
 قانون  مشروع

 بشأن الجمعيات

 ،النواب مجلس

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

 املدني، القانون  وعلى

 
 
 اآلتي القانون  صدرأ

 

 األولى املادة

 الجمعيات تأسيس حق

ألحكام  اوفق   سمار  ي  إلنسان اواملشاركة في إدارتها، حق من حقوق  منها نسحابوال إليها نضماموال الجمعيات  تأسيس

 .الصلة ذات الدولية تفاقياتوالهذا القانون 

نشاطها وتمويلها، بمبادئ الديمقراطية والقيم املدنية واملساواة  ممارسة فيو األساس ي، نظامها في الجمعيات وتلتزم

 .الدولية تفاقياتوالا للتشريعات ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وفق   والشفافية نساناإلوحقوق 

 

 الثانية املادة

 وتسميتها الجمعية تعريف

ا يؤسس ربحي غير أهلي مدني كيان كل هي الجمعية .1  في أهداف أو هدف لتحقيق أكثر أو شخصين ِقبل من طوع 

 .إنساني أو قانوني أو دستوري حق لحماية أو الحياة مناحي من منحى أي

ا عشر خمسة عن أعمارهم تزيد الذين للقصر يجوز  .2  تتناسب لجمعيات راشدين مع ينضموا أو يؤسسوا أن عام 

 .وطموحاتهم قدراتهم مع أهدافها

. جمعية من ألكثر ذاته السممن غرضها يختاره املؤسسون. ول يجوز أن يستخدم  مشتق اسميكون للجمعية  .3

 في ويراعى خصوصيتها، أو الجمعية بغرض باقترانهاالطابع العام مجردة إل  ذات األسماء استخدام يجوز  ل كما

 .الدولة شعارات أو رموز  أو علم استخدام عدم الجمعية شعار تصميم

 

 الثالثة  املادة

 ةتأسيس الجمعي

 عضاء املؤسسين، موثق لدى محرر عقود رسمي.بين األ  قتفااشترط لتأسيس الجمعية إبرام ي  

 كما يكون لكل جمعية نظام أساس ي يتضمن ما يلي:

 وعنوانها في ليبيا.سم الجمعية ا -



 وتوقيعاتهم. ،وموطنهم ،ومهنهم ،تهماوجنسي ،لقابهمأو  ،أسماء األعضاء املؤسسين -

 أهداف الجمعية. -

 نتهائها وحقوق األعضاء وواجباتهم.اشروط العضوية وحالت  -

 بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.  -

 آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخالفات. -

 اس ي.إجراءات تعديل النظام األس -

 قواعد حل وتصفية الجمعية. -

 

 الرابعة املادة

 الجمعية على املحظورات

 :يلي بما القيام الجمعية على يحظر

أو التمييز ألي سبب كالدين أو الجنس أو اللغة أو العرق أو  التعصب أو الكراهية أو العنف إلى الدعوة .1

 .الجهوي  أو القبلي نتماءال 

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

 .األموال وغسيل الضريبي

 

 الخامسة املادة

 القانونية للجمعية  الشخصية

 املادة في عليها املنصوص الشروط واستيفاء اإلخطار تقديم تاريخ من شهر بعد القانونية الشخصية الجمعية تكتسب

 .التعبير وحرية جتماعوال ممارسة حق التجمع السلمي  في األفراد بحق هذا خلي   ول السادسة،

 

 السادسة املادة

 الجمعية إشهار إجراءات

 :التالي النحو علىلنظام اإلخطار،  اوفق   الجمعية إشهار يكون 

اإلدارة املعنية أو فروعها مقابل  إلى ساس ياأل بالنظام  امرفق   القانوني ممثلها من الجمعية تأسيس إخطار قدمي   .1

 .الوصول  بعلم املصحوب املسجل البريد بواسطة رسلي   أو ذلك،باستالم  يصالإ

 بأية اإلخطار في املذكور  عنوانها على إعالمها ةر ادولل اإلدارة فور تسلم اإلخطار، إعالن إشهار الجمعية  وعلى .2

ألحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون للجمعية إما  اوفق   الجمعية تأسيس بإجراءات تتعلق مالحظات



. عليها يالتالستجابة ملالحظات اإلدارة املعنية، أو تقديم ما يفيد عدم قبولها وتمسكها بإشهار الجمعية بالحالة 

 بطالإأن تتقدم بعريضة تطلب فيها  وللدارة ،بها املقدمة الحالة على افور   الجمعية بإشهار اإلدارة وتلتزم

 على قراره يصدر والذي فيه، للفصل الجمعية مقر دائرتها في يقع يالتاإلشهار إلى قاض ي املحكمة الجزئية 

 إلىذلك بحق اإلدارة املعنية في اللجوء  خلي   ول. تقديمها من أيام عشرة خالل الرفض أو بالتأييد العريضة

 .القانون  هذا ألحكام اوفق   الجمعية بإلغاء حكم ستصدارل  املختصة املحكمة

 .للقانون  اوفق   بحقها الصادرة واألحكام القراراتعلى بحق الجمعية في الطعن  خلي   ل كما

 خالل من لإ بتسجيلها شهادة تسليهما عن المتناع أو الجمعية شهارإفي العتراض على  الحق دارةلل  ليس .3

 .السابقة الفقرة في عليه املنصوص القضائي الطريق سلوك

 

 السابعة املادة

 الجمعية حقوق 

 :يلي فيما الحق للجمعية

 في والحق الشفافية مبدأ على اعتماد  االجمعية وحق نشرها،  بنشاطاملتعلقة الحصول على املعلومات  حق .1

 .املعلومة على الحصول 

 الرأي وتقديم ومناقشتها الرسمية ومؤسساتها هيئاتها لكذوك ،الدولة فيتقييم دور السلطات  حق .2

 .بشأنها واملقترحات

السلمية واملؤتمرات  التظاهرات قامةإو السلميين  الحر جتماعوال التجمع  وحق الرأي عن التعبير حق .3

 .ى األخر  املدنية نشطةاألوورش العمل وجميع 

 .الرأي واستطالع املنشورات وطباعة واملعلومات التقارير نشر حق .4

 .شهاراإل  وشهادةساس ي األ فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام  حق .5

على السلطات العامة عرقلة نشاط الجمعية أو تعطيله بشكل مباشر أو غير مباشر إل بموجب أمر قضائي  ويحظر

الحماية للجمعية وأعضائها وأي  توفيرمسبب. وتتخذ السلطات العامة املختصة كافة التدابير الالزمة التي من شأنها 

 هذا في ليهاإناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها املشار  تعسفي جراءإشخص كان من أي عنف أو تهديد أو ضغط أو أي 

 .القانون 

 

 الثامنة املادة

 الجمعية هيئات

 ساس ياأل السلطة العليا في الجمعية ألعضائها منعقدين في هيئة جمعية عمومية عادية أو طارئة، ويبين النظام  تكون 

 .قراراتهما تخاذاو  نعقادهمااو  دعوتهما وطريقة منهما كل ختصاصاتا



 قراراته تخاذطريقة او  ختصاصاتهاو يكون للجمعية مجلس إدارة، ويبين النظام األساس ي طريقة تشكيل املجلس  كما

 .الصالحيات وتفويض

  غيابه، حالة في نائبه، أو اإلدارة مجلس رئيس ويكون 
 

 .بالغير صالتها وفي القضاء أمام للجمعية اقانوني   ممثال

 

 التاسعة املادة

 املصالح تعارض عدم مبدأ

بين  تعارضلوجود من شأنها أن تؤدي  قرارات تخاذااملشاركة أو التأثير في  بها العاملين أو الجمعية ألعضاء يجوز  ل

 .الرابعة الدرجة حتى قاربهمأمصالح الجمعية ومصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصالح 

 

 العاشرة املادة

 الجمعية وميزانية وأموال موارد

 
 
 ،ولها أن تقبل الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويالت غير املشروطة أعضائها، شتراكاتامن  اذاتي   الجمعية مول ت

 
 
بغرض تحقيق أهدافها. كما يجوز أن يكون للجمعية عوائد من و  إل ما تعلق منها بحسن أداء عملها ،اأو ضمن   صراحة

 ممتلكاتها أو مشاريعها أو نشاطاتها.

 

 عشرة الحادية املادة

 املحاسبية الدفاتر

 التبرعات أو الهبات تقبل التي الجمعية تلتزمكما القانون واألصول املحاسبية.  يتطلبهاالجمعية بمسك الدفاتر التي  تلتزم

 حساباتها ملراجعة خارجي حسابات مراجع بتعيين مشاريعها أو ممتلكاتها من عوائد لديها التي أو التمويالت أو الوصايا أو

  ،عالهأفي السنة الواحدة. وعليها أن تمسك إضافة ملا سبق بيانه  دينار لفأ مئتيقيمة نشاطها  مجمل تجاوز  ما اذا
 

 سجال

  والتمويالت، والوصاياوالتبرعات  بالهبات اخاص  
 

 .واملشاريع والنشاطات املمتلكات بعوائد اخاص   وسجال

 وقتمابإبراز هذه الدفاتر  اأيض   وتلتزم. أهدافها تحقق التي النشاطات على مواردها بصرف الجمعية تلتزم حوالاأل كل  في

 تطلبها السلطات املختصة.

 
 
 .الجمركية الرسوم ذلك في بما والرسوم الضرائب أنواع جميع من الجمعيات ونشاطات أموال عفىوت

 

 عشرة الثانية املادة

 املالية املوارد عن اإلعالن

 الوطنية التمويالت أو الوصايا أوقبول الهبات أو التبرعات  توضح التي املستندات من رسمية نسخ بإرسال الجمعية تلتزم

 .الرسمي لكترونياإلعلى موقعها  عنها عالناإل وكذلك  قبولها، تاريخ من سبوعينأأو األجنبية للدارة املختصة خالل 



وتسليم نسخ منها للدارة  الرسمي لكترونياإلموقعها  علىتلتزم الجمعية بنشر تقرير نشاطها وتقريرها املالي السنويين  كما

 خالل أسبوعين من تاريخ إعدادها.

 عشرة الثالثة املادة

 الجمعية وسجالت بوثائق الحتفاظ

 .سنوات عشر ملدة املالية وسجالتها بوثائقها حتفاظبال الجمعية  تلتزم

 

 عشرة الرابعة املادة

 األجنبية الجمعيات فروع

 
 
آلية قيد وإشهار فروع الجمعيات األجنبية بما ل يتعارض مع روح ونص هذا القانون  ،بموجب لئحة خاصة ،نظمت

 .الصلةوالتفاقيات الدولية ذات 

 شهر أقصاها ملدة اإلدارة تمنحه خاص إذن بموجب ليبيا في عمله الفرع يباشر أن والكوارث العاجلة الحالت في ويجوز 

 .الطلب تقديم من واحد

 

 عشرة الخامسة املادة

 الجمعيات في حتسابال  صفة

 غير أو مباشر بشكل يتعلق قرار أو تشريع أي على القضاء أمام الطعن في ومصلحة صفةالجمعيات صاحبة  تعتبر

 . العامة للمصلحة وذلك بأهدافها مباشر
 
النصوص املتعلقة بشرطي الصفة واملصلحة في الطعون في هذا الصدد  رفس  وت

 .حتسابال وفق أوسع تفسير لقواعد 

 

 عشرة السادسة املادة

 التشريعية والطلبات الشعبية العرائض

 جمعية، نيعشر من ألف مواطن أو  موقعة ليهاإ رفعت   عريضة أية بشأن توضيحي بيان بإصدار التنفيذية السلطة تلتزم

 .جمعيةمئتي أو  مواطن فل آمن عشرة  موقعة ليهاإ رفعت   عريضة أية في نتائجه تعلنو  اتحقيق   تباشر وأن

 لىإ جمعية يلفأعليه من نصف مليون مواطن أو  وقعوم   ،ليهاإ قدممالسلطة التنفيذية بإحالة أي طلب تشريعي  وتلتزم

وقد يتطلب البت فيه إصدار تشريع أو  ،الحكومة ختصاصاإذا ما كان الطلب التشريعي يخرج عن  ،التشريعية السلطة

 تخاذاو وفي هذه الحالة تلتزم السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي  .التشريعية السلطة ختصاصاقرار يدخل في 

  بشأنه قرار
 
 .عالنية

 جمعية، فل آمن مليون مواطن أو عشرة  وقعم   تشريعي طلب أي على شعبي ستفتاءاالسلطة التشريعية بإجراء  وتلتزم

 .الشعب من أدبي توجيه بمثابة الستفتاء نتيجة وتعتبر. املسألة طرح من عامين خالل الستفتاء يجرى  أن على



 

 عشرة السابعة املادة

 والتصفية والحل الدمج

لنظمها األساسية. وتنحل الجمعيات  اوفق   واحدة جمعية في بعضها مع تندمج أن املتوافقة األهداف ذات للجمعيات

على  بناء   الجمعية مقر فيها يقع التي املختصة املحكمة من بات بحكم أو العمومية، جمعيتها من بقرار أعضائها رادةبإ

للقواعد املحاسبية املعمول بها في تصفية الجمعيات  اوفق   أصولها تصفية يتم الجمعية حل حالة وفي. إلدارةامن  طلب

جمعية ذات أهداف مماثلة أو إلى أية جمعية أخرى تحددها الجمعية  إلى لتزاماتهااأموالها بعد سداد كافة  حصيلة ول أوت

 العمومية أو 
 
 أو املحكمة. صفيامل

 

 عشرة الثامنة املادة

 ئتالفهااو الجمعيات  شبكة

  أن أكثر أو لجمعيتين يجوز 
 
في تحقيق أغراضها املتشابهة، وحشد طاقاتها بغرض  لتعاون لفيما بينهما شبكة تهدف  نشئات

عنها. ولها أن تبقى دون  يعبر اسم  اوتعطى الشبكة  ألطرافه، لزمم   مكتوب تفاقا. ويكون تكوين الشبكة بموجب ثيرأالت

ذات الغرض املشترك إنشاء  الشبكات وأإشهار أو تسجيل ول تكتسب حينها الشخصية املعنوية. كما يجوز للجمعيات 

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

 التاسعة عشرة  املادة

 :الجمعيات ون ئشعلى دعم ورعاية  القائمة دارةاإل  جهة

والتجمع السلمي وذلك من  اتيالجمع تكوين حق ممارسة وضمان ونهائشدعم الجمعيات ورعاية  على دارةاإل جهة  تقوم

 املستقلةوالذمة املالية  العتبارية بالشخصية تتمتع «املدني املجتمع ون ئشدعم ورعاية  مفوضية»خالل مفوضية تسمى 

ويكون للمفوضية ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة منفصلة عن أي سلطة  .كاملة ستقالليةابوتمارس عملها 

 تنفيذية.

 بهم ويصدرعلى األقل تزكيهم عشر جمعيات قائمة  منهمرئيس وأربعة أعضاء ثالثة  من دارةإللمفوضية مجلس  ويكون 

 .التشريعية السلطة من قرار

بالدفاتر املحاسبية املتوجب على  الئحة داخلية لعمله ولنشاط الجمعيات تتضمن بيان   املفوضية إدارة مجلس صدروي  

 أجنبية لجمعية اإلذن صدارستل الجمعية إمساكها ومعايير وضوابط التمويل العام، وبيان بالرسوم املتوجب سدادها 

 هذا لنصوص اوفق   وإشهارها جمعياتهم تأسيس في األفراد بحق الالئحة إصدار عدم خلي   ول. ليبيا في لها فرع بفتح

 .القانون 

 .لنشاطها وممارستها اتيالجمع بتكوين املتعلق بالحق حوالاأل  من حال بأي املفوضية تشكيل عدم أو تأخير أي خلي   ول

 املادة العشرون 

 نتقاليا نص



 سنة تتجاوز  ل مدة خالل نصوصه مع يتفق بما أوضاعهاتصحيح الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القانون  على

جهة  تراه عتراضا يأويطبق في هذه الحالة على  ،إجراءات من تخذتهاوأن تخطر اإلدارة بما  ،صدوره تاريخ من ميالدية

 .القانون  هذا من السادسة املادةفيما يتعلق بالقواعد املقررة  شهاراإل 

 

 والعشرون الحادية املادة

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

 

 والعشرون الثانية املادة

 .الجمعيات استقاللية أو بحرية لمساسليجوز تفسير هذا القانون أو تطبيقه على نحو يؤدي  ل

 

 والعشرون الثالثة املادة

 العقابية  اإلجراءات

 :التوالي على التالية اإلجراءات تخاذا لدارةيحق لحالة مخالفة الجمعية ألحكام هذا القانون،  في

على أن يتضمن اإلجراء  ،التبليغ تاريخ من أسبوعين تتجاوز  ل مدة خالل املخالفة زالةإل  النظر ولفت التنبيه .1

 تحديد املخالفة.

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

اإلدارة من القاض ي املختص بعد  اتستصدره عريضةعلى  بناء  األمر نشاط الجمعية ملدة محددة، ويكون  تعليق .3

 مض ي ثالثة أسابيع من اإلنذار دون إزالة املخالفة.

على دعوى ترفعها اإلدارة في حالة استمرار الجمعية في  بناء   ،على حكم من املحكمة املختصة بناء  الجمعية،  حل .4

 .تكرارها أوذاتها ارتكاب املخالفة 

 في الوارد بالترتيب التقيد عدم عشرة الحادية أو الرابعة املادتين لنصوص الجمعية مخالفة حالة في للدارة ويجوز 

 .حلها أو الجمعية نشاط تعليق لطلب املختصة لمحكمةل اواللجوء فور   ،السابقة الفقرة

  العقابية اإلجراءاتعلى يخل هذا بحق الجمعية في الطعن  ول
 
 امل

 
 .القضاء أمام بحقها ذةتخ

 

 الرابعة والعشرون  املادة

 :القانون  سريان

 اعتبار  ا املغي   هليةاأل  اتيعبشأن تنظيم الجم 2001لسنة  19ويعتبر القانون رقم  ،صدوره تاريخ من القانون  هذا سرى ي

 حكم كل لغىي   كما الرسمية الجريدة في القانون  هدا وينشر 3/8/2011 في املؤقت الدستوري عالناإل صدور  تاريخ من

 .أحكامه يخالف
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