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  :ىورقة عمل مقدمة ال

 المؤتمر اإلقليمي حول حرية الرأي والتعبير، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

 

 المقدمة -1

تهدف شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة الى تعزٌز حمالت المناصرة التً تقوم بها منظمات 

المجتمع المدنً السٌما فً مجال الدفاع عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة، وتقترح الشبكة، ولكً ٌكتب 

على بلورة البدائل فً المجالٌن الى هذه الحمالت النجاح، أن تتم مراقبة ورصد السٌاسات العامة والعمل 

االقتصادي واالجتماعً. لذلك ال بد من تمكٌن هذه المنظمات من القٌام بهذا الدور المتقدم من أعمال 

 المناصرة من خالل:

a بناء القدرات وتوفٌر الموارد المعرفٌة الضرورٌة فً المجاالت المختلفة: ال سٌما فً مجال التشبٌك )

والتعامل مع االعالم السٌما فً مجال االعالم االجتماعً، والتعرف الى الحقوق  على مختلف المستوٌات،

السٌما الحق فً التجمع وفً تأسٌس الجمعٌات، باالضافة الى منهجٌة اعداد الحمالت وصٌاغة القوانٌن 

 وكٌفٌة اعداد الخطط االستراتٌجٌة.

bام المنظمات المدنٌة من القٌام بهذا الدور. ونعنً ( توفٌر البٌئة الممكنة والمالئمة: التً تفسح فً المجال أم

بالبٌئة المالئمة الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والقانونٌة التً تحٌط بعمل منظمات 

المجتمع المدنً، فمستوى المركزٌة فً السلطة تقلص المجال المتاح امام المجتمع المدنً للعمل، فً حٌن 

اح المسؤولٌن الحكومٌٌن ٌؤثر على طبٌعة العالقة بٌن الحكم والمجتمع المدنً. اما فً البٌئة ان مستوى انفت

الفقٌرة، فالفرص امام المجتمع المدنً لٌنمو بشكل سلٌم اقل منها فً البٌئة الغنٌة من حٌث التقنٌات والوسائل 

االجتماعٌة والثقافٌة والتً لها اثر الحدٌثة والعلمٌة التً تساعد على تطوٌر ادائها. باالضافة الى الظروف 

كبٌر على عمل المنظمات غٌر الحكومٌة. اال أن األكثر تأثٌرا هً البٌئة التشرٌعٌة والتً ال تقتصر فقط 

على القانون الذي ٌرعى عمل المنظمات ولكن ٌضاف الٌه القوانٌن التً تحمً حرٌة االعالم والتعبٌر 

كما ان القوانٌن التً تحمً الحق فً الوصول الى المعلومات هً  واالنتماء الى احزاب وحركات سٌاسٌة،
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من العناصر الهامة لنجاح منظمات المجتمع المدنً فً مجال المدافعة والمناصرة. لذلك تعمل الشبكة من 

ضمن برامجها على توفٌر الموارد الضرورٌة التً تتٌح للمنظمات المطالبة بالعناصر الضرورٌة للبٌئة 

 ان نطالبها بالقٌام بدورها فً الدفاع عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة. الممكنة قبل

 

 الحق بالتجمع -2

شكلت مسألة المحافظة على الحرٌات العامة فً لبنان تحدٌا مستمرا واجه المجتمع عموما، ومنظمات 

ل الدستور فٌه المجتمع المدنً على وجه الخصوص. فلبنان بلد ٌتمتع نظرٌا بنظام دٌمقراطً لٌبرالً ٌكف

الحرٌات السٌاسٌة والعامة. اال ان طبٌعة النظام الطائفً، وعلى الرغم من انه غالبا ما ٌعتبر صٌغة فرٌدة 

ٌّز بٌن  للعٌش المشترك بٌن الطوائف، اال انه ٌحد من الدٌمقراطٌة وٌضع قٌودا على ممارساتها، اذ انه ٌم

ال ٌجعلهم متساوٌٌن أمام القانون. )خاصة فً توزٌع اللبنانٌٌن على أساس االنتماء الدٌنً والمذهبً و

 الوظائف والمسؤولٌات السٌاسٌة والتمثٌل البرلمانً على الطوائف(.

ومن بٌن الحقوق التً كفلها الدستور هً حرٌة التجمع والحق فً تأسٌس الجمعٌات. وٌعتبر قانون 

 1909و ٌستند الى القانون العثمانً لعام الجمعٌات اللبنانً المرعً لٌبرالً إذ انه ٌضمن هذه الحقوق، وه

. وهو قانون ٌعرف بقانون "العلم والخبر" اذ ٌكفً 1901والذي ٌستند بدوره الى القانون الفرنسً لعام 

اعالم االدارة بقٌام مجموعة من المواطنٌن بتأسٌس جمعٌة لتصبح نافذة، وال ٌحق لالدارة ان ترفض فعل 

علٌهما القانون صراحة: فً حال االخالل باالمن العام أو االخالل باالداب التأسٌس هذا اال فً حالتٌن نص 

العامة. وخالفا لهذٌن البندٌن تعتبر الجمعٌة كائنا معنوٌا موجودا منذ ان اتفق المؤسسون على تأسٌسها. 

ً عملٌة والعلم والخبر اٌصال تسلمها االدارة الى المؤسسٌن تعلمهم بموجبه بانها اخذت علما بالتأسٌس. وه

معاكسة للترخٌص حٌث ٌفترض ان تمنح االدارة رخصة وبالتالً ٌنتظر المؤسسون االدارة العالمهم 

 بالتاسٌس.

 

 القانون بٌن الممارسة والتطبٌق -3

اال ان الممارسة كانت تطبق غٌر ذلك، فمثال بقً العدٌد من األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات االهلٌة محظورا 

ت الى ان وصل الى وزارة الداخلٌة والبلدٌات وزٌر ٌؤمن بالحرٌات والدٌمقراطٌة وٌعمل فً الخفاء لسنوا

فمنح "العلم والخبر" لعدد من الجمعٌات واالحزاب التً كانت محظورة. )الوزٌر االشتراكً كمال جنبالط 
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 (1970عام 

دارة العامة (، استمر العمل من خالل المؤسسات الدستورٌة واال1989-1975أما خالل الحرب األهلٌة )

كالمعتاد على الرغم من فقدانها سلطتها الفعلٌة وعدم فاعلٌتها فً ادارة شؤون البالد، فالسلطة المٌدانٌة 

الفعلٌة كانت للمٌلٌشٌات الحزبٌة التً تحولت الى قوى أمر واقع موّزعة على المناطق اللبنانٌة. اال ان 

ا قانون العلم والخبر بالترخٌص، ألزم الجمعٌات والذي استبدل عملٌ 1983الذي صدر عام  153المرسوم 

تحت ضغط القوى السٌاسٌة  1984عام  153بالحصول على الترخٌص المسبق. وقد أبطل المرسوم 

فلجأت االدارة الى تطبٌقة بطرٌقة ملتوٌة من خالل الزام الجمعٌة قٌد التأسٌس اعتماد نماذج للنظامٌن 

ا. وتتضمن االنظمة جملة من المعاٌٌر التً تعتبر مقٌدة للحرٌات كأن االساسً والداخلً معدة مسبقا من قبله

ال تبدأ الجمعٌة ممارسة مهامها قبل الحصول على العلم والخبر، علما ان القانون ٌقول غٌر ذلك، هذا فضال 

"، عن التدابٌر المضنٌة التً فرضتها االدارة، من بٌنها التحقٌق مع المؤسسٌن، قبل تسلٌم "العلم والخبر

باالضافة الى وجوب اعالم وزارة الداخلٌة بالجلسات االنتخابٌة واشتراط حضور مندوب عنها لتعتبر 

قرارات الجلسة االنتخابٌة نافذة. وهً تدابٌر تضمنتها االنظمة الداخلٌة للجمعٌات لتصبح ملزمة، لٌس بحكم 

 القانون ال بل بحكم النظام الداخلً للجمعٌة الملزم لكافة اعضائها.

، )وزٌر 16/02/2007تارٌخ  2006/م/10واستمّر العمل وفق هذه الممارسة الى ان صدر التعمٌم رقم 

وفق  1909الداخلٌة بالوكالة د. أحمد فتفت( ٌلغً مفاعٌل المرسوم وٌعود بالممارسة الى تطبٌق القانون 

 نصه الحرفً.

فً  135/2003رقم  2003/ 18/11وٌستند قرار الوزٌر الى قرار صادر عن مجلس شورى بتارٌخ 

فً النزاع الذي قام بٌن جمعٌة الدفاع عن الحقوق والحرٌات وبٌن الدولة اللبنانٌة  6825/96المراجعة رقم 

 الممثلة بمعالً وزٌر الداخلٌة.

وفً معرض الحدٌث عن حرٌة التجمع وتأسٌس الجمعٌات ال بد من االشارة الى ان االدارة وعبر السنوات 

ٌخضع جمعٌات  16/72صدر قانون  1972الحق لٌقتصر على الجمعٌات، ففً العام قلصت ممارسة هذا 

الشباب والرٌاضة لترخٌص قانونً ووضعها تحت وصاٌة وزارة الشباب والرٌاضة. وبالنسبة الى 

ٌنظم عملها وكذلك بالنسبة الى صنادٌق  18/8/1964تارٌخ  17/1999التعاونٌات فقد صدر مرسوم رقم 

. وفً قانون العمل 1909( لٌخرجها من دائرة القانون 9/5/1977تارٌخ  35اشتراعً التعاضد )مرسوم 

(، تخضع النقابات العمالٌة للترخٌص المسبق من قبل وزارة العمل وتوضع 86)مادة  1946اللبنانً لعام 

تحت وصاٌتها. وكذلك بالنسبة الى جمعٌات المهن الحرة ونقابات ارباب العمل ونقابات المستخدمٌن 

 والجمعٌات االجنبٌة. وبذلك بات الحدٌث عن حرٌة التجمع مقتصرا على الجمعٌات "الخٌرٌة".
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 كٌف تمت المحافظة على قانون العلم والخبر -4

لعبت الحمالت التً نظمتها منظمات المجتمع المدنً دورا مهما فً الدفاع عن الحرٌات العامة عموما وعن 

عندما باشرت الجمعٌة اللبنانٌة  1996صوصا، السٌما منذ العام حرٌة التجمع والحق فً تأسٌس جمعٌات خ

من اجل دٌمقراطٌة االنتخابات )الدي( وجمعٌة الدفاع عن الحقوق والحرٌات )عدل( معاملتا التسجٌل 

فرفضت االدارة استالم العلم والخبر وبالتالً تسلٌم االٌصال، فما كان اال ان ارسلتا عن طرٌق كاتب 

وظف المعنً باالدراة استالمها من المباشر، فتقدمت جمعٌة عدل بشكوى امام مجلس العدل، فرفض الم

)كما اشٌر سابقا(  2003للنظر فً االمر. صدر قرار مجلس شورى الدولة سنة  1996شورى الدولة عام 

 لٌصدر قرارا ٌعٌد االعتبار الى القانون. 2007والذ استند الٌه وزٌر الداخلٌة عام 

 

 عربٌة التً تعمل من خاللها الشبكة حول الحق بالتجمع وحرٌة الجمعٌات:المبادرات ال -5

a اطلق البنك الدولً بالتعاون مع  1999( المبادرة العربٌة للحق بالتجمع وحقوق الجمعٌات: فً العام

منظمات غٌر حكومٌة وخبراء عرب المبادرة العربٌة للحق بالتجمع وحقوق الجمعٌات. وتتضمن المبادرة 

ئ العامة التً ٌجب أن تتوفر فً القوانٌن التً ترعى هذه الحقوق فً المراحل التأسٌسٌة ومراحل المباد

العمل الحقا، كما تتضمن اسس العالقة بٌن االدارة )المؤسسة الحكومٌة المعنٌة بادارة شؤون الجمعٌات( 

ومٌة. وتستند المبادرة والجمعٌات. كما تتضمن المبادرة بعض معاٌٌر الحكم الجٌد فً المنظمات غٌر الحك

الى الشرعة والعهود الدولٌة لحقوق االنسان، والتً تتضمن صراحة بنوادا تؤكد الحق فً التجمع وفً 

 تكوٌن الجمعٌات واالحزاب والنقابات.

كما تجدر االشارة الى ان مشاركة شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة كانت مفٌدة للطرفٌن، 

من تمكٌن اعضائها واالستفادة من المبادئ العامة المطروحة فً المبادرة لفهم اعمق لالطار فالشبكة تمكنت 

القانونً التشرٌعً، ومن جهة ثانٌة فان الشبكة بامتدداتها فً المنطقة تمكنت من نشر المبادرة وجعلها 

 مرجعا للمنظمات غٌر الحكومٌة لدى العمل على االطر القانونٌة الراعٌة.

bع المركز الدولً لقانون الجمعٌات غٌر الربحٌة : ومن ثم عملت الشبكة مع المركز الدولً ( العمل م

لقانون الجمعٌات غٌر الربحٌة من خالل ورقة مشتركة أعدت حول دور المنظمات غٌر الحكومٌة 

(، والتً شكلت اساسا لبرنامج عملت علٌه 2006والتحدٌات التً تواجهه السٌما فً مجال القانون )

نظمتان الحقا، تضمن البرنامج اعداد دراسة تقٌٌمٌة البرز االحتٌاجات والتحدٌات التً تواجه منظمات الم



 
 

 
|  بٌروت، لبنان  51:1 – 4418|  مزرعة   5/47>:8ص.ب.:   

 annd@annd.org+  |  برٌد الكترونً: 94> 4 48969;+  |  فاكس: 94> 4 699>64هاتف: 
www.annd.org 

المجتمع المدنً ومن ثم اعداد دلٌل حول المدافعة فً مجال قانون الجمعٌات واخٌرا تم تنظٌم مؤتمر اقلٌمً 

ة مع المنظمات غٌر الحكومٌة بمشاركة خبراء ورسمٌٌن وحقوقٌٌن وممثلٌن عن االدارة المولجة المتابع

 دول عرٌٌة خلص الى اقتراحات عملٌة للمتابعة. 7وممثلٌن عن المجتمع المدنً فً 

c التعاون مع المنظمات العراقٌة: ساهمت الشبكة بتنظٌم بعثات من المجتمع المدنً العراقً وممثلٌن عن )

ءات وحوارات مع تجارب لبنانٌة فً هذا القطاع العام والبرلمان لالطالع على تجارب لبنان حٌث نظمت لقا

 الشأن ساهمت فً بلورة قانون فً العراق وفً كردستان ٌعتبران قانونٌن جٌدٌن.

d التعاون مع بعض الجمعٌات السورٌة: تم التنسٌق مع برنامج األمم المتحدة االنمائً فً سورٌا حول )

فً مناقشة مشروع القانون قٌد التداول حالٌا. تأسٌس االمانة السورٌة ومن ثم المنتدى، وقد ساهمت الشبكة 

 وتركز عمل الشبكة على المبادئ لعامة التً تتضمنها المبادرة العربٌة.

وتجدر االشارة الى انه تمت المشاركة فً ورشة عمل انعقدت فً دمشق من تنظٌم المنتدى حول دور 

الدور المنشود والواقع المستحٌل حٌث  المجتمع المدنً وكان عنوان المحاضرة: المجتمع المدنً فً سورٌا:

تمت االشارة بوضوح الى العقبات التً تحول دون نشوء مجتمع مدنً قوي وقادر، والى اهمٌة ان ٌكون 

هناك مجتمع مدنً حر وقادر على مواجهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والدارة التنوع السٌاسً 

 والثقافً فً سورٌا.

eشارك الشبكة فً المنتدى المفتوح حول فاعلٌة التنمٌة، والذي ٌهدف بشكل أساسً الى ( فاعلٌة التنمٌة: ت

تسلٌط الضوء على المبادئ التً ٌجب ان تتحلى بها منظمات المجتمع المدنً لكً تتحول الى شرٌك تنموي 

ن المتقدمة فاعل وقوي ومؤثر فً تفعٌل الجهود التنموٌة السٌما المساعدات التنموٌة التً تخصص من البلدا

الى البلدان النامٌة. وفً هذا السٌاق قامت الشبكة بتنظٌم مشاورات وطنٌة )فً كل من المغرب، ومصر، 

والٌمن، والبحرٌن ولبنان( حول المبادئ الثمانٌة لفاعلٌة التنمٌة باالضافة الى المشاروات االقلٌمٌة التً تمت 

( حول 2008ً اطار االعداد لمنتدى اكرا/غانا ))بٌروت(، ف 2011)البحرٌن( الى العام  2006منذ عام 

 ( .2011فاعلٌة المساعدات ومن ثم لمنتدى بوسان )

 مالحظة ختامٌة -6

قانون العلم والخبر فً لبنان ٌخص فقط الجمعٌات )تسمى جمعٌات خٌرٌة ما ٌعكس مفهوما خاطئا لمنظمات 

لذي ٌرعى عمل الجمعٌات الخٌرٌة( ولكن، المجتمع المدنً، كما وتخضع االحزاب السٌاسٌة لنفس القانون ا

وكما تمت االشارة سابقا، فان النقابات المهنٌة والنقابات العمالٌة والجمعٌات الشبابٌة تخضع لقوانٌن تعطً 

 صالحات لالدراة فً التدخل لدى التأسٌس واثناء ممارسة العمل، وهً بالتالً غٌر مالئمة على االطالق.
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جمعٌات االهلٌة قانون ال ٌسري على المنظمات التً تدافع عن حقوق االنسان. اما فً مصر، فٌحكم عمل ال

 ولتالفً تلقً التهمة بممارسة العمل السري الذي ٌحاسب علٌه قانون العقوبات.

وتعانً النقابات العمالٌة من قانون ٌجعل من االتحاد العام لعمال مصر الجهة الوحٌدة المعترف بها، ما 

 ت المستقلة.اعاق تأسٌس النقابا

هذه قضٌة هامة ٌجب التنبه الٌها عندما ٌتم التطرق الى القانون، فالنقابات العمالٌة والمنظمات الشبابٌة 

والنقابات المهنٌة تعتبر منظمات مجتمع مدنً وبالتالً ال بد من ان ترعاها قوانٌن مساعدة تضمن البٌئة 

 وفاعال.المالئمة والممكنة لها لكً تكون شرٌكا تنموٌا قوٌا 
 
 
 

 عبد الصمدزياد 
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 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية


