منظمات وشخصيات ليبية ُتطالب الحكومة بضمان الحقوق
الدستورية في حرية التنظيم والوفاء بااللتزامات الدولية
شرع بالمسارعة بإصدار قانون الجمعيات المقدم من منظمات
وتطالب ال ُم ِّ
حقوق اإلنسان

بيان صحفي
تلقت منظمات المجتمع المدني والشخصيات الليبية الموقعة أدناه ببالغ االنزعاج التعميم الذي نشرته مفوضية المجتمع
المدني في طرابلس في  6أبريل  ،2022والذي تحظر فيه على منظمات المجتمع المدني ،أو األفراد المنتمين لها،
المشاركة في أي نشاط خارج األراضي الليبية ،بما في ذلك التدريبات وورش العمل أو التعاون مع المنظمات الدولية
أو تلقي الدعم منها ،إال بعد الحصول على موافقة المفوضية ،والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الجهات األمنية قبل
اتخاذ "قرارها" .وهو األمر الذي يُعد خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية
التنظيم وتكوين الجمعيات .وتؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن تلك اإلجراءات تأتي في سياق حملة واسعة
تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق اإلنسان في ليبيا.
ومنذ إصدار القرار  286بشأن اعتماد الالئحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني في مارس  ،2019سلّطت
منظمات حقوق اإلنسان الليبية الضوء على المخالفات التي تضمنها القرار لإلعالن الدستوري المؤقت (المادتين 14
و )15وللمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات .وقد سعت المفوضية لفرض مزيد من الهيمنة على الجمعيات
بإضافتها مستن ًدا جدي ًدا إلى األوراق الخاصة بإجراءات تسجيل الجمعيات وتجديد التراخيص؛ حيث يتم إجبار
مؤسسي الجمعيات على التعهد بـعدم التعامل مع السفارات والقنصليات األجنبية في الداخل والخارج والمنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية بكافة صور التعامل سواء كان ذلك بعقد االجتماعات واللقاءات ،أو توجيه الدعوة
لهم ،أو تلبية دعواتهم ،أو توقيع أي اتفاقيات أو عقود بشكل عام إال بعد الرجوع وطلب اإلذن والموافقة من مفوضية
المجتمع المدني .وهو ما حذرت منه منظمات حقوقية ليبية واعتبرته بمثابة تأميم للعمل األهلي وعزل للمجتمع
المدني عن العالم الخارجي .وتؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن تعميم المفوضية المُشار إليه أعاله ،والذي

ً
ترسيخا إلجراءات "التعهد" المعيبة ،هو إجراء يتعارض مع الحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحرية التنظيم
يأتي
وتكوين الجمعيات ومع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق اإلنسان وينبغي التراجع عنه فورً ا.
وحتى وقت قريب ،كانت العديد من المنظمات تلجأ للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي ،هربًا من
القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على تسجيل الجمعيات .ولكن في تطور سلبي
يشير إلى تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا ،أصدرت مفوضية بنغازي في  29مارس تعميمًا هددت فيه
بتجميد نشاط المنظمات التي ال تقوم بتحديث بياناتها وإيداع تقاريرها دوريًا دون سند من القانون .وجاء هذا التعميم
بعد يومين فقط من تعميم آخر أصدرته مفوضية طرابلس أعلنت فيه عن تعليق قيد المنظمات التي لم تقم بتسوية
أوضاعها وف ًقا لالئحة  286لسنة .2019
جدير بالذكر في هذا السياق ،أن المنظمات والشخصيات الموقعة قد تابعت عن كثب إجراءات الطعن أمام دائرة
القضاء اإلداري بمحكمة إستئناف طرابلس على القرار  286المشار إليه أعاله ،وهو الذي تعتمد عليه مفوضية
المجتمع المدني في طرابلس في تقييد المجتمع المدني وليس تنظيمه كما يشير االسم "المضلل" للقرار .وإذ ُتعبّر
المنظمات والشخصيات الموقعة عن إحباطها نتيجة حكم القضاء اإلداري مؤخرً ا بنفض يده بإصداره قرارا بعدم
االختصاص الوالئي مما أدى إلى إغالق الباب أمام الحق الدستوري بالتقاضي ،خاصة في ظل التعطيل المتعمد
لعمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا .وبالرغم من ذلك؛ فإن المنظمات والشخصيات الموقعة على ثقة من أن
النضال القانوني والحقوقي لتحرير العمل األهلي من ربقة القيود الغير مشروعة والتعسفية وحماية النشطاء
والمجتمع وضمان الحقوق الدستورية سيستمر دون استسالم أو يأس.
وإذ تؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن المجتمع المدني الليبي يواجه مؤخرً ا حملة ممنهجة تشنها بعض
األجهزة األمنية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان ،فإنها ُتسجل ببالغ القلق اصطفاف مفوضية المجتمع المدني
بطرابلس ضد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني؛ وذلك
بدال من دعمها والدفاع عن ضرورة احترام النصوص الدستورية وإلتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق اإلنسان.
حيث أصدرت المفوضية بيا ًنا تدعم فيه اإلجراءات القمعية تجاه المنظمات ،بما في ذلك االحتجاز التعسفي لعدد من
المدافعين عن حقوق اإلنسان .كما أصدرت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس بيا ًنا مماثال استخدمت فيه آيات من
القرآن الكريم في انتقادها لبيان إحدى منظمات المجتمع المدني الليبية التي تعلق فيه على اإلجراءات األمنية ضد
النشطاء ،وهو أمر شديد الخطورة في سياق مجتمعي له خبرات في استخدام سالح "التكفير" وسفك الدماء باسم
الدين .وإذ تستنكر المنظمات والشخصيات الموقعة أن تعتمد المفوضية هذا األسلوب في الحوار مع المجتمع المدني؛
فإنها تؤكد أن قاموس الحوار مع المنظمات المدنية هو الحقوق الدستورية واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا،

وأن أي انحراف في لغة الحوار واستخدام الدين في الهجوم على المنظمات وتصويرها كخصم للمجتمع هو أمر
يحمل في طياته خطرً ا جسيمًا على مستقبل السالم واألمن في البالد بل وعلى حق النشطاء في الحياة..
وأخيرً ا ،تؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن حل أزمة حرية التنظيم وتكوين الجمعيات في ليبيا يكمن في
ضرورة إقرار قانون جديد لتنظيم الجمعيات األهلية وتأسيس عالقة جديدة بين السلطات والمجتمع المدني مرجعيتها
الحقوق الدستورية المكفولة و المعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات .وفي هذا اإلطار ،تدعو المنظمات
والشخصيات الموقعة مجلس النواب إلى إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية
وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر  .2021الجدير بالذكر أن مشروع القانون قد تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية
بمجلس النواب ومنذ ذلك الحين لم يشرع المجلس في مناقشته ومن ثم إصداره .وتؤكد المنظمات والشخصيات
الموقعة أن إصدار مشروع القانون الذي عكف عليه خبراء قانونيون وحقوقيون ليبيون سيغدو بمثابة حجر األساس
في جهود تحرير المجتمع المدني في ليبيا من مخالب القمع والمالحقة التي تستهدف إجهاض طموح الليبيين في قيام
دولة سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
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