
مشروع قانون

بشأن الجمعيات

مجلس النواب،

بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديالته

وعلى القانون املدني،

أُصدر القانون اآلتي

املادة األولى

حق تأسيس الجمعيات

تـــــأســـــيس الجـــــمعيات واالنـــــضمام إلـــــيها واالنـــــسحاب مـــــنها واملـــــشاركـــــة فـــــي إدارتـــــها، حـــــق مـــــن حـــــقوق 
اإلنسان يُمارَس وفًقا ألحكام هذا القانون واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتــلتزم الجــمعيات فــي نــظامــها األســاســي، وفــي مــمارســة نــشاطــها وتــمويــلها، بــمبادئ الــديــمقراطــية 
والـــــقيم املـــــدنـــــية واملـــــساواة وحـــــقوق اإلنـــــسان والـــــشفافـــــية ومـــــكافـــــحة الـــــفساد والـــــحكم الـــــرشـــــيد وفـــــًقا 

للتشريعات واالتفاقيات الدولية.

املادة الثانية

تعريف الجمعية وتسميتها

ا مـن قِـبل شـخصني أو 1. الجـمعية هـي كـل كـيان مـدنـي أهـلي غـير ربـحي يـؤسـس طـوعًـ
أكـــثر لـــتحقيق هـــدف أو أهـــداف فـــي أي مـــنحى مـــن مـــناحـــي الـــحياة أو لحـــمايـــة حـــق 

دستوري أو قانوني أو إنساني.

يــجوز لــلقصر الــذيــن تــزيــد أعــمارهــم عــن خــمسة عشــر عــامًــا أن يــؤســسوا أو يــنضموا 2.
مع راشدين لجمعيات تتناسب أهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم.

يـــكون للجـــمعية اســـم مشـــتق مـــن غـــرضـــها يـــختاره املـــؤســـسون. وال يـــجوز أن يســـتخدم 3.
االســـم ذاتـــه ألكـــثر مـــن جـــمعية. كـــما ال يـــجوز اســـتخدام األســـماء ذات الـــطابـــع الـــعام 
مجـــردة إال بـــاقـــترانـــها بـــغرض الجـــمعية أو خـــصوصـــيتها، ويـــراعـــى فـــي تـــصميم شـــعار 

الجمعية عدم استخدام علم أو رموز أو شعارات الدولة. 

املادة الثالثة 

تأسيس الجمعية



يُشترط لتأسيس الجمعية إبرام اتفاق بني األعضاء املؤسسني، موثق لدى محرر عقود رسمي.

كما يكون لكل جمعية نظام أساسي يتضمن ما يلي:

اسم الجمعية وعنوانها في ليبيا.-

أسماء األعضاء املؤسسني، وألقابهم، وجنسياتهم، ومهنهم، وموطنهم، وتوقيعاتهم.-

أهداف الجمعية.-

شروط العضوية وحاالت انتهائها وحقوق األعضاء وواجباتهم.-

 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.-

آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخالفات.-

إجراءات تعديل النظام األساسي.-

قواعد حل وتصفية الجمعية.-

املادة الرابعة

املحظورات على الجمعية

يحظر على الجمعية القيام بما يلي:

الـدعـوة إلـى الـعنف أو الـكراهـية أو الـتعصب أو الـتمييز ألي سـبب كـالـديـن أو الـجنس أو 1.
اللغة أو العرق أو االنتماء القبلي أو الجهوي.

ممارسة األعمال التجارية بغرض توزيع األموال واألرباح على أعضائها أو 2.
استغالل الجمعية بغرض التهرب الضريبي وغسيل األموال.

املادة الخامسة

الشخصية القانونية للجمعية 

تكتســــب الجــــمعية الــــشخصية الــــقانــــونــــية بــــعد شهــــر مــــن تــــاريــــخ تــــقديــــم اإلخــــطار واســــتيفاء الشــــروط 
املـنصوص عـليها فـي املـادة الـسادسـة، وال يُخـل هـذا بـحق األفـراد فـي مـمارسـة حـق التجـمع السـلمي 

واالجتماع وحرية التعبير.

املادة السادسة

إجراءات إشهار الجمعية

يكون إشهار الجمعية وفًقا لنظام اإلخطار، على النحو التالي:



يُــقدم إخــطار تــأســيس الجــمعية مــن مــمثلها الــقانــونــي مــرفــًقا بــالــنظام األســاســي إلــى 1.
اإلدارة املـــعنية أو فـــروعـــها مـــقابـــل إيـــصال بـــاســـتالم ذلـــك، أو يُـــرســـل بـــواســـطة الـــبريـــد 

املسجل املصحوب بعلم الوصول.

وعــــلى اإلدارة فــــور تســــلم اإلخــــطار، إعــــالن إشــــهار الجــــمعية ولــــإلدارة إعــــالمــــها عــــلى 2.
عـنوانـها املـذكـور فـي اإلخـطار بـأيـة مـالحـظات تـتعلق بـإجـراءات تـأسـيس الجـمعية وفـًقا 
ألحـــكام هـــذا الـــقانـــون. وفـــي هـــذه الـــحالـــة يـــكون للجـــمعية إمـــا االســـتجابـــة ملـــالحـــظات 
اإلدارة املـــعنية، أو تـــقديـــم مـــا يـــفيد عـــدم قـــبولـــها وتـــمسكها بـــإشـــهار الجـــمعية بـــالـــحالـــة 
الـتي عـليها. وتـلتزم اإلدارة بـإشـهار الجـمعية فـورًا عـلى الـحالـة املـقدمـة بـها، ولـإلدارة 
أن تــتقدم بــعريــضة تــطلب فــيها إبــطال اإلشــهار إلــى قــاضــي املــحكمة الجــزئــية الــتي 
يــــقع فــــي دائــــرتــــها مــــقر الجــــمعية لــــلفصل فــــيه، والــــذي يــــصدر قــــراره عــــلى الــــعريــــضة 
بـالـتأيـيد أو الـرفـض خـالل عشـرة أيـام مـن تـقديـمها. وال يُخـل ذلـك بـحق اإلدارة املـعنية 
فـي الـلجوء إلـى املـحكمة املـختصة السـتصدار حـكم بـإلـغاء الجـمعية وفـًقا ألحـكام هـذا 

القانون.

كـما ال يُخـل بـحق الجـمعية فـي الـطعن عـلى الـقرارات واألحـكام الـصادرة بـحقها وفـًقا 
للقانون.

لـــيس لـــإلدارة الـــحق فـــي االعـــتراض عـــلى إشـــهار الجـــمعية أو االمـــتناع عـــن تســـليهما 3.
شـهادة بـتسجيلها إال مـن خـالل سـلوك الـطريـق الـقضائـي املـنصوص عـليه فـي الـفقرة 

السابقة.

املادة السابعة

حقوق الجمعية

للجمعية الحق فيما يلي:

حـق الـحصول عـلى املـعلومـات املـتعلقة بـنشاط الجـمعية وحـق نشـرهـا، اعـتماًدا عـلى مـبدأ 1.
الشفافية والحق في الحصول على املعلومة.

حــق تــقييم دور الســلطات فــي الــدولــة، وكــذلــك هــيئاتــها ومــؤســساتــها الــرســمية ومــناقشــتها 2.
وتقديم الرأي واملقترحات بشأنها.

حــــق الــــتعبير عــــن الــــرأي وحــــق التجــــمع واالجــــتماع الحــــر الســــلميني وإقــــامــــة الــــتظاهــــرات 3.
السلمية واملؤتمرات وورش العمل وجميع األنشطة املدنية األخرى.

حق نشر التقارير واملعلومات وطباعة املنشورات واستطالع الرأي.4.

حق فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام األساسي وشهادة اإلشهار.5.



ويحـــظر عـــلى الســـلطات الـــعامـــة عـــرقـــلة نـــشاط الجـــمعية أو تـــعطيله بـــشكل مـــباشـــر أو غـــير مـــباشـــر إال 
بـــموجـــب أمـــر قـــضائـــي مســـبب. وتتخـــذ الســـلطات الـــعامـــة املـــختصة كـــافـــة الـــتدابـــير الـــالزمـــة الـــتي مـــن 
شـأنـها تـوفـير الحـمايـة للجـمعية وأعـضائـها وأي شـخص كـان مـن أي عـنف أو تهـديـد أو ضـغط أو أي 

إجراء تعسفي ناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها املشار إليها في هذا القانون.

املادة الثامنة

هيئات الجمعية

تــكون الســلطة الــعليا فــي الجــمعية ألعــضائــها مــنعقديــن فــي هــيئة جــمعية عــمومــية عــاديــة أو طــارئــة، 
ويبني النظام األساسي اختصاصات كل منهما وطريقة دعوتهما وانعقادهما واتخاذ قراراتهما.

كــما يــكون للجــمعية مجــلس إدارة، ويــبني الــنظام األســاســي طــريــقة تــشكيل املجــلس واخــتصاصــاتــه 
وطريقة اتخاذ قراراته وتفويض الصالحيات.

ويــكون رئــيس مجــلس اإلدارة أو نــائــبه، فــي حــالــة غــيابــه، مــمثاًل قــانــونــيًا للجــمعية أمــام الــقضاء وفــي 
صالتها بالغير.

املادة التاسعة

مبدأ عدم تعارض املصالح

ال يجوز ألعضاء الجمعية أو العاملني بها املشاركة أو التأثير في اتخاذ قرارات من شأنها أن 
تؤدي لوجود تعارض بني مصالح الجمعية ومصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصالح أقاربهم 

حتى الدرجة الرابعة.

املادة العاشرة

موارد وأموال وميزانية الجمعية

تُـــمول الجـــمعية ذاتـــيًا مـــن اشـــتراكـــات أعـــضائـــها، ولـــها أن تـــقبل الهـــبات أو الـــتبرعـــات أو الـــوصـــايـــا أو 
الــتمويــالت غــير املشــروطــة، صــراحــًة أو ضــمنًا، إال مــا تــعلق مــنها بــحسن أداء عــملها وبــغرض تــحقيق 

أهدافها. كما يجوز أن يكون للجمعية عوائد من ممتلكاتها أو مشاريعها أو نشاطاتها.

املادة الحادية عشرة

الدفاتر املحاسبية



تـلتزم الجـمعية بـمسك الـدفـاتـر الـتي يـتطلبها الـقانـون واألصـول املـحاسـبية. كـما تـلتزم الجـمعية الـتي 
تـــــقبل الهـــــبات أو الـــــتبرعـــــات أو الـــــوصـــــايـــــا أو الـــــتمويـــــالت أو الـــــتي لـــــديـــــها عـــــوائـــــد مـــــن مـــــمتلكاتـــــها أو 
مـشاريـعها بـتعيني مـراجـع حـسابـات خـارجـي ملـراجـعة حـسابـاتـها اذا مـا تـجاوز مجـمل قـيمة نـشاطـها 
ا  مـئتي ألـف ديـنار فـي الـسنة الـواحـدة. وعـليها أن تـمسك إضـافـة ملـا سـبق بـيانـه أعـاله، سـجاًل خـاصًـ

بالهبات والتبرعات والوصايا والتمويالت، وسجاًل خاًصا بعوائد املمتلكات والنشاطات واملشاريع.

فـي كـل األحـوال تـلتزم الجـمعية بـصرف مـواردهـا عـلى الـنشاطـات الـتي تـحقق أهـدافـها. وتـلتزم أيـًضا 
بإبراز هذه الدفاتر وقتما تطلبها السلطات املختصة.

وتُــــعفى أمــــوال ونــــشاطــــات الجــــمعيات مــــن جــــميع أنــــواع الــــضرائــــب والــــرســــوم بــــما فــــي ذلــــك الــــرســــوم 
الجمركية.

املادة الثانية عشرة

اإلعالن عن املوارد املالية

تــــلتزم الجــــمعية بــــإرســــال نــــسخ رســــمية مــــن املســــتندات الــــتي تــــوضــــح قــــبول الهــــبات أو الــــتبرعــــات أو 
الـــوصـــايـــا أو الـــتمويـــالت الـــوطـــنية أو األجـــنبية لـــإلدارة املـــختصة خـــالل أســـبوعـــني مـــن تـــاريـــخ قـــبولـــها، 

وكذلك اإلعالن عنها على موقعها اإللكتروني الرسمي.

كــــما تــــلتزم الجــــمعية بنشــــر تــــقريــــر نــــشاطــــها وتــــقريــــرهــــا املــــالــــي الــــسنويــــني عــــلى مــــوقــــعها اإللــــكترونــــي 
الرسمي وتسليم نسخ منها لإلدارة خالل أسبوعني من تاريخ إعدادها.

املادة الثالثة عشرة

االحتفاظ بوثائق وسجالت الجمعية

تلتزم الجمعية باالحتفاظ بوثائقها وسجالتها املالية ملدة عشر سنوات.

املادة الرابعة عشرة

فروع الجمعيات األجنبية

تُــنظم، بــموجــب الئــحة خــاصــة، آلــية قــيد وإشــهار فــروع الجــمعيات األجــنبية بــما ال يــتعارض مــع روح 
ونص هذا القانون واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويــجوز فــي الــحاالت الــعاجــلة والــكوارث أن يــباشــر الــفرع عــمله فــي لــيبيا بــموجــب إذن خــاص تــمنحه 
اإلدارة ملدة أقصاها شهر واحد من تقديم الطلب.

املادة الخامسة عشرة



صفة االحتساب في الجمعيات

تــعتبر الجــمعيات صــاحــبة صــفة ومــصلحة فــي الــطعن أمــام الــقضاء عــلى أي تشــريــع أو قــرار يــتعلق 
ر الـنصوص املـتعلقة بشـرطـي  بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر بـأهـدافـها وذلـك لـلمصلحة الـعامـة. وتُفسّـَ

الصفة واملصلحة في الطعون في هذا الصدد وفق أوسع تفسير لقواعد االحتساب.

املادة السادسة عشرة

العرائض الشعبية والطلبات التشريعية

تـــلتزم الســـلطة الـــتنفيذيـــة بـــإصـــدار بـــيان تـــوضـــيحي بـــشأن أيـــة عـــريـــضة تٌـــرفـــع إلـــيها مـــوقـــعة مـــن ألـــف 
مـواطـن أو عشـريـن جـمعية، وأن تـباشـر تـحقيًقا وتـعلن نـتائـجه فـي أيـة عـريـضة تٌـرفـع إلـيها مـوقـعة مـن 

عشرة آالف مواطن أو مئتي جمعية.

وتـلتزم السـلطة الـتنفيذيـة بـإحـالـة أي طـلب تشـريـعي مـقدم إلـيها، ومُـوقـع عـليه مـن نـصف مـليون مـواطـن 
أو ألــــفي جــــمعية إلــــى الســــلطة التشــــريــــعية، إذا مــــا كــــان الــــطلب التشــــريــــعي يخــــرج عــــن اخــــتصاص 
الــحكومــة، وقــد يــتطلب الــبت فــيه إصــدار تشــريــع أو قــرار يــدخــل فــي اخــتصاص الســلطة التشــريــعية. 

وفي هذه الحالة تلتزم السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي واتخاذ قرار بشأنه عالنيًة.

وتــلتزم الســلطة التشــريــعية بــإجــراء اســتفتاء شــعبي عــلى أي طــلب تشــريــعي مُــوقــع مــن مــليون مــواطــن 
أو عشــــرة آالف جــــمعية، عــــلى أن يجــــرى االســــتفتاء خــــالل عــــامــــني مــــن طــــرح املــــسألــــة. وتــــعتبر نــــتيجة 

االستفتاء بمثابة توجيه أدبي من الشعب.

املادة السابعة عشرة

الدمج والحل والتصفية

للجـمعيات ذات األهـداف املـتوافـقة أن تـندمـج مـع بـعضها فـي جـمعية واحـدة وفـًقا لـنظمها األسـاسـية. 
وتنحـــــل الجـــــمعيات بـــــإرادة أعـــــضائـــــها بـــــقرار مـــــن جـــــمعيتها الـــــعمومـــــية، أو بـــــحكم بـــــات مـــــن املـــــحكمة 
املــــختصة الــــتي يــــقع فــــيها مــــقر الجــــمعية بــــناًء عــــلى طــــلب مــــن اإلدارة. وفــــي حــــالــــة حــــل الجــــمعية يــــتم 
تــصفية أصــولــها وفــًقا لــلقواعــد املــحاســبية املــعمول بــها فــي تــصفية الجــمعيات وتــأول حــصيلة أمــوالــها 
بـــعد ســـداد كـــافـــة الـــتزامـــاتـــها إلـــى جـــمعية ذات أهـــداف مـــماثـــلة أو إلـــى أيـــة جـــمعية أخـــرى تحـــددهـــا 

الجمعية العمومية أو املُصفي أو املحكمة.

املادة الثامنة عشرة

شبكة الجمعيات وائتالفها



يــــــجوز لجــــــمعيتني أو أكــــــثر أن تُــــــنشئا فــــــيما بــــــينهما شــــــبكة تهــــــدف لــــــلتعاون فــــــي تــــــحقيق أغــــــراضــــــها 
املــــتشابــــهة، وحشــــد طــــاقــــاتــــها بــــغرض الــــتأثــــير. ويــــكون تــــكويــــن الشــــبكة بــــموجــــب اتــــفاق مــــكتوب مُــــلزم 
ألطـرافـه، وتـعطى الشـبكة اسـًما يـعبر عـنها. ولـها أن تـبقى دون إشـهار أو تـسجيل وال تكتسـب حـينها 
الـــشخصية املـــعنويـــة. كـــما يـــجوز للجـــمعيات أو الشـــبكات ذات الـــغرض املشـــترك إنـــشاء ائـــتالف فـــيما 

بينها لتنفيذ مهام كبرى أو أعمال خاصة تتجاوز قدرة كل جمعية أو شبكة جمعيات على حدة.

املادة التاسعة عشرة 

جهة اإلدارة القائمة على دعم ورعاية شئون الجمعيات:

تــــقوم جــــهة اإلدارة عــــلى دعــــم الجــــمعيات ورعــــايــــة شــــئونــــها وضــــمان مــــمارســــة حــــق تــــكويــــن الجــــمعيات 
والتجــمع الســلمي وذلــك مــن خــالل مــفوضــية تــسمى «مــفوضــية دعــم ورعــايــة شــئون املــجتمع املــدنــي» 
تـــتمتع بـــالـــشخصية االعـــتباريـــة والـــذمـــة املـــالـــية املســـتقلة وتـــمارس عـــملها بـــاســـتقاللـــية كـــامـــلة. ويـــكون 

للمفوضية ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة منفصلة عن أي سلطة تنفيذية.

ويــــكون لــــلمفوضــــية مجــــلس إدارة مــــن رئــــيس وأربــــعة أعــــضاء ثــــالثــــة مــــنهم عــــلى األقــــل تــــزكــــيهم عشــــر 
جمعيات قائمة ويصدر بهم قرار من السلطة التشريعية.

ويُـــصدر مجـــلس إدارة املـــفوضـــية الئـــحة داخـــلية لـــعمله ولـــنشاط الجـــمعيات تـــتضمن بـــيانًـــا بـــالـــدفـــاتـــر 
املــــحاســــبية املــــتوجــــب عــــلى الجــــمعية إمــــساكــــها ومــــعايــــير وضــــوابــــط الــــتمويــــل الــــعام، وبــــيان بــــالــــرســــوم 
املــتوجــب ســدادهــا الســتصدار اإلذن لجــمعية أجــنبية بــفتح فــرع لــها فــي لــيبيا. وال يُخــل عــدم إصــدار 

الالئحة بحق األفراد في تأسيس جمعياتهم وإشهارها وفًقا لنصوص هذا القانون.

وال يُخـل أي تـأخـير أو عـدم تـشكيل املـفوضـية بـأي حـال مـن األحـوال بـالـحق املـتعلق بـتكويـن الجـمعيات 
وممارستها لنشاطها.

املادة العشرون 

نص انتقالي

عــلى الجــمعيات الــقائــمة وقــت صــدور هــذا الــقانــون تــصحيح أوضــاعــها بــما يــتفق مــع نــصوصــه خــالل 
مـدة ال تـتجاوز سـنة مـيالديـة مـن تـاريـخ صـدوره، وأن تخـطر اإلدارة بـما اتخـذتـه مـن إجـراءات، ويـطبق 
فــي هــذه الــحالــة عــلى أي اعــتراض تــراه جــهة اإلشــهار فــيما يــتعلق بــالــقواعــد املــقررة املــادة الــسادســة 

من هذا القانون.

املادة الحادية والعشرون

يحظر مراقبة أو تفتيش مقر الجمعية إال بأمر قضائي، وبحضور ممثل عن الجمعية.

املادة الثانية والعشرون



ال يجوز تفسير هذا القانون أو تطبيقه على نحو يؤدي للمساس بحرية أو استقاللية الجمعيات.

املادة الثالثة والعشرون

اإلجراءات العقابية 

في حالة مخالفة الجمعية ألحكام هذا القانون، يحق لإلدارة اتخاذ اإلجراءات التالية على التوالي:

الـتنبيه ولـفت الـنظر إلزالـة املـخالـفة خـالل مـدة ال تـتجاوز أسـبوعـني مـن تـاريـخ الـتبليغ، 1.
على أن يتضمن اإلجراء تحديد املخالفة.

إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم االستجابة إلجراء التنبيه ولفت النظر.2.

تــــعليق نــــشاط الجــــمعية ملــــدة محــــددة، ويــــكون األمــــر بــــناًء عــــلى عــــريــــضة تســــتصدرهــــا 3.
اإلدارة مــــن الــــقاضــــي املــــختص بــــعد مــــضي ثــــالثــــة أســــابــــيع مــــن اإلنــــذار دون إزالــــة 

املخالفة.

حـل الجـمعية، بـناًء عـلى حـكم مـن املـحكمة املـختصة، بـناًء عـلى دعـوى تـرفـعها اإلدارة 4.
في حالة استمرار الجمعية في ارتكاب املخالفة ذاتها أو تكرارها.

ويـجوز لـإلدارة فـي حـالـة مـخالـفة الجـمعية لـنصوص املـادتنـي الـرابـعة أو الـحاديـة عشـرة عـدم الـتقيد 
بـــــالـــــترتـــــيب الـــــوارد فـــــي الـــــفقرة الـــــسابـــــقة، والـــــلجوء فـــــورًا لـــــلمحكمة املـــــختصة لـــــطلب تـــــعليق نـــــشاط 

الجمعية أو حلها.

وال يخل هذا بحق الجمعية في الطعن على اإلجراءات العقابية املُتَخذة بحقها أمام القضاء.

املادة الرابعة والعشرون 

سريان القانون:

يسرى هـــــذا الـــــقانـــــون مـــــن تـــــاريـــــخ صـــــدوره، ويـــــعتبر الـــــقانـــــون رقـــــم 19 لـــــسنة 2001 بـــــشأن تـــــنظيم 
الجــــمعيات األهــــلية مــــلغيًا اعــــتبارًا مــــن تــــاريــــخ صــــدور اإلعــــالن الــــدســــتوري املــــؤقــــت فــــي 3/8/2011 

وينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

صدر في........... بتاريخ.............. 2021


