
 

 

 

 

 ورقـــة عـــمــل  

  

 

"القانوني لقطاع اإلعالم وتعزيز استقالليته الهيكلي و اإلصـالح "   

 

 

 إعــداد : أ، د دمحم األصفـر 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tripoli , Libya / Tel +218217182200 / web: www.LCFP.org.ly  E-mail: info@LCFP.org.ly 

http://www.lcfp.org.ly/
mailto:info@LCFP.org.ly


مهيــــدــت  

قة العمل على التخبط والفوضى بقطاع الصحافة واإلعالـ اليت عاشتها ليبيا نتيجة انعداـ التخطيط السياسات اإلعالمية ٌتسلط ور
لضماف استقالؿ وسائل اإلعالـ  اإلداري وضعو القانوينوبناءه إمكانيات تنظيم القطاع وإصالحو اذليكلي  وتوضح، واللوائح التنظيمية 

 واخلروج ابخلطاب اإلعالمي من وحل الكراىية والدعوة للعنف وتبييض اإلرىاب . 

ويٌعد اإلعالـ والصحافة ضمن دة ولعل إف بعد االتفاؽ السياسي اللييب ادلوقع يف الصخريات ، البد من العمل ضمن مسارات ٌملحة ع
مبا خيدـ الوفاؽ الوطين وحيقق حاجة ادلواطن اللييب يف إعالـ مهين ٌحػر مبين على التعددية بعيداً عن  أىم ىذه  هبدؼ حتسني دوره

 التوظيف السياسي ادلٌشني والتضليل اإلعالمي الرائػج ابلوسائل اإلعالـ اخلاصة 

إليو األليات ليعمل على  لإلعالـ والصحافة توكل إليو ادلهاـ وحتدد األعلى  ة إلنشاء اجمللس الوطينوتوضح ورقة العمل الضرورة اذلام
تكوين رؤية وطنية إلعادة ضبط اخلطاب اإلعالمي وتقوية دور وسائل اإلعالـ العمومية اليت ىي ملك الشعب وليس الٌسلطة أو 

 احلكومة من خالؿ سياسات فاعلة وقابلة للتنفيذ 

العـام  السياق  

وسائل اإلعالـ ادلختلفة خالؿ السنوات اخلمس ادلاضية ويف ظل فراغ اإلطار التشريعي ادلٌتعلق بتنظيم البث  وانتشاررغم الطفرة اإلعالمية 
 يف ا ادلاؿ والسياسية " واليت ٌنسميها " مافي ة والدينيةاالطراؼ السياسية والقبلي دفع العديد ،  اإلذاعي والتلفزيوين ومراقبة اخلطاب اإلعالمي

ضد تيارات أو مجاعات بعينها تسبب يف حدوث شرخ  لالنتقاـلضرب السلم اجملتمعي والتحريض والدعوة اإلعالمية الوسائل إدارة وتوجيو 
عالـ مبا خيدـ واسع وىوة بني أبناء ادلٌجتمع الواحد ، وأضاع فٌرصة عملية إحداث التنظيم الذايت لإل سياسي النقساـرلتمعي كبري وأدي 

 عملية بناء الدديقراطية .

ولعل إف احلكومات الليبية ادلٌتعاقب فشلت يف إحداث أي نقلة نوعية يف إدارة ملف قطاع الصحافة واإلعالـ ، رغم إنفاؽ ادلاليني من 
غياب االسرتاتيجية السليمة يف بناء إعالـ قوي من والسبب ىو نعلمها ،  على برامج التدريب والسفر وادلرتبات وغريىا قد الالدينارات 

ل منطلقني رئيسيني األوؿ يقـو على أساس تقوية ادلرافق اإلعالمية العمومية وإصالحها وضعها اإلداري والثاين يقـو على أساس مراقبة وسائ
ل ىذه ادلمارسات اليت تٌعد جردية عادلية اإلعالـ اخلاصة ورصد خطاب الكراىية والعنف والدعوة لالقتتاؿ أو تبييض اإلرىاب ووقف مث

اجلمهور.  دتارس أماـ   

شبو  أصبحت بشكل واضح وصريح عن الفشل الذريع وتنامي الفساد بشيت أنواعو ابدلؤسسات اإلعالمية العمومية واليتوهنا البد اإلشارة 
ويفتقدوف ألي  دراية  كفاء وليسوا مؤىلني ابلقطاعمنهارة نتيجة سياسات خاطئ اتبعتها احلكومة السابقة من خالؿ تعيني أشخاص غري أ

. إدارة ادلرافق اإلعالميةيف  هارات ابلعمل اإلعالمي فضالً عن انعداـ ادل  



ابلرمسية وىذه التسميات تدؿ يف  ىي األخرى  وخنص وكالة األنباء الليبية و التلفزيوف اللييب ما تٌعرؼ بليبيا الوطنية وقناة الليبية ما تٌعرؼ 
وىي تسميات  فهل يٌعقل أف تسمي قناة فضائية ابلرمسية وأخري وطنيةىذه الوسائل وغياب الرؤية   ساس عن قصر فهم لطبيعة عملاأل

.المعين ذلا إطالقاً   

أو الدعاية ادلٌباشر للحرب أو  لالنتقاـدعوة لكاالعنف   و خطاب التحريض عن الكراىيةاخلاصة  الوسائل اإلعالمية  دتارسفيما ال تزاؿ 
ادلس بكرامة األشخاص والتمييز والسب والقذؼ ، وىي خروقات عن  أو قبائل بعينها انىيك األثنية والسياسية  التحريض ضد األقليات

، مما يدؿ اإللكرتونية ات ونقرائها ابلصفح مهنية ٌمنشرة خصوصاً ابلربامج احلوارية والسياسية اليت ٌنشاىدىا عرب وسائل اإلعالـ التلفزيونية
 عن تزايد التحدايت ادلهنية أماـ الصحفيني ووسائل اإلعالـ يف االلتزاـ ابألخالقيات ادلهنية 

ٌيمكن تلخيصها بالتالي :   3122:  3122وقد عاش قطاع الصحافة واإلعالم العديد من اإلشكاليات بين عامي   

 ختلفة وعدـ استقرار إداراهتا ووضوح سياساهتا التحريريةختلخل يف إدارة ادلرافق اإلعالمية العمومية ادلٌ  -
  منها  تدين يف جودة األداء واحملتوي اإلعالمي للوسائل اإلعالمية والُصحف العمومية وتوقف العديد -
 غياب اإلطار التشريعي والتنظيمي احلاـز والواضح يف مليكة وإدارة وسائل اإلعالـ ادلٌختلفة -
 سذاجة اخلطاب اإلعالمي وعجزه الوسائل اإلعالمية يف مواجهة التضليل الذي دٌيارس بوسائل اإلعالـ  -

 ومبٌساندة بيوت اخلربة من ادلنظمات اإلعالمية احمللية والدولية والقانونيني واألكاددييوفولعل ذلك حيتاج إيل عمل دؤوب ٌيشارؾ فيو ادلهنيوف 
هبدؼ وضع حد حلالة اإلنفالت اإلعالمي ووقف األعماؿ العدائية وادلمارسات الالمهنية  االتفاؽ السياسي  األجسػاـ ادلٌنبثقة عنمن  وبدعم

مومية بوسائل اإلعالـ ادلٌختلفة من خالؿ إسرتاجتية عاملة تسري يف مسارين رئيسيني األوؿ يتعلق إبعادة تنظيم وإصالح ادلرافق اإلعالمية الع
تزاـ هبا وتطبيق العقوابت عليهم يقـو هبا اجمللس.روط والضوابط لعمل وسائل اإلعالـ اخلاصة ومراقبة مدي اإللواألخر يسري يف إجتاه وضع الش  

رؤية وطنية جامعة لعملية اإلصالح والبناء للقطػاع حنو التخطيط وتنفيذ ،  خطوة ٌمهمةلإلعالـ والصحافة  األعلى وسيحقق إنشاء اجمللس الوطين
نظمات ، ويقوده رللس أمناء  خٌيتاروف وفقاً دلعايري وظيفية دقيقة ، وسيحظى ابلدعم اللوجسيت والفين واالستشارات وبناء القدرات من قبل ادل

 اإلعالمية زللياً ودولياً .  

دتلك الٌسلطة التنفيذية واإلشرافية يف إدارة وٌمراقبة ىيئة   أعلي  إنو لإلعالـ والصحافة  على األ اجمللس الوطينيف إنشاء  نقاط القوة إف من ولعل 
 الوسائل اإلعالمية والٌصحف العمومية  وتٌعين إبصالح القطاع .

حات القوانني واللوائح التنفيذية وٌيشرؼ اجمللس على تقوية وسائل اإلعالـ الٌعمومية وتوفري اإلحتياجات وادلٌتطلبات اذلامة ابإلضافة إلعداد ٌمقرت 
 وتنفيذ اخٌلطط والسياسات اإلعالمية وتفعيل االتفاقيات الدولية ادلٌتعلقة حبرية الصحافة والتعبري

  إعادة حوكمة قطاع اإلعالـ والصحافة وختطيط وتنفيذ السياسات اإلعالمية ووضع ادلعايري ألجل بناء إعالـ وطين ٌمستقل وتقـو رؤيتو على

 



 : الوطنية لعملية إصالح قطاع الصحافة واإلعالم على أساس  ةاالستراتيجي

 يٌنص خاللو استحداث اجمللس الوطين األعلى لإلعالـ والصحافة لتنظيم القطاع  مؤقت إعداد مرسـو رائسي   -
 ل إعالمية كحد أقصي أتسيس شبكة اإلذاعة والتلفزيوف وتقليص أعداد القنوات الفضائية التخصصية  واالكتفاء بثالثة وسائ -
 إعادة اذليكلية اإلدارية ذليأة الصحافة وتعيني أعضاء ىيئات حتريرية كاملة للصحف العمومية وحتديد سياساهتا التحريرية  -
 وضع ىياكل تنظيمية جديدة إلدارة التلفزيوف اللييب مبٌختلف فروعو وتقييم أداء موارده البشرية وأصولو وممتلكاتو  -
 إدارة دمج وتوحيد ادلؤسسات اإلعالمية والصحفية العمومية على مستوي ليبيا   -
وتسوية أوضاع الوسائل اإلعالمية اليت تبث خارج  إعادة النظر يف كافة الرتاخيص ادلٌقدمة لوسائل اإلعالـ ادلرئية وادلسموعة -

 النطاؽ القانوين
 اذ اإلجراءات حبق ادلخالفني للمواثيق اإلعالميةرصد وٌمراقبة وسائل اإلعالـ من خالؿ مرصد إعالمي ، واخت -
 الرتكيز على مكافحة خطاب الكراىية والعنف وتبيض اإلرىاب بوسائل اإلعالـ اخلاصة -

 التوصيات 
ور بباب اذليئات ادلٌستقلة التأكيد على أمهية إنشاء اجمللس الوطين األعلى لإلعالـ والصحافة وفقًا دلا ذٌكر مبسودة مشػروع الدست -

 بعيداً عن حتكم األطراؼ السياسية وختبط احلٌكومات ادلٌتعاقبة .أعلي سلطة بقطاع الصحافة واإلعالـ  ليكوف
دعوة اجمللس الرائسي حلكومة الوفاؽ الوطين إيل إصدار مرسـو رائسي مؤقت لتنظيم قطاع اإلعالـ يتضمن التنصيص على إنشاء  -

 يأة العليا لإلعالـ ادلٌزمع إنشائها بقرار من حكومة الوفاؽ الوطين .اجمللس األعلى لإلعالـ والصحافة  بداًل من اذل
دعوة كافة الصحفيني واإلعالميني لدعم اجلهود الرامية إلعادة إصالح قطاع الصحافة واإلعالـ وتنظيمو مبا يضمن فعاليتو وحيقق  -

 إعالـ مهين حػٌر .
واليت ستعمل على إعادة النظر ودراسة الواقع اإلعالمي دعم عملية تشكيل اللجنة الوطنية إلصالح اإلعالـ والصحافة  -

 ابالستعانة ابخلربات الدولية 
 دعم جهود األحباث والرصد اليت تقـو هبا ادلنظمات ادلٌجتمع ادلدين يف سبيل حتقيق حرية اإلعالـ والتعبري . -

 

 
 


