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  القــرار رقــم 1 لســنة 2016 ملفوضيــة املجتمــع املــدين بشــأن اعتــاد االئحــة التنظيميــة 

ليبيــا. يف  املدنيــة  للمنظــات 

  القــرار رقــم 2 لســنة 2016 ملفوضيــة املجتمــع املــدين بشــأن اعتــاد الالئحــة التنظيميــة لعمــل 

منظــات املجتمــع املــدين األجنبيــة يف ليبيــا.

  مرشوع قانون بشأن الجمعيات يف ليبيا واملذكرة املفاهمية املصاحبة له.

وتــم اثــر ذلــك التقــدم ملفوضيــة املجتمــع املــدين يف ليبيــا مبقرتحــان للتعديل عــى القــراران 1 و2 

لســنة 2016 ملفوضيــة املجتمــع املــدين يف ليبيــا واملتعلقــان بتنظيــم عمــل منظــات املجتمــع 

املــدين املحليــة واالجنبيــة يف ليبيــا، والتقــدم ملجــس النــواب مبقــرتح القانــون املنظــم للعمــل 

االهــي يف ليبيــا.

ــدين،  ــرشوع قانــون تنظيــم املجتمــع امل ــدين مب ــع امل ويف عــام 2018 تقدمــت مفوضيــة املجتم

ــا لآلمــال، ويشــكل ردة عــن مــا تــم اقرتاحــه مبســودة 2012، ومقــرتح الخــراء 2016،  والــذي جــاء مخيبً

فقــام مركــز دعــم بتقديــم تعليــق عــى القانــون الــذي تــم اقرتاحــه مــن قبــل مفوضيــة املجتمــع 

ــح  ــام الترصي ــده بنظ ــه يف أخ ــرز مثالب ــت أب ــذي تتمثل ــرتح، وال ــذا املق ــه له ــالن رفض ــدين واع امل

املســبق يف تأســيس املنظــات، ووضــع عقبــات فضفاضــة ميكــن اســتخدامها مــن قبــل املفوضيــة 

لرفــض التأســيس. ناهيــك عــن التنصيــص عــى أســباب واهيــة ميكــن مــن خاللهــا حــل الجمعيــات.

نحو مجتمع مدين ليبي حر

ــة إىل  ــارات التهنئ ــص عب ــم(، بخال ــان )دع ــوق االنس ــي وحق ــول الدميقراط ــم التح ــز دع ــدم مرك يتق

مجموعــة املنظــات الحقوقيــة الليبيــة )املنصــة(، وكذلــك إىل الشــخصيات العامــة الليبيــة التــي 

ــا.  ــي يف ليبي ــل االه ــم العم ــون لتنظي ــرشوع قان ــرتح مل ــر 2021 مق ــاء 6 أكتوب ــوم االربع ــت ي اطلق

وذلــك مبناســبة انهــاء أعالهــم ونــرش خالصــة مــا توصلــوا اليــه يف صــورة مقــرتح قانــون، وفتــح 

بــاب النقــاش عليــه مــن خــالل االنرتنــت.

ــة  ــة العامل ــة والدولي ــدين الليبي ــع امل ــات املجتم ــات وجمعي ــع منظ ــى أن وض ــز ع ــد املرك ويؤك

ــن يف  ــا، ال يــزال رهــن ترســانة قوانــن رقابيــة  مقيــدة للحريــات وحــق املواطنــن الليبي يف ليبي

تنظيــم انفســهم ســليا، وتعمــل عــى عرقلــة العمــل املــدين واالهــي يف ليبيــا، هــذا اضافــة 

اىل الضغــوط التــي تتعــرض لهــا منظــات وناشــطون ليبيــون مــن قبــل فلــول الجاعــات املســلحة 

ــا. ــاء ليبي ــرشة يف ارج ــة املنت ــيات املارق وامليليش

ــة  ــوص الترشيعي ــر النص ــرة تطوي ــرًا لفك ــون نص ــم اال ان يك ــز دع ــع مرك ــق ال يس ــذا املنطل ــن ه وم

ــا للمعايــر الدوليــة  الليبيــة الخاصــة بعمــل منظــات املجتمــع املــدين نحــو قوانــن أكــر انضباطً

ــوائية. ــائل العش ــد والوس ــبل التقيي ــن كل س ــدة ع ــة وبعي ــات املدني ــل املنظ ــة بعم الخاص

وحيــث كان مركــز دعــم مــن أوائــل العاملــن يف هــذا الصدد فقــد نظــم منــذ 2016 مبشــاركة »مدافع«  

عضــو )املنصــة( طاولــة مســتديرة يف العاصمــة التونســية امتــدت مــن  16 إىل 18 مايــو حملــت عنوان 

»نحــو قانــون ملنظــات املجتمــع املــدين يف ليبيــا – تجــارب وتحديــات.« والتــي ســاهم يف تأثيثها 

جملــة مــن رشكائنــا مــن أبــرز الخــراء والعقــول القانونيــة يف املنطقة عــى غرار االســتاذ عبــد الجواد 

ــتورية  ــات الدس ــن املؤسس ــة ب ــر العالق ــدويب وزي ــال الجن ــيد ك ــل الس ــار وممث ــرزي مستش الح

ومنظــات املجتمــع املــدين وحقــوق االنســان يف تونــس حينهــا،  واالســتاذ مختــار الطريفــي عضــو 

ــان،  ــوق االنس ــدويل لحق ــاد ال ــس لالتح ــب تون ــس مكت ــورة ورئي ــداف الث ــق اه ــا لتحقي ــة العلي الهيئ

والدكتــور مجــدي عبــد الحميــد رئيــس الجمعيــة املرصيــة للنهــوض باملشــاركة املجتمعيــة. والدكتــور 

فاضــل بليبــش رئيــس قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية يف تونــس, 

واالســتاذ عــالء قعــود مســؤول حقــوق اإلنســان يف بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيا واالســتاذ 

أحمــد غنــام مستشــارها القانــوين وغرهــم.

وقــد اســتهدفت هــذه املائــدة املســتديرة ناشــطن يف مجــال حقــوق اإلنســان، محامــن، صحفين، 

وأعضــاء يف الرملــان الليبــي )طــرق( وممثلــن عــن مفوضيــة املجتمــع املــدين )فرع بنغــازي(.

وتناولــت اشــغال املائــدة حينهــا مناقشــة مناقشــة تعديــالت إيجابيــة عــى مــرشوع قانــون 

الجمعيــات الليبــي، وكذلــك القــرارات الصــادرة مــن مفوضيــة املجتمــع املــدين بشــأن تنظيــم عمــل 

املنظــات املحليــة والدوليــة يف ليبيــا. وذلــك مــن أجــل خلــق مناخ مالئــم للتقــدم يف عمليــة البناء 

الدميقراطــي يســتند عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان يف تكاملهــا وشــموليتها، وذلــك باالســتئناس 

ــية. ــة والتونس ــن املرصي بالتجربت

ــارب  ــف التج ــة مختل ــاركية يف مناقش ــتديرة تش ــدة املس ــال املائ ــذ اع ــرتاتيجية تنفي ــت اس وكان

واالفــكار إال فيــا يخــص صياغــة املقرتحــات كانــت فقط مخصصــة للمشــاركن مــن ليبيا ليكــون املقرتح 

ــا خالًصــا، ممثــل فيــه جميــع االطــراف والعديــد مــن القامــات القانونيــة والحقوقيــة، والفكريــة،  ليبيً

مثــل االســتاذ صــالح املرغنــي والدكتــورة مليــاء بوســدرة، والدكتــورة عــزة املقهــور ، وغرهــم مــن 

الشــخصيات الحقوقيــة والقانونيــة الليبيــة البــارزة.  وقــد تــم حينهــا تقســيم املشــاركن مــن ليبيــا 

إىل 3 مجموعــات عملــت عــى اعــداد املخرجــات التاليــة:

دعــم  مركــز  يؤكــد  واذ  النهايــة  ويف 

ــان  ــوق االنس ــي وحق ــول الدميقراط التح

)دعــم( عــى متســكه برتكيــز منظومــة 

ترشيعيــة حديثــة ومتاهيــة مــع املعاير 

املــدين،  النشــاط  مجــال  يف  الدوليــة 

ومتنياتــه الطيبــة لــكل الجهــود املبذولــة 

ليبيــا  داخــل  العاملــة  املنظــات  مــن 

ــن  ــول إىل قوان ــل الوص ــن اج ــا م وخارجه

تعطــي للمواطنــن الليبيــن حــق تنظيــم 

ــك  ــلمية، وكذل ــات س ــهم يف جمعي انفس

منظاتهــم  لتشــكيل  الكامــل  حقهــم 

ومؤسســاتهم دون التدخــل مــن الســلطة 

التنفيذيــة للدولــة.
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