till 18 May 2016 
in Tunis entitled” Towards civil society law in Libya – Experiences and challenges”.
Human rights activists, lawyers, journalists, and representatives of Libyan commission 
for civil society (Benghazi) as well as experts from Tunisia and Egypt participated in the 
roundtable discussions to know about the Tunisian and Egyptian experience.
The strategy used to execute the roundtable activity was based on a participatory 
approach to discussing different expertise. The Libyan participants were divided into 3 
working groups:
 
    Group 1:   The Libyan commission for civil society’s resolution number 1 for 2016 relat-
ed to credentialing the regulations of civil organizations in Libya.
     Group 2:  The Libyan commission for civil society’s resolution number 2 for 2016 relat-
ed to credentialing the regulations of the work of foreign civil society organizations in 
Libya.
    Group 3:  A bill regarding the associations in Libya and the explanatory note.
The roundtable resulted in proposing amendments to The Libyan commission for civil 
society regarding its resolutions number 1 and 2 for the year 2016 related to organizing 
the work of local and foreign civil society organizations in Libya. 
Democratic Transition and Human Rights Support Center (DAAM) and Defenders For 
Human Rights (DHR) hope that the proposals will get the full attention and interaction of 
the Libyan commission for civil society. The two organizations announce their complete 
readiness to cooperate with the Libyan commission for civil society in order to activate a 
fruitful partnership between the commission and local as well as foreign civil society 
organizations working in Libya. They also announce their support to the commission at 
the capacity building level which would enable it to play its role efficiently and effectively. 
This will contribute to providing an adequate environment for the work of civil society in 
Libya which will play a major role in the recovery of the transitional phase towards 
democracy in Libya.

Democratic Transition and Human Rights Support Center (DAAM)
Defenders of Human Rights (DHR)

Address:  14 Rue Mouaouia Ibn Abi Sofiene,
Cité El Khadhra, El Menzah, Tunis

E-mail: info@daamdth.org
 


