
منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل األهلي 
في ليبيا ويطالبون املجتمع املدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة 

التشريعية لسرعة إقراره

بيان صحفي

تـــعلن املـــنظمات الـــحقوقـــية والـــشخصيات الـــعامـــة املـــوقـــعة أدنـــاه عـــن طـــرح مـــقترح بمشـــروع قـــانـــون جـــديـــد 
لــتنظيم الــعمل األهــلي فــي لــيبيا، بــما يــضمن اســتقاللــه وحــريــته. ويــدعــون كــافــة مــنظمات املــجتمع املــدنــي 
فـي لـيبيا لـدراسـة وتـبني هـذا املـقترح والـضغط لسـرعـة إقـراره، مـرحـبني بـأيـة مـالحـظات أو مـقترحـات بُـغية 
تـــحسينه وتـــأكـــيد الـــتزامـــه بـــاملـــعايـــير الـــدولـــية لحـــريـــة الـــتنظيم والتجـــمع الســـلمي. كـــما يـــعرب املـــوقـــعون عـــن 
اســــتعدادهــــم لــــطرح املــــقترح لــــلنقاش الــــعام، مــــن خــــالل جــــلسات اســــتماع عــــاجــــلة تــــشارك فــــيها مــــنظمات 
املـــجتمع املـــدنـــي، الســـتعراض مشـــروع الـــقانـــون واملـــذكـــرة اإليـــضاحـــية املـــرفـــقة بـــه؛ بهـــدف الـــدفـــع بســـرعـــة 
إصــدار قــانــون للجــمعيات يــتوافــق مــع املــعايــير الــدولــية لحــريــة الــتنظيم، ويــضمن الــقطيعة مــع املــمارســات 
السـلطويـة الـتي ال يـزال املـجتمع املـدنـي فـي لـيبيا يـرزح تـحت وطـأتـها، رغـم مـرور مـا يـزيـد عـن عـقد كـامـل 

على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية.

مشـروع الـقانـون املـقترح يـضمن اسـتقاللـية مـنظمات املـجتمع املـدنـي عـن الـدولـة وأجهـزتـها اإلداريـة، فـي 
وقـــت تـــناضـــل فـــيه الجـــمعيات للتحـــرر مـــن قـــمع الســـلطات الـــحاكـــمة، ومـــساعـــيها الـــدؤوبـــة لـــتأمـــيم املـــجتمع 
املـدنـي وحـرمـانـه مـن حـريـة الـعمل واالسـتقالل. وفـي الـوقـت ذاتـه يـؤكـد املشـروع عـلى أهـمية ضـمان شـفافـية 
أعـمال ومـمارسـات تـلك املـنظمات، بـما فـي ذلـك األنشـطة ومـصادر الـتمويـل. كـما يـقتضي الـقانـون املـقترح 
تـسجيل الجـمعيات واملـؤسـسات األهـلية بـاإلخـطار فـقط، ويـضمن لـها حـريـة الـعمل وتـشكيل أو االنـضمام 

إلى الشبكات والتحالفات املحلية والدولية.

يــعد هــذا املــقترح اســتكمااًل ملــساعــي املــجتمع املــدنــي الــليبي املــتواصــلة مــنذ عــام 2011، مــن أجــل دفــع 
مــؤســسات الــدولــة الــليبية وحــكومــاتــها املــتعاقــبة للتخــلي عــن تــرســانــة الــقذافــي الــقانــونــية الســلطويــة، وعــلى 
رأسـها قـانـون الجـمعيات األهـلية رقـم 19 لـسنة 2001، والـتي تـعكس فـكر وسـياسـات نـظام ديـكتاتـوري 

ال يعتد بالحريات وحقوق اإلنسان.

فـي هـذا الـسياق، شـارك املـجتمع املـدنـي الـليبي فـي مـشاورات 2013 مـع وزارة الـثقافـة واملـجتمع املـدنـي 
إلعـداد مشـروع قـانـون جـديـد لـتنظيم الجـمعيات، إال أن املـقترح الـذي خـلصت لـه هـذه املـشاورات ال يـزال 
حـبيس األدراج ولـم يـصدر حـتى اآلن. وفـي 2016 شـاركـت مـنظمات حـقوقـية فـي تـنقيح مشـروع قـانـون 
الجــمعيات، الــذي اقــترحــته الســلطة التشــريــعية وقــتها، ورغــم تســليم الــنسخة املــنقحة ملجــلس الــنواب فــي 

2017، إال أن األمر لم يحظ بأدنى عناية.

املــقترح الجــديــد يــختلف عــن ســابــقيه فــي كــونــه خــضع لــلتدقــيق والــدراســة مــن جــانــب الــعديــد مــن الــخبراء 
الـــقانـــونـــيني ورجـــال الـــقضاء واملـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان؛ كـــما يـــعد نـــتاج دراســـة مـــتأنـــية ملجـــموعـــة مـــن 



الــقوانــني والــتجارب اإلقــليمية والــدولــية فــي مــجال تــنظيم الــعمل األهــلي، مســتفيًدا مــن مــقترحــات قــوانــني 
مـــشابـــهة ســـبق وتـــقدمـــت بـــها مـــنظمات حـــقوقـــية فـــي الـــعديـــد مـــن الـــدول لـــضمان اســـتقالل وحـــريـــة املـــجتمع 

1املدني في بلدانها.

املـــوقـــعون عـــلى هـــذا الـــبيان، يـــتطلعون لـــطرح هـــذا املـــقترح أمـــام أعـــضاء مجـــلس الـــنواب ومـــمثلي الســـلطة 
التشــريــعية فــي لــيبيا؛ مــن أجــل الــدفــع بــإصــدار قــانــون جــديــد للجــمعيات، بــما يــضمن وضــع حــد ملــعانــاة 
املـجتمع املـدنـي فـي لـيبيا، ويـضمن تـمكينه مـن أداء دوره فـي رقـابـة ومـتابـعة الـشأن الـعام ضـمن تشـريـع 

عادل يضمن استقالل وحرية املجتمع املدني.

وعــليه، يجــدد املــوقــعون دعــوة كــافــة املــنظمات الــليبية لــدراســة املشــروع وإرســال املــقترحــات بــشأنــه، بهــدف 
االصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقالل وحرية املجتمع املدني في ليبيا.
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