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 مبادرة
”أصوات حّرة“

"أصــوات حــرة" هــي مبــادرة ليبيــة لبنانيــة مشــتركة بقيــادة عشــر منّظمــات مجتمــع مدنــي  
فاعلــة تعمــل علــى تعزيــز حّريــة الّتعبيــر. وبالرغــم مــن أّن ليبيــا ولبنــان بلــدان مختلفــان 
تمامــًا، لكّنهمــا فــي الوقــت نفســه، يشــهدان تحّديــات مشــتركة تتلعــق بحّريــة الّتعبيــر مثــل: 
ــوات  ــّي واألص ــع المدن ــتقّلة والمجتم ــام المس ــائل اإلع ــّد وس ــف ض ــاكات والّتخوي االنته
الّناقــدة، وانتشــار خطــاب الكراهّيــة والمعلومــات المضّللــة، والقيــود الّشــاملة علــى 

ــّية. ــة األساس ــات المدنّي الحّري

حمايــة  إلــى  حــّرة"  "أصــوات  تهــدف 
وتمكيــن وتوصيــل وتضخيــم األصــوات 
الّديمقراطّيــة فــي ليبيــا ولبنــان ودول 
األوســط  الّشــرق  فــي  أخــرى  هّشــة 
وشــمال أفريقيــا، مــن خــال بنــاء القدرات 
ــام  ــود أم ــى الّصم ــدرة عل ــة والق المحلّي
ــر". ــة الّتعبي ــي تواجــه حّري ــدات الت الّتهدي
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وقــد تــّم إطــاق مبــادرة "أصــوات حــّرة" كمشــروع فريــد تمّولــه الوكالــة البريطانّيــة للّتنميــة 
والخبيــرات  والخبــراء  المدنــّي واإلعــام  المجتمــع  مــّرة  والــذي جمــع ألّول   )UK Aid(

ــام  ــود أم ــى الّصم ــدرة عل ــاء الق ــن لبن ــؤوالت اإلصاحّيي ــؤولين والمس ــن والمس القانونّيي
ــر. ــة الّتعبي ــه حّري ــي تواج ــدات الت الّتهدي

ومنــذ عــام 2019، عملــت ســّت منّظمــات ليبّيــة وأربــع منّظمــات لبنانّيــة علــى الّدفــاع عــن 
ــات  ــن والمدافع ــات والمدافعي ــن والصحافي ــات والّصحافّيي ــن والمواطن ــوق المواطني حق
عــن حقــوق اإلنســان، مــن خــال المشــاريع التــي يدعمهــا معهــد صحافــة الحــرب والّســام 
ــة )BCI(، باالشــتراك مــع مراســلون بــا حــدود  )IWPR( ومؤّسســة بنــدا لاستشــارات الّدولّي

.)Media Defence( ــّي لوســائل اإلعــام ــاع القانون ــادرة الّدف )RSF(، ومب

https://www.ukaiddirect.org/
https://bindaconsulting.org/
https://iwpr.net/
https://www.mediadefence.org/
https://rsf.org/


شركاء أصوات حّرة في لبنان:

 مركــز ســمارت، ومؤّسســة مهــارات، 
للّســام،  اإلعامّيــة  والجمعّيــة 
أجــل  مــن  الّلبنانّيــة  والجمعّيــة 

االنتخابــات. ديمقراطّيــة 

شركاء أصوات حّرة في ليبيا:

ــوار  ــة أط ــا، منّظم ــّزان ليبي ــة ف منّظم
المجتمعيــة،  والتنميــة  لألبحــاث 
والمنّظمــة الّليبّية للّتنمية، ومؤّسســة 
تافــات اإلعاميــة الثقافيــة، والمركــز 
الّليبــّي لحّريــة الّصحافــة، ومنظمــة 

ــة. ــرأة التنمي ــر الم منب
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https://maharatfoundation.org/
https://m.facebook.com/SMARTCENTERLebanon?_rdr
https://maplebanon.org/
http://www.lade.org.lb/Home.aspx
http://www.lade.org.lb/Home.aspx
https://atwar.org.ly/
https://atwar.org.ly/
https://fezzanlibya.com/
https://lod.ly/
https://lcfp.org.ly/
https://lcfp.org.ly/
https://m.facebook.com/tafat.foundation
https://lcfp.org.ly/
https://www.wfdlibya.org/


نتيجــة لعملهــم، قامــت منّظمــات المجتمــع المدنّي، المشــاركة فــي مبادرة "أصــوات حّرة"، 
بصياغــة حلــول سياســّية لتعزيــز حّريــة الّتعبيــر، وتقويــة وســائل اإلعــام المســتقّلة، وحمايــة 
الّصحافّييــن والصحافيــات، والحــّد مــن خطــاب الكراهّيــة، وتعزيــز ثقافــة الحــوار المتســامح، 
وتحســين حضــور المــرأة فــي وســائل اإلعــام بمــا يتجــاوز الّصــور الّنمطّيــة، وتعزيــز انتخابــات 

حــّرة ونزيهــة.

وبمــا أّن ســنة 2022 ســتكون عــام االنتخابــات لــكّل مــن لبنــان وليبيــا، فقــد اجتمعــت 
منّظمــات المجتمــع المدنــّي المشــاركة فــي "أصــوات حــّرة" معــًا للّدعــوة إلــى تعزيــز حريــة 
الّتعبيــر والّتجّمــع الّســلمّي، ولوضــع الّتوصيــات المقترحــة فــي طليعــة الّنقــاش الّسياســّي 

مــن أجــل الّتأثيــر علــى جــداول األعمــال الّتشــريعّية.

أيضــًا  حــّرة"  "أصــوات  حملــة  وتســتهدف 
علــى  الّضــوء  لتســليط  الّدولــّي  المجتمــع 
الّتحّديــات المنهجّيــة التــي تواجــه المجتمعيــن 
الّليبــّي والّلبنانــّي فيمــا يتعّلــق بحّريــة الّتعبيــر 
اســتقالّية  وكذلــك  والّتجمــع،  والخطــاب 

قطــاع اإلعــام.
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تحديات الضغط
على حّرية الّتعبير

ــت  ــث أصبح ــّي حي ــاء المدن ــي الفض ــًا ف ــًا مقلق ــط تقّلص ــرق األوس ــاء الّش ــع أنح ــي جمي ــدان ف ــهد البل تش
انتهــاكات حّريــة الّتعبيــر أكثــر تعقيــدًا. وتهــدف حمــات القمــع ضــّد وســائل اإلعــام المســتقّلة والمجتمــع 
المدنــّي، والّتهديــدات والهجمــات التــي تقــوم بهــا الجهــات الحكومّيــة وغيــر الحكومّيــة، وانتشــار خطــاب 
الكراهّيــة والمعلومــات المضّللــة والّدعايــة، إلــى قمــع األصــوات المعارضــة وترهيــب األصــوات المنتقــدة 

وإذكاء االنقســام أو التخويــف.

ومنــذ عــام 2019، عملــت منّظمــات المجتمــع المدنــّي المشــاركة فــي برنامــج "أصــوات حــّرة" علــى 
تنفيــذ مشــاريع ممّولــة مــن معهــد صحافــة الحــرب والّســام لدعــم الّصحافّييــن والصحافيــات والناشــطين 
والناشــطات والمواطنيــن والمواطنــات فــي محاســبة الحكومــات. ومــن خــال العمــل الميدانــّي المكثــف 
فــي ليبيــا ولبنــان، طلبــت المنّظمــات مدخــات مــن مجموعــة متنّوعــة مــن أصحــاب وصاحبــات المصلحــة 
بمــا فــي ذلــك اإلعامّييــن واإلعاميــات والمســؤولين والمســؤوالت والباحثيــن والباحثــات والمواطنيــن 
والمواطنــات، وقــد جمعــت األولوّيــات األكثــر إلحاحــًا فــي كا البلديــن والتــي تتطّلــب اســتجابة سياســّية:

 ليبيا:

تعديــل الّتشــريعات الّرئيســّية لتعزيــز حّريــة 
الّتعبيــر والّتجّمــع.

لحمايــة  قانونــّي  أســاس  إيجــاد 
مــن  والحــّد  والصحافيــات  الّصحافّييــن 

الكراهّيــة. خطــاب 

تعزيــز حضــور المــرأة ومشــاركتها فــي 
الّصــور  يتجــاوز  بمــا  اإلعــام  وســائل 

الّتقليدّيــة. الّنمطّيــة 

 لبنان:

تعزيــز ثقافــة الّنقــاش لخلــق بيئــة تســمح 
بطريقــة  المختلفــة  اآلراء  عــن  بالّتعبيــر 

متســامحة.

لتعزيــز  الّرئيســّية  الّتشــريعات  تعديــل 
والمســتقّلة. الحــّرة  اإلعــام  وســائل 

توعيــة المواطنيــن والمواطنــات باإلطــار 
ــة. ــات االنتخابّي والعملّي



ــا ولبنــان ويطــرح توصيــات  ــر فــي ليبي ــة لحّريــة الّتعبي يلّخــص هــذا المنشــور الّتحّديــات ذات األولوّي
ــن  ــزود صانعــي وصانعــات الّسياســات، والممّثلي ــّم تطويرهــا بشــكل ي محــّددة لمعالجتهــا. وقــد ت
والممثــات المنتخبيــن، والمرّشــحين والمرشــحات فــي االنتخابــات، والمجتمــع الّدولــّي بــرؤى 
ثاقبــة حــول حريــة التعبيــر واالحتياجــات ذات الصلــة وأولويــات المواطنيــن والمواطنــات الليبييــن 

ــن. واللبنانيي

مشــروع  فــي  الّشــريكة  المنّظمــات  وســتواصل 
ــن  ــي بي ــادة الوع ــى زي ــل عل ــّرة" العم ــوات ح "أص
المواطنيــن والمواطنــات وصّنــاع وصانعــات القــرار 
بأهّميــة حّريــة الّتعبيــر، وتشــجيع فــرص مناقشــة 
الّسياســات، وبنــاء توافــق فــي اآلراء بشــأن الحاجــة 

ــاح. ــى اإلص إل
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ليبيا
تعديل الّتشريعات الّرئيسّية 
لتعزيز حّرية الّتعبير والّتجّمع

ــف  ــار العن ــا، إاّل أّن انتش ــي ليبي ــتوريًا ف ــّي دس ــلمّي محم ــع الّس ــي الّتجّم ــّق ف ــم أّن الح رغ
ــّي  ــن اإلطــار القانون ــع. ويتضّم ــات مــن الّتجّم ــن والمواطن ــع المواطني وانعــدام األمــن يمن
عــددًا مــن الّلوائــح التــي تمنــح الحكومــة صاحّيات للحــّد من حّريــة الّتعبيــر والّتجّمــع، وكذلك 
ــا المســتجد إلــى مزيــد مــن  الوصــول إلــى المعلومــات. ولقــد أّدت جائحــة فيــروس كورون
القيــود علــى الحّريــات المدنّيــة األساســّية، وغالبــًا مــا يتــّم اســتخدامها لتقييــد حقــوق حّريــة 
الّتعبيــر والّتجّمــع الّســلمّي ومهاجمــة أو احتجــاز األصــوات الناقــدة وإغــاق وســائل اإلعــام 
ــر  وتجريــم حّريــة الّتعبيــر. كمــا ال تلتــزم العديــد مــن الّنصــوص الّتشــريعّية بالّدســتور والمعايي

الّدولّيــة لحقــوق اإلنســان، وبالّتالــي تتطّلــب تعديــات جوهرّيــة.

وينّظــم القانــون رقــم 65 لســنة 2012 
فــي  الحــّق  الّتجّمــع  حّريــة  بشــأن 
الّتظاهــر الّســلمّي. وعلــى الّرغــم مــن 
ــه يتوافــق بشــكل عــاّم مــع مبــادئ  أّن
حقــوق اإلنســان الّدولّيــة، إاّل أّن الّنــزاع 
المّســلح واالضطــراب المرتبــط به يردع 
الّســلمّية  الّتجّمعــات  خطيــر  بشــكل 
ــد مــن المجــاالت. ويســمح  فــي العدي
ــون بحظــر االحتجاجــات الّســلمّية  القان
القومــّي".  األمــن  "حمايــة  بدعــوى 
ويمكــن للّســلطات تفريــق االحتجــاج 

لمجــّرد عــدم االمتثــال للمتطّلبــات البيروقراطّيــة البســيطة. ودعــت مجموعــات المجتمــع 
المدنــّي الّســلطات الّليبّيــة إلــى اعتمــاد مبــادئ توجيهّيــة واضحــة لتنظيــم اســتخدام األســلحة 

ــات. ــاء الّتجّمع ــون أثن ــاذ القان ــؤولي إنف ــل مس ــن قب ــة م الّناري
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وفــي أكتوبــر 2021، صــادق مجلس الّنــواب الّليبّي على قانون مكافحــة الجرائم اإللكترونّية 
دون استشــارة عاّمــة مــع المجتمــع المدنــّي الّليبــّي ومجتمــع الخبــراء والخبيــرات. وانتقــد 
ــة  ــة والغامض ــواّده الفضفاض ــون م ــان القان ــوق اإلنس ــن حق ــات ع ــون والمدافع المدافع
ــر، ويحــّد مــن  ــد هــذا القانــون حّريــة الّتعبي ــر حقــوق اإلنســان. حيــث يقّي التــي تنتهــك معايي
ــر  ــر علــى اإلنترنــت، ويســمح بالحجــب غي ــة للّتعبي حّريــة الّصحافــة، ويشــّرع المراقبــة الجماعّي

القانونــّي للمواقــع والمحتــوى. 

ــا إلــى تشــريعات تحمــي ســمعة  وتفتقــر ليبي
الخاّصــة  تلــك  وليــس  األفــراد  وخصوصّيــة 
الّسياســّيين  وعلــى  ومؤّسســاتها.  بالّدولــة 
والسياســيات والّشــخصّيات العاّمة أن يتقّبلوا 
الّنقــد أكثــر مــن المواطنيــن والمواطنــات 
ــروعة  ــائل مش ــتخدموا وس ــن وأن يس العاّديي

ــم. ــم ضّده ــض المزاع ــة لدح ــر عنيف وغي
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الّليبــّي  المدنــّي  المجتمــع  دعــا  كمــا 
الّشــفافّية  تعزيــز  إلــى  العاّمــة  المؤّسســات 
وإتاحــة قراراتهــا علــى اإلنترنــت ونشــر جميــع 
بعملهــا.  الّصلــة  ذات  والوثائــق  المعلومــات 
وأصــّرت الجماعــات الحقوقّيــة علــى منــح جميــع 
حــّق  تمييــز،  دون  والمواطنــات،  المواطنيــن 
ووضــع  العاّمــة،  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
والّصحافّييــن  األفــراد  لحمايــة  آلّيــات واضحــة 
ــاكات.  ــن االنته ــون ع ــن يبلغ ــات الذي والصحافي
وأثــار العديــد مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن 
ــن تســمح  ــر مخــاوف مــن أّن القواني ــة الّتعبي حّري
بســجن مؤّلفــي ومؤلفــات المحتــوى الّصحفــّي 
حتــى وإن لــم ينتهــك المتطّلبــات الّتشــريعّية.
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الّتوصيات

الّتشــريعّية  الّصياغــة  عملّيــة  إجــراء  ينبغــي 
المجتمــع  مــع  بالّتشــاور  النــّواب  لمجلــس 
ــع  ــال جمي ــن امتث ــا يضم ــّي، بم ــّي الّليب المدن
القوانيــن والمراســيم الحالّيــة والمســتقبلّية 
لمبــادئ ومعاييــر حّريــة الّتعبيــر. وفــي الوقت 
التنفيذيــة  الّســلطة  علــى  ينبغــي  نفســه، 
الّتأّكــد مــن أّن تشــريعات حّريــة الّتعبيــر عــن 

المســاواة قــد تــّم ســّنها بشــكل مناســب.

الّنــّواب  ومجلــس  الحكومــة  علــى  ينبغــي 
حّريــة  علــى  المفروضــة  القيــود  تخفيــف 
فيــروس  لجائحــة  نتيجــة  والّتجّمــع  الّتعبيــر 

المســتجد. كورونــا 

نبغــي للحكومــة والمجتمــع المدنــّي بــذل جهــود مشــتركة لرفــع وعــي المواطنيــن 
والمواطنــات بمفهــوم حّريــة الّتعبيــر وقيمتهــا فــي الّتماســك االجتماعــّي والحكــم 

الّديمقراطــّي.
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علــى منّظمــات المجتمــع المدنــّي تعزيــز الحــوار مــع قــادة وســلطات المجتمــع المحلــّي 
ــر خلــق بيئــة آمنــة تحمــي الناشــطين والناشــطات والّصحافّييــن والصحافيــات  حــول تدابي

والمدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان.

الّتعليمــّي  المجتمــع  يدمــج  أن  ينبغــي 
وحقــوق  المواطنــة  مفاهيــم  المهنــّي 
اإلنســان والحّريــات والّديمقراطّيــة وحّريــة 

الّدراســّية. المناهــج  فــي  الّتعبيــر 

ــّي  ــع المدن ــات المجتم ــى منّظم ــي عل ينبغ
التعبيــر  لحّريــة  األساســّية  المبــادئ  تبّنــي 

وتعزيزهــا مــن خــال مشــاريع مختلفــة.
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لبنان
تعديل الّتشريعات الّرئيسّية 

لتعزيز حّرية اإلعالم واستقالله

ويواجــه العاملــون والعامــات فــي مجــال اإلعــام والناشــطين 
والناشــطات فــي لبنــان تهديــدات لفظّيــة وجســدّية متزايــدة 
وعنفــًا عبــر اإلنترنــت مــن قبــل جهــات حكومّيــة وغيــر حكومّيــة. 
ــات  ــن والصحافي ــى الّصحافّيي ــداءات الجســدّية عل وازدادت االعت
ــداًء،  ــّم تســجيل 15 اعت ــام 2019، ت ــق: ففــي ع ــر للقل بشــكل مثي
مقارنــة بمــا مجموعــه 175 اعتــداًء فــي عــام 2020. وفــي 
الّذكــرى األولــى لاحتجاجــات فــي لبنان فــي 17 أكتوبــر  2019، 
وّثقــت منّظمــات المجتمــع المدنــّي الّلبنانّيــة االّتجاهــات األخيــرة 
ووجــدت ارتفاعــًا متزايــدًا فــي أنمــاط القمــع التــي تمارســها 
ــة. وبينمــا يفلــت المهاجمــون مــن  الّســلطات الّسياســّية واألمنّي
العقــاب، تتــّم محاكمة عــدد متزايد مــن الّصحافّييــن والصحافيات 
بتهــم  إلــى االســتجواب  والناشــطين والناشــطات ودعوتهــم 

ــّي غامضــة.  تشــهير جنائ

ــة  ــنوات القليل ــى مــدى الّس ــر فــي المنطقــة. وعل ــة الّتعبي ــارة لحّري ــه من ــان ذات مــّرة بأّن اشــتهر لبن
الماضيــة، تدهــورت الحّريــات اإلعامّيــة فــي البــاد بشــكل كبير. وتســمح القوانيــن والّلوائــح المختلفة 

لمــن هــم فــي الّســلطة بفــرض الّرقابــة أو غيرهــا مــن أشــكال القمــع ضــّد حّريــة الّتعبيــر. 
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ومــن جهــة أخــرى، يضّيــق تعريــف الّصحافّييــن والصحافيــات فــي قانــون المطبوعــات المهنــة 
لتقتصــر فقــط علــى أصحــاب الّتســجيل فــي نقابــة الّصحفّييــن: بينمــا ال يتمّتــع اآلخــرون بحمايــة 
تشــريعّية لممارســة مهنــة الّصحافــة. وهــذه األحــكام تجعــل الّصحافــة محــّل تبعّيــة للّســلطة 
الّسياســّية. وتجــري مناقشــة قانــون جديــد لإلعــام فــي البرلمــان ولكــن دون الّتشــاور 
ــن   ــاز الّصحافّيي ــر احتج ــى حظ ــة إل ــات الحقوقّي ــت الجماع ــا دع ــّي، بينم ــع المدن ــع المجتم م
والصحافيــات الّســابق للمحاكمــة وإلغــاء أحــكام الّســجن. وقــد تــّم اعتمــاد قانــون الوصــول 

إلــى المعلومــات فــي ينايــر 2017 ولكــن لــم يتــّم تطبيقــه بشــكل فّعــال بعــد.

ــه  وبشــكل عــاّم، فــإّن اإلطــار الّتشــريعّي قــد عفــا علي
الّزمــن ويمنــع وســائل اإلعــام مــن نشــر مقــاالت 
ــة أو تهيــن  "تهــّدد األمــن القومــّي أو الوحــدة الوطنّي
كبــار المســؤولين الّلبنانّييــن". وفــي مــارس 2022، تــّم 
إنشــاء أطلــس تشــريعّي رقمــّي لتوثيــق وتقييــم وتصّور 
الّتعبيــر  اإلطــار القانونــّي بأكملــه، المتعّلــق بحّريــة 
واإلعــام فــي لبنــان. ويحتــوي األطلــس علــى قاعــدة 
ــا  ــدى امتثاله ــع م ــة، ويتتّب ــن واألنظم ــات للقواني بيان
ــى  ــوء عل ــة، ويســّلط الّض ــر الّدســتورية والّدولّي للمعايي

ــود. ــوض والقي ــرات والغم الّثغ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_MtycLsKbmc
https://foe.maharatfoundation.org/Themes?lang=ar
https://foe.maharatfoundation.org/Themes?lang=ar
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الّتشــهير  الّلبنانــّي  العقوبــات  قانــون  ويعتبــر 
ويعّرفهــا  جرائــم  كاذبــة  معلومــات  ونشــر 
علــى نطــاق واســع للغايــة، مّمــا يتــرك البــاب 
مــن  سياســّيًا  المتحّيــزة  للّتفســيرات  مفتوحــًا 
قبــل المحاكــم والّســلطات مــع خطــر تجــاوز 
تقييــد خطــاب  بيــن  بســهولة  الفاصــل  الخــّط 
ــتخدم  ــر. وتس ــة الّتعبي ــن حّري ــّد م ــة والح الكراهّي
ــات  ــن والصحافي ــع الّصحافّيي هــذه األحــكام لمن
والمواطنيــن والمواطنــات مــن اســتجواب أو 
ــنوات  ــي الّس ــية. وف ــة الّسياس ــاد المؤّسس انتق
األخيــرة، ضايقــت المحاكــم مقّدمــي ومقدمــات 
البرامــج الّتلفزيونّيــة الذيــن ســمحوا للّضيــوف 
ــر  ــا يحظ ــواء. كم ــى اله ــؤولين عل ــاد المس بانتق
ــور  ــأن األم ــدة بش ــات اآلراء الّناق ــون العقوب قان
بالمشــاعر  "اإلضــرار  بحّجــة  بالّديــن  المتعّلقــة 
ــّي. ــر الفن ــة الّتعبي ــن حّري ــّد م ــا يح ــة"، مّم الّديني

تدعــو منّظمــات المجتمــع المدنــّي الحكومــة إلــى مواءمــة الّتشــريعات مــع المعاييــر 
المعلومــات. إلــى  التعبيــر والوصــول  لحّريــة  والّدولّيــة  الّدســتورّية 

ينبغــي للّســلطات، كاســتجابة لدعــوات الجماعــات الحقوقّيــة، الّنظــر فــي إلغاء تجريم الّتشــهير 
وإلغــاء العقوبــات غيــر المتناســبة علــى اإلضــرار بالّســمعة. وفــي الوقت نفســه، ينبغــي تعديل 
قوانيــن الّتشــهير المدّنــي والّتحريــض الجنائــّي لتشــمل الحمايــة الكافيــة لســمعة األشــخاص 

ــة الّتعبير. وحّري

ينبغــي علــى المؤّسســات أن تتبّنــى نهج عدم اّلتســامح 
مطلقــًا فيمــا يتعلــق باالعتــداءات علــى الّصحافّييــن 
والصحافيــات وينبغــي أن تحاســب المســؤولين عــن 

ــل هــذه الهجمــات. مث

علــى األجهــزة األمنّيــة االمتنــاع عــن اعتقــال األشــخاص 
آرائهــم، فــي حيــن  عــن  الّســلمّي  تعبيرهــم  لمجــّرد 
ينبغــي الحــّد مــن عــدد شــكاوى الّتشــهير الجنائّيــة مــن 

ــن. ــؤولين الحكومّيي ــل المس قب

الّتوصيات

#أصوات_حّرة

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D3I1uosNsKA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=g_nsnqxc3Ns
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eG0Ed7TgDxI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eG0Ed7TgDxI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eG0Ed7TgDxI


ــا بشــكل  ــات والناشــطين والناشــطات فــي ليبي ــن والصحافي ــم بحــّق الّصحافّيي ــد الجرائ تتزاي
ــة عــن ماحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم  ــة والقضائّي مســتمّر، فيمــا تعجــز المؤّسســات األمنّي
ــن  ــي ترهــب الّصحافّيي ــة الت ــد حــاالت المليشــيات المتطّرفــة المجهول ــال. وتتزاي بشــكل فّع
والصحافيــات أو تمــارس أشــكااًل أخــرى مــن العنــف ضّدهــم، لكــّن األداء المحــدود للّنظــام 
القضائــّي تــرك مثــل هــذه الحــاالت دون إجابــة. ويعمــل الّصحافّيــون والصحافيــات الّليبّيــون 
ــة دون  ــة واالجتماعّي ــم للّضغــوط المهنّي فــي ظــروف هّشــة تجعلهــم معّرضيــن بشــكل دائ
آلّيــات مناســبة للحمايــة القانونّيــة لمهنتهــم. كمــا يتعــّرض الّصحافّيــون والصحافيــات للفصــل 
الّتعســفّي مــن قبــل مالكــي وســائل اإلعــام وغالبــًا مــا يجبــرون علــى العمــل بــدون عقــود 

عمــل وتأميــن طبــّي أو تأميــن اجتماعــّي.

ليبيا
إيجاد أساس قانونّي لحماية 

الّصحافّيين والصحافيات 
والحّد من خطاب الكراهّية



مــن جهــة أخــرى، يعيــش قطــاع الّصحافــة واإلعام 
الّليبــّي حالــة مــن االرتبــاك والّتشــرذم بســبب غيــاب 
المتماســكة.  اإلعامّيــة  والّسياســات  األنظمــة 
وغالبــًا مــا ُتفــرض قواعــد الّرقابــة علــى الّصحافّييــن 
والصحافيــات ودور اإلعــام: وبينمــا يلعــب مذيعــو 
ومذيعــات الّدولــة فــي األســاس دور أبــواق دعاية، 
فــإّن المذيعيــن والمذيعــات الخاّصيــن غالبــًا مــا يتــّم 
تمويلهــم مــن الخــارج ولديهــم أجندتهــم الّسياســّية 
ــة  ــات هيكلّي ــى إصاح ــة إل ــاك حاج ــة. وهن الخاّص
وقانونّيــة إلضفــاء الّشــفافّية علــى ملكّيــة وســائل 
ــات  ــكام والممارس ــا أّن األح ــة. كم ــام الّليبّي اإلع
الّتنظيمّيــة  الهيئــات  تمارســها  التــي  الّتقييدّيــة 
حّريــة  فــي  للحــّق  القانونــّي  األســاس  تقــّوض 
ــر وتعــّرض اســتقال وســائل اإلعــام للخطــر  الّتعبي
– ومــن ذلــك مثــًا أّن متطّلبــات الّتســجيل التــي 
ــى  ــام ال تحظ ــائل اإلع ــرًا لوس ــا مؤّخ ــّم تقديمه ت
ــام  ــائل اإلع ــب وس ــع مطال ــارض م ــعبّية وتتع بش

ــي. ــم الّذات ــة بشــأن الّتنظي الّليبّي

وفــي الوقــت نفســه، فــإّن اإلعــام الّليبــّي شــديد االســتقطاب والحزبّيــة، مّمــا يؤّجــج خطــاب 
الكراهّيــة والّتحريــض علــى العنــف بســبب مواقــف االنحيــاز التــي تّتخذهــا فــي الّنزاعــات أو 
ــة. ولطالمــا حــّرض خطــاب  باســتخدام لغــة غيــر الئقــة تثيــر االنقســام بيــن الفئــات االجتماعّي
الكراهّيــة والمعلومــات المضّللــة عبــر اإلنترنــت علــى العنــف والفظائــع الجماعّيــة فــي كثيــر 

مــن األحيــان. 

أصبحــت وســائل الّتواصــل االجتماعّي ســاحة معركة 
جديــدة فــي الّنزاعــات وتتزايــد حمــات اّلتضليــل عددًا 
ونطاقــًا. وتعــّد قضايــا الّرقابــة وخطــاب الكراهّية عبر 
اإلنترنــت والمعلومــات المضّللــة أثنــاء الّنــزاع مصــدر 
قلــق خطيــر نظــرًا إلمكانّيــة تفاقــم العنــف وتقويــض 
نزاهــة االنتخابــات. وهنــاك عــدد مــن الحــاالت التــي 
نشــرت فيهــا وســائل اإلعــام معلومــات وشــائعات 
تدقيــق  الّتواصــل االجتماعــّي دون  علــى وســائل 
للحقائــق أو التــزام بمبــادئ الموضوعّيــة والحيــاد 

فــي الّصحافــة. 

https://m.facebook.com/FezzanLibyaOrg/videos/612595619794211?_rdr
https://m.facebook.com/FezzanLibyaOrg/videos/612595619794211?_rdr


كثيــرًا مــا يتــّم نشــر اّتهامــات ال أســاس لهــا 
تــؤّدي إلــى الّشــتائم والّتشــهير والّتحريــض على 
قانــون  ويجــّرم  واإلذالل.  والوصــم  االنتقــام 
العقوبــات الّليبــّي مختلــف أشــكال الّتعبيــر، وال 
ــن  ــذي يتعّي ــل ال ــن العم ــر م ــاك الكثي ــزال هن ي
القيــام بــه لتحديــد الّتــوازن بيــن الّتدابيــر ضــّد 
ــة  ــاب الكراهّي ــب لخط ــر المعاق ــتخدام غي االس
والّتحريــض علــى العنــف، ومبــادئ حّريــة الّتعبير.

ــات  ــراء االنتخاب ــاالت إج ــر احتم ــن أن توّف ويمك
لتعزيــز  ليبــّي جديــد فرصــة  وصياغــة دســتور 
الّتعبيــر  لحّريــة  الواضحــة  القانونّيــة  الحمايــة 
ــاق  ــك لاّتف ــام، وكذل ــائل اإلع ــتقال وس واس
علــى خارطــة طريــق قوّيــة العتمــاد قانــون 
وإنشــاء  والمطبوعــات،  للّصحافــة  جديــد 

والّصحافــة. لإلعــام  األعلــى  المجلــس 

ــة لتنظيــم  يهــدف المجلــس األعلــى لإلعــام والّصحافــة إلــى أن يكــون مؤّسســة المركزّي
ــة، واســتقال  ــة عــن الّســلطة الّتنفيذّي اإلعــام، وضمــان اســتقالّية وســائل اإلعــام العاّم
وســائل اإلعــام الخاّصــة عــن التأثيــرات الّسياســّية. ويعمــل المجلــس بنزاهــة وكفــاءة 
المذيعيــن  تراخيــص  إجــراءات  باإلشــراف علــى شــفافّية  واســتقالّية، وســيتّم تكليفــه 
والمذيعــات اإلذاعّييــن والّتلفزيونّييــن ومنــع احتــكار أو تركيــز ملكّيــة وســائل اإلعــام. وقــد 
ــة  ــة رقاب ــت ألّي ــاع اإلنترن ــدم إخض ــى ع ــّي إل ــع المدن ــات المجتم ــات منّظم ــت مجموع دع
ــي ال يضــّر  ــة؛ ووضــع حــّد إلغــاق وســائل اإلعــام الت ــل مؤّسســات الّدول ــع مــن قب أو تتّب

ــة. ــاّم أو اآلداب العاّم ــام الع ــا بالّنظ محتواه

ــن  ــدأ مجتمــع المهنّيي ومــن جهــة أخــرى، ب
والمهنيــات اإلعامّييــن مشــاورة واســعة 
قواعــد  مدّونــة  تطويــر  حــول  الّنطــاق 
الّســلوك التــي ينبغــي أن توجــه وســائل 
االلتــزام  نحــو  العاّمــة والخاّصــة  اإلعــام 
بالمعاييــر الّديمقراطّيــة ومبــادئ العمــل.

#أصوات_حّرة



الّتوصيات
ينبغــي علــى المجتمــع اإلعامــّي والمشــّرعين والمشــرعات تحليــل الفــراغ القانونــّي فيمــا 
ــع  ــة ووض ــة والخاّص ــة العاّم ــام الّليبّي ــائل اإلع ــوق وس ــف وحق ــات ووظائ ــق بواجب يتعّل

إطــار قانونــّي قــوّي وواضــح.

ينبغــي رفــع القيــود المفروضــة علــى وســائل اإلعــام، والتــي تهــدف إلــى حمايــة 
ــام  ــروف لنظ ــئ الّظ ــة أن تهي ــات الّدول ــى مؤّسس ــي عل ــاد. وينبغ ــن االنتق ــلطات م الّس

إعامــّي تعــّددّي.

ينبغــي أن تتمّتــع المؤّسســات اإلعامّيــة العاّمــة باالســتقال الّتحريــرّي واإلدارّي والمالــّي 
لتكــون قــادرة علــى العمــل مــن أجــل المصلحــة العاّمــة. وينبغــي أن تخضــع للّرقابــة المالّية 
مــن قبــل مؤّسســات الّرقابــة والمحاســبة وللمســاءلة مــن قبــل المواطنيــن والمواطنــات، 

وليــس الحكومــة أو األحــزاب الّسياســّية المهيمنــة.

ينبغــي أن تحصــل وســائل اإلعــام العاّمــة علــى الّتمويــل العــاّم، وتضمــن تكافــؤ الفــرص 
والتعدديــة السياســية للجمهــور. ينبغــي توفيــر إنتاجهــا لجميــع مكونــات المجتمــع.

ينبغــي علــى المجتمــع اإلعامــّي المهنّي االنتهــاء من مدّونــة قواعد الّســلوك واعتمادها 
باإلجمــاع لتكــون بمثابــة أداة تنظيم ذاتــّي، وتعزيز معاييــر المهنة والممارســات الجّيدة.

ينبغــي تمكيــن نقابــة لإلعــام والّصحافّييــن والصحافيــات لحمايــة حقــوق اإلعامّييــن 
واإلعاميــات أثنــاء قيامهــم بعملهــم.

ينبغــي علــى اإلعامّييــن واإلعاميــات باالشــتراك مــع المجتمــع المدنــّي واألكاديمّييــن 
واألكاديميــات وجميــع أصحــاب وصاحبــات المصلحــة اآلخريــن توحيــد الجهود لتعزيــز الحوار 
ــة  ــف والمعلومــات المضّلل ــى العن ــض عل ــز والّتحري ــة والّتميي والحــّد مــن خطــاب الكراهّي

فــي وســائل اإلعــام. 

https://libyan-cna.net/news/political-affairs/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81
https://libyan-cna.net/news/political-affairs/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81


لبنان
توعية المواطنين والمواطنات 

بالعملّيات واإلجراءات االنتخابّية

مــن المقــّرر إجــراء أّول انتخابــات نيابّيــة فــي لبنــان منــذ االنتفاضــة الجماهيرّيــة عــام 2019 
التــي ســعت إلــى تغييــر الوضــع الّراهــن للحكومــة فــي منتصــف مايــو 2022، حيــث دخلــت 
البــاد فــي أســوأ أزمــة اقتصادّيــة منــذ عقــود. وتأتــي االنتخابــات أيضــًا بعــد االنفجــار الــذي 
ــر مــن 200 شــخص فــي  ــاة أكث ــروت وأودى بحي ــاء بي وقــع فــي أغســط 2020 فــي مين

قلــب العاصمــة.
أن  مــن  والمراقبــات  المراقبــون  ويخشــى 
مــن  عاليــة  بمســتويات  االنتخابــات  تتمّيــز 
الفســاد وشــراء األصــوات واإلكــراه، وتراجــع 
نســبة اإلقبــال بشــكل عــاّم، الّناجمــة عــن 
أّن  فــي  والناخبــات  الّناخبيــن  شــكوك 
والّناشــئة  الّتقليدّيــة  الّسياســّية  الكيانــات 
ســيكون لديهــا اإلرادة الّسياســّية للتأثيــر على 
اإلصــاح بمجــّرد انتخــاب البرلمــان الجديــد. من 
جانــب آخــر، تثيــر المقاطعــة التــي أعلــن عنهــا 
مؤّخــرًا العبــون والعبــات رئيســّيون عشــّية 
إطــاق الحملــة االنتخابّيــة مخــاوف بشــأن 
زيــادة تقويــض شــرعّية العملّيــة االنتخابّيــة.
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مــن جانــب آخــر، تحتــاج األنظمــة االنتخابّيــة فــي 
البــاد إلــى تحســين كبير. حيــث أقــّر البرلمان في 
ــر 2021، مجموعــة مــن الّتعديــات علــى  نوفمب
ــر  ــكل كبي ــت بش ــي رفع ــات الت ــون االنتخاب قان
ســقوف اإلنفــاق علــى الحملــة وكذلــك رســوم 
الّترشــيح، مّمــا زاد مــن الحواجــز المالّيــة أمــام 
المشــاركة. وتمّيــز أحــكام اّلدعايــة واإلنفــاق 
بشــكل عــاّم ضــّد المرّشــحين والمرشــحات األقــّل 
شــهرة وتحابــي األحــزاب الّثريــة والمؤّسســّية. 

ــات  ــن والناخب ــاّدي للّناخبي ــم الم ــات أو الّدع ــم الخدم ــر تقدي ــوص، ال يعتب ــه الخص ــى وج وعل
شــكًا مــن أشــكال الّرشــوة، حيــث أّن المرّشــحين والمرشــحات وأحزابهــم مــا انفّكــوا يقّدمــون 
ــد هــذا الحكــم الّطريــق  ــات. ويمّه ــل االنتخاب ــا باســتمرار لمــّدة ثــاث ســنوات قب هــذه المزاي
للمحســوبّية ويمّكــن األحــزاب القديمــة والطائفّيــة مــن حشــد الّتأثيــر علــى الّناخبيــن والناخبات 

مــن خــال شــبكات المحســوبّية.
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ــه  ــذي يقــوم ب ــى الّرغــم مــن الّدفــع القــوّي ال وعل
المجتمــع المدنــّي لتحســين ســجّل لبنــان الّســيء 
ومشــاركتها  للمــرأة  البرلمانــّي  الّتمثيــل  بشــأن 
الّسياســّية بشــكل عــاّم، لــم يتــّم تضميــن كوتــا للنســاء 
منّظمــات  بقيــادة  بحــث  وُيظهــر  القانــون.  فــي 
المجتمــع المدنــّي أّن المــرأة غائبــة باســتمرار عــن 
تغطيــة وســائل اإلعــام لانتخابــات والّسياســة: فــي 
فبرايــر 2022، كانــت 5٪ فقــط مــن نشــرات األخبــار 
ــن  ــط م ــاء، و 8٪ فق ــّم نس ــة تض ــة الّلبنانّي الّتلفزيونّي
الّضيــوف فــي البرامــج الحوارّيــة الّسياســّية فــي 
ــّم إقــرار  ــم يت ــوا مــن الّنســاء. كمــا ل ــرة كان تلــك الفت
ــى مراكــز  ــة بتحســين الوصــول إل المقترحــات الخاّص

االقتــراع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــاك العــاّم فيمــا  ــد مــن الّشــكوك واالرتب ــّي مــن العدي ــه، فقــد حــّذرت منّظمــات المجتمــع المدن وعلي
ــائعان  ــاالن ش ــاك مث ــا. وهن ــا وعدالته ــى نزاهته ــر عل ــد يؤّث ــا ق ــة مّم ــة االنتخابّي ــإدارة العملّي ــق ب يتعّل
ــة بســبب ســاعات  ــداع الّرســوم المطلوب ــات فــي تســجيل المرّشــحين والمرشــحات وإي يشــمان الّتحّدي
العمــل القصيــرة للمؤّسســات المعنّيــة؛ وإحجــام المصارف اللّبنانّية عن الّســماح للمرّشــحين والمرشــحات 
ــة إلــى معالجــة  ــة والّداخلّي ــة وزارتــي المالّي بفتــح حســابات حملتهــم. وقــد دعــت الجماعــات الحقوقّي
هــذه الّتحّديــات علــى وجــه الّســرعة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون الّتصويــت وفــرز األصــوات عرضــة 
ــاء وخدمــات إنترنــت  ــن الكهرب ــن تكــون قــادرة علــى تأمي ــراع ل ــد مــن مراكــز االقت للّتاعــب، ألّن العدي

موثوقــة أثنــاء يــوم االنتخابــات وبعــده.
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اإلعامّيــة  الّتغطيــة  فــإّن  ذلــك،  جانــب  إلــى 
لانتخابــات غيــر متوازنــة بشــكل عــاّم، وال يتــّم منح 
ــحين والمرشــحات فرصــة متســاوية  ــع المرّش جمي
اإلعــام، ألّن معظــم  للمشــاركة فــي وســائل 
المنافــذ اإلعامّيــة منحــازة وتعطــي األولوّيــة 
ــد  ــًا لرص ــف. ووفق ــن الّطي ــط م ــد فق ــب واح لجان
ــّي، فــي هــذه  تقــوده منّظمــات المجتمــع المدن
ــة  ــة أو توعوّي ــة، ال توجــد قطاعــات تثقيفّي المرحل

ــائدة. ــام الّس ــائل اإلع ــج وس ــن برام م
ــز  ــات لتعزي ــة للّناخبيــن والناخب ــة وأدّل ــّي منّصــات إلكترونّي ولذلــك طــّورت منّظمــات المجتمــع المدن
بالّديمقراطّيــة واالنتخابــات،  المتعّلقــة  بالمفاهيــم األساســّية  المواطنيــن والمواطنــات  معرفــة 
والحقــوق الّسياســّية وحقــوق اإلنســان. وال شــّك أّن مثــل هــذه المنّصــات هــي أداة مبتكــرة لرفــع 

ــة. ــات االنتخابّي ــار والعملّي ــات باإلط ــن والناخب ــي الّناخبي وع

ــات،  ــّي بمجــّرد اعتمــاد قواعــد االنتخاب ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ينبغــي علــى مؤسســات الدول
إجــراء مبــادرات قوّيــة لتوعيــة الّناخبيــن والناخبــات لزيادة وعــي المواطنيــن والمواطنات بالمتنافســين 
المختلفيــن وبرامجهــم الّسياســّية والعملّيــات واإلجــراءات االنتخابّيــة وأهّميــة االنتخابــات فــي 

ــة. المجتمعــات الّديمقراطّي

ينبغي أن تستهدف تدابير الّتوعّية المحّددة الّناخبين والناخبات ألّول مرة على وجه الخصوص.

ــاب  ــع أصح ــع جمي ــث يجم ــاب، بحي ــون االنتخ ــات قان ــول تعدي ــام ح ــاش الع ــتمّر الّنق ــي أن يس ينبغ
المصلحــة معــًا لتحديــد األحــكام التــي مــن شــأنها ضمــان قواعــد انتخابــات حــّرة ونزيهــة وشــّفافة.

الّتوصيات
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ليبيا
تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في 

وسائل اإلعالم بما يتجاوز الّصور 
الّنمطية الّتقليدّية

ــات دورًا  ــطات المدنّي ــائّية والّناش ــات الّنس ــت المجموع لعب
مهّمــًا فــي ثــورة 2011، ومنــذ ذلــك الحيــن، َســعيَن جاهــدات 
لقيــادة الّتغييــر واإلصــاح، لكّنهــّن تعّرضــَن للّتهديــد باســتمرار 
بســبب نشــاطهّن. وفــي مجتمــع مجــّزأ بشــّدة، فــإّن انعــدام 
األمــن لــدى المــرأة الّليبيــة، والقوالــب الّنمطّيــة االجتماعّيــة 
تشــّكل  المتفاقمــة  االقتصادّيــة  واألزمــة  المحافظــة، 
الّتحّديــات الّرئيســّية للمســاواة بيــن الجنســين، والتــي تعيــق 
ــات المصالحــة والّســام. ومــن  مشــاركة المــرأة فــي عملّي
الناحيــة االجتماعّيــة، ُينظــر إلــى الّنســاء علــى أّنهــن قــادرات 
القــدرات فقــط،  عــدد محــدود مــن  العمــل فــي  علــى 
بينمــا يواجهــن الّتمييــز اقتصادّيــًا فــي عملّيــة الّتوظيــف 
ومــكان العمــل. كمــا تواجــه مشــاركة المــرأة فــي العملّيــة 

ــرة. ــات كبي الّسياســية أيضــًا عقب
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ــا علــى العمــل فــي ظــّل ظــروف بالغــة  ــون واإلعاميــات فــي ليبي ــر اإلعامّي مــن جهــة أخــرى، ُيجب
ــة الوصــول  ــر وحّري ــة الّتعبي ــل حّري ــة األساســّية مث ــد حقوقهــم المهنّي ــّم تقيي ــًا مــا يت ــة. وغالب الّصعوب
ــث  ــة: حي ــات، بكثاف ــن والصحافي ــى الّصحافّيي ــخصّية عل ــداءات الّش ــد االعت ــات. وتتزاي ــى المعلوم إل

ــف الجســدّي تحــدث بشــكل يومــّي. ــد وحــاالت العن ــاز والّتهدي ــب واالحتج الّترهي

وفــي ليبيــا، توّســع حضــور المــرأة فــي وســائل اإلعــام، 
لكــن تزايــد عددهــا ال يعكــس توّجهــًا عاّمــًا نحــو تمكيــن 
المــرأة أو االنخــراط فــي الّدفــاع عــن القضايــا المهّمــة 
للمــرأة. وبــداًل مــن ذلــك، تســتخدم وســائل اإلعــام 
حضــور المــرأة كأداة تســويقّية لجــذب الجماهيــر. وال 
تــزال أصــوات الّنســاء مفقــودة فــي الّتغطيــة اإلخبارّية. 
بــل إّن الّنســاء هــّن أبعــد مــا يكــون عــن الّتمكيــن فــي 
القــوى العاملــة اإلعامّيــة. وعلــى الّرغــم مــن الفــرص 
ــدة،  ــام الجدي ــائل اإلع ــي وس ــات ف ــرة للّصحافّي الوفي
وخاّصــة المحّطــات الّتلفزيونّيــة، فــإّن معظــم الّنــاس ال 
يزالــون يعتقــدون أّن الّصحافــة هــي وظيفــة ذكوريــة.

#أصوات_حّرة

https://m.facebook.com/FezzanLibyaOrg/videos/990749658452365/?_rdr


تتحّمــل وســائل اإلعــام الّرئيســّية مســؤولّية ترســيخ األدوار الّنمطّيــة للجنســين فــي المجتمــع الّليبــّي. 
وعــادًة مــا تصــّور البرامــج الّتلفزيونّيــة واإلذاعّيــة الّنســاء علــى أّنهــّن أّمهــات ورّبــات بيــوت، بينمــا تميل 
البرامــج الّسياســّية إلــى دعــوة المعّلقيــن الّذكــور، حتــى وإن كانــت بعــض األحــزاب الّسياســّية تشــمل 
ــة الّشــهيرة والمدافعــة  ــة الّليبّي أعضــاء نســائّية فــي صفوفهــا. كمــا تشــير فــدوى كامــل، الّصحافّي
عــن حقــوق المــرأة، "فــي الواقــع، تمثيــل المــرأة الّليبّيــة فــي الّسياســة واإلعــام متخّلــف كثيــرًا عــن 
الّرجــال. وهــذا ليــس بســبب افتقارهــم إلــى المهــارات، ولكــن بســبب نقــص الفــرص كذلــك. وفــي 
حيــن أّن هنــاك عــددًا أكبــر مــن الّنســاء فــي قطــاع اإلعــام اليــوم، إاّل أّنهــّن يلعبــن فــي الغالــب أدوارًا 
ــزال الّرجــال يشــغلون المناصــب  ــل المقّدمــات المشــاركات أو المســاعدات. وال ي ــة مث ــة معّين نمطّي

اإلعامّيــة الّرفيعــة".

ينبغــي علــى منّظمــات المجتمــع المدنــّي التــي تدافــع عن 
حقــوق المــرأة والمســاواة تحديــد الّثغــرات الموجــودة مــن 
خــال الّتقييــم الجنــدرّي للّتشــريعات، والّتوصيــة بإدخــال 

تعديــات علــى قوانيــن وأنظمــة وممارســات محــّددة.

علــى وجــه  الجديــد  الّليبــّي  الّدســتور  يحــّدد  أن  ينبغــي 
الخصــوص مبــدأ المســاواة بيــن الّرجــل والمــرأة فــي جميــع 

جوانــب الحيــاة العاّمــة واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة.

الّتوصيات

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IjO6K9sreig
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IjO6K9sreig


ينبغــي علــى المشــرعين الّليبّييــن عنــد صياغــة القوانيــن أو 
تعديلهــا، الّتأّكــد مــن وضــع أحــكام للّتمثيــل المناســب للمــرأة 

ــام. ــائل اإلع ــك وس ــي ذل ــا ف ــات، بم ــع القطاع ــي جمي ف

ــز  ــتويات لتعزي ــع المس ــى جمي ــّي عل ــد جماع ــذل جه ــي ب ينبغ
مشــاركة المــرأة فــي عملّيــات الّســام والمصالحــة والخطــاب 

ــّي. الّسياس

ــن  ــات المصلحــة المهتّمي ــع أصحــاب وصاحب ــى جمي ينبغــي عل
بحقــوق المــرأة والمســؤولّية عنهــا تحليــل العــدد المتزايــد مــن 
ــاء  ــت وخارجهــا ضــّد الّناشــطات أثن ــر اإلنترن حــاالت الّتشــهير عب
دفاعهــّن عــن حقــوق اإلنســان والحقــوق الّسياســّية، وعليهــّن 
ــاب  ــب وخط ــهير والّترهي ــن الّتش ــّد م ــة للح ــر عملّي ــراح تدابي اقت

ــوع االجتماعــي. ــى الّن ــم عل ــة القائ الكراهّي

ينبغــي أن تســعى مجموعــات ومنّظمــات حقــوق المــرأة إلــى العمــل بشــكل مشــترك وتشــكيل 
تحالفــات مناصــرة مــن أجــل تعظيــم تأثيــر جهودهــا.

ينبغــي أن تســعى وســائل اإلعــام جاهــدة لتوفيــر المزيــد مــن الّتغطيــة لقضايــا المــرأة وتثقيــف 
جمهورهــا حــول المســاواة بيــن الجنســين.

ــم  ــن الّرجــل والمــرأة لتعلي ــم المســاواة بي ــة مفاهي ــة الوطنّي ينبغــي أن تقــّدم المناهــج الّتعليمّي
ــة المحافظــة. ــور الّنمطّي ــى الّص ــب عل ــدة التغّل ــال الجدي األجي

#أصوات_حّرة



لبنان
نشر ثقافة الّنقاش لخلق بيئة

متسامحة للّتعبير عن اآلراء المختلفة
تكتســب وســائل اإلعــام اللبنانيــة المســتقلة والموضوعيــة خــال الفتــرة االنتقاليــة وعــدم االســتقرار، 
أهّميــة حيوّيــة لتمكيــن المواطنيــن والمواطنــات الّلبنانّييــن مــن محاســبة المســؤولين. وتعــّد ســائل 
اإلعــام الّلبنانيــة صريحــة ولكّنهــا أيضــًا مسّيســة للغايــة ومســتقَطَبة، وتدافــع عــن أحــزاب سياســّية 
أو رجــال وســيدات أعمــال معّينيــن. ونتيجــة لذلــك، يشــعر المواطنــون والمواطنــات – خاّصــة الّشــباب 
– بعــدم الّرضــا عــن الّروايــات التــي تــرّوج لهــا وســائل اإلعــام الّرئيســّية ويلجــؤون إلــى مصــادر بديلــة 
لألخبــار والّنقــاش والّتحليــل. وقــد بــدأت وســائل إعــام جديــدة فــي الّظهــور خــال العــام الماضــي 

وخــال مظاهــرات 2019.



ومنــذ احتجاجــات 2019، ُرِفــع الحظــر المفــروض على 
انتقــاد الّشــخصيات العاّمــة، لكــن اشــتّدت الهجمــات 
ذلــك  والصحافيــات.  والّصحافّييــن  اإلعــام  علــى 
الّشــخصّيات  أو  للّسياســّيين  المشــروع  االنتقــاد  أّن 
وحتــى  بالمضايقــة  يقابــل  أن  يمكــن  الّدينّيــة 
اإلجــراءات القانونّيــة. وغالبــًا مــا تثيــر المنشــورات 
عبــر اإلنترنــت أو الّتقاريــر اإلعامّيــة شــكاوى مــن 
ــح  ــام، أصب ــكل ع ــارزة. وبش ــة ب ــخصّيات عاّم ــل ش قب
ــة  ــن موضوعّي ــد م ــكل متزاي ــق بش ــر واث ــور غي الجمه
ــّذي  ــذي يغ ــر ال ــّي، األم ــوى الّصحف ــة المحت وحيادّي

واالســتقطاب. االنقســامات 

كمــا أصبــح مــن الّصعــب بشــكل متزايــد فــي بيئــة وســائل اإلعــام وفــي الّتقاريــر والبــّث اإلذاعــّي 
ــة،  ــن جه ــدًا م ــة جّي ــة ومدعوم ــر مختلف ــات نظ ــّي لوجه ــرض الموضوع ــن الع ــز بي ــّي، الّتميي الّسياس
والّدعايــة أحادّيــة الجانــب للمعتقــدات ووجهــات الّنظــر مــن جهــة أخرى، مــع تجاهل الجانــب المعارض 
أو تحجيمــه. وليــس مــن غيــر المألــوف أن يتجــاوز الّصحافّيــون والصحافيــات الخــّط الفاصــل بيــن الحــّق 
فــي حّريــة الّتعبيــر ومبــدأ توفيــر تغطيــة غيــر منحــازة. ونتيجــة لذلــك، وخاّصــة قبــل االنتخابــات، ُيحــرم 
ــة بحجــج  الجمهــور مــن الوصــول إلــى جميــع وجهــات الّنظــر وفــرص مشــاهدة المناقشــات الحقيقّي

قوّيــة،  يتــّم الّتعبيــر عنهــا بطريقــة متســامحة.

#أصوات_حّرة



والنــّواب  المرّشــحون  يتجّنــب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
خصومهــم  مــع  المناقشــات  فــي  االنخــراط  عمومــًا 
الّسياســّيين ويعطــون األولوّيــة بداًل من ذلــك للمقابات 
الفردّيــة أو اإلعانــات الّسياســّية المباشــرة. وتكشــف 
ــّي  ــع المدن ــات المجتم ــا منّظم ــي تقوده ــة الت المراقب
للّتغطّيــة اإلعامّيــة للحملــة االنتخابّيــة أّن المقابــات 
ــن  ــي حي ــّي، ف ــهد اإلعام ــى المش ــن عل ــة تهيم الفردّي
تــكاد المناقشــات معدومــة. وبالّنســبة لشــهر فبرايــر 
2022، اّتخــذت 3٪ فقــط مــن البرامــج التلفزيونّيــة حــول 
االنتخابــات شــكل نقــاش بيــن المرّشــحين والمرشــحات، 
بينمــا اّتخــذت 88٪ مــن الّتغطيــة شــكل مقابــات مــع 

ــف واحــد مــن حــزب سياســّي واحــد. ضي

وعليــه، فإّنــه فــي غيــاب منّصــات الّنقــاش، والمســاحات المحايــدة، والبيئــة المتســامحة، يميــل 
الّشــباب إلــى اإلحجــام عــن الّتعبيــر عــن آرائهــم بحّريــة، أو الخــوف مــن القيــود القانونّيــة أو االضطهــاد، 
أو فقــدان ثقافــة الّنقــاش. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإّن الّشــباب والّنســاء فــي لبنــان ممثلــون تمثيــًا 
ــًا، و3.4٪ مــن  ــّواب تقــّل أعمارهــم عــن 38 عام ــث أّن 5.4٪ فقــط مــن الن ناقصــًا فــي البرلمــان حي

الّنســاء.

وقــد قامــت منّظمــات المجتمــع المدنــّي بتنفيــذ مبــادرات ناجحــة إلنشــاء منّصــات مفتوحة للناشــطين 
والناشــطات الّشــباب مــن مختلــف األطيــاف الّسياســّية واالجتماعّيــة فــي لبنــان الكتســاب مهــارات 
ــام  ــّدث أم ــارات الّتح ــة مه ــة، وممارس ــى األدّل ــة عل ــدًا وقائم ــة جّي ــج مدروس ــم حج ــاش، وتقدي النق
الجمهــور واالســتماع، وتعّلــم احتــرام وجهــات نظــر المعارضــة. كمــا ُيعــّرف تنســيق مناقشــة الّسياســة 
الّشــباب والّنســاء علــى اّتخــاذ قــرارات مســؤولة ومســتنيرة مــن خــال البحــث وفهــم الجوانــب 

ــة. ــا الخافّي المختلفــة للقضاي
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https://maharatfoundation.org/media/2099/feb-report-elections-ar.pdf


الّتوصيات
ينبغــي علــى المؤّسســات العاّمــة والمجتمــع المدنــّي تعزيــز المبــادرات التــي تشــرك 
الّشــباب فــي الّتعبيــر بحّريــة عــن آرائهــم المســتنيرة وتقديــم حجــج قوّيــة وحجــج مضــاّدة.

ينبغــي علــى األحــزاب الّسياســّية الّنظــر فــي اســتراتيجّيات لتنميــة ثقافــة الحــوار المتســامح 
بيــن أعضائهــا وعضواتهــا وأنصارهــا، وجناحي الّشــباب والّنســاء، والّسياســّيين والسياســيات 

الّطامحين.

ينبغــي علــى وســائل اإلعــام إيــاء األولوّيــة إلنتــاج برامــج المناظــرة وتشــجيع جمهورهــا 
علــى الّتعبيــر عــن اآلراء وطــرح األســئلة علــى شــاغلي مناصــب الّســلطة.

ــز  ــات لتعزي ــي المناقش ــاركة ف ــن المش ــحات االنتخابّيي ــحين والمرش ــى المرّش ــي عل ينبغ
قيــام المواطنيــن والمواطنــات باالختيــار المســتنير.

#أصوات_حّرة



منّظمــة أطــوار لألبحــاث والتنميــة المجتمعيــة هــي منّظمــة يديرهــا 
متطّوعــون ومتطوعــات مقّرهــا طرابلــس وتعمــل علــى خلــق وعــي 
مجتمعــّي لتعزيــز وترســيخ قيــم الّديمقراطيــة فــي ليبيــا. كمــا تعمــل على 
الّتمكيــن االقتصــادي والسّياســي للمــرأة، والبحــث فــي قضايــا الّشــباب، 
ــة،  ــة االجتماعّي ــة المجتمــع، والعدال ــز مشــاركة الّشــباب فــي تنمي وتعزي

ــّوع الثقافــّي. والتن

منّظمــة فــزان ليبيــا يقــع مقرهــا فــي ســبها، جنــوب غــرب ليبيــا. وهــي 
منّظمــة تأّسســت فــي عــام 2012، وتعمــل علــى خدمــة المجتمعات في 
ــر  ــداد الّتقاري ــاركة وإع ــال المش ــن خ ــاد م ــن الب ــة م ــة الجنوبي المنطق
التــي يقودهــا الّشــباب حــول األحــداث فــي فــّزان. ومنّظمــة فــزان ليبيــا 
هــي مبــادرة مجتمعّيــة تقــوم بأعمــال بنــاء الّســام مــن خــال أقســامها 
الثاثــة: مجموعــة فــزان ليبيــا اإلعامّيــة، ومجموعــة فــّزان ليبيــا المدنّيــة، 
ومجموعــة فــّزان ليبيــا للمســاعدة. وتتمثــل مهّمتهــا فــي تشــجيع تبــادل 

المعلومــات بيــن الجنــوب وبقّيــة ليبيــا والعالــم.

الجمعيــة الّلبنانيــة مــن أجــل ديمقراطّيــة االنتخابــات تعمــل علــى قضايــا 
ــن  ــات م ــن والمواطن ــن المواطني ــان لتمكي ــي لبن ــّي ف ــاح االنتخاب اإلص
الجمعيــة  وتأّسســت  الّسياســّية.  العمليــة  فــي  بفعالّيــة  المشــاركة 
الّلبنانيــة مــن أجــل ديمقراطّيــة االنتخابــات فــي عــام 1996، وتقــوم 
ــاق  ــى نط ــات عل ــن والناخب ــف الّناخبي ــات وتثقي ــة االنتخاب ــال مراقب بأعم
واســع، كمــا تحّلــل اإلطــار القانونــّي، وتضــع توصيــات لتحســين العمليــات 
االنتخابّيــة. ولــدى المنّظمــة قاعــدة مــن المتطّوعيــن والمتطوعــات فــي 

ــات. ــة االنتخاب ــان تشــارك فــي جهــود مراقب ــع أنحــاء لبن جمي

تاليًا المزيد حول المنّظمات الّشريكة في برنامج "أصوات حّرة":

نبذة عن أصوات حرة
#أصوات_حّرة

https://atwar.org.ly/
https://fezzanlibya.com/
http://www.lade.org.lb/Home.aspx


المركــز الّليبــّي لحّريــة الّصحافــة هــو منّظمــة 
صحافّيــون  أّسســها  طرابلــس،  مقّرهــا  مدنّيــة 
ــات ومدافعــون  ــات ومحامــون ومحامي وصحافي
 2013 عــام  اإلنســان  حقــوق  عــن  ومدافعــات 
ــه  ــرض ل ــذي يتّع ــب ال لمكافحــة العنــف والّترهي
اإلعــام  ووســائل  والصحافيــات  الّصحافّيــون 
ــا. كمــا يعمــل المركــز علــى  المختلفــة فــي ليبي
إنهــاء حالــة اإلفــات مــن العقــاب لمرتكبــي 
الخطــاب  إســكات  محــاوالت  وردع  الجرائــم، 
المركــز  رؤيــة  وتتمثــل  وتسييســه.  اإلعامــّي 
فــي تحقيــق بيئــة آمنــة للّصحاّفييــن وترســيخ 

مبــدأ حرّيــة اإلعــام والّصحافــة فــي ليبيــا.

تعمــل مؤّسســة مهــارات علــى تعزيــز تطويــر 
الّصحافــة المســتقّلة فــي لبنــان. وهــي منّظمــة 
مقّرهــا بيــروت وتعمــل علــى الّنهــوض بالّظــروف 
المجتمعّيــة والّسياســية التــي تعــّزز حّريــة الّتعبيــر 
والوصــول إلــى المعلومــات واحتــرام حقــوق 
مهــارات  منّظمــة  أهــداف  وتشــمل  اإلنســان. 
االســتراتيجية محــو األمّيــة اإلعامّيــة والّسياســة 
الّتقدميــة  المجتمعــات  وتزويــد  والمناصــرة، 
بالمعرفــة والمهــارات الّازمــة إلحــداث تغييــر.

بقيــم  للتنميــة  الّليبيــة  المنّظمــة  تلتــزم 
الّديمقراطيــة والحيــاد والمســاواة بين الجنســين. 
وهــي منّظمــة مقرهــا فــي بنغــازي، وتديــر عــدة 
ــا. وتحــّدد  ــع أنحــاء ليبي ــة فــي جمي فــروع إقليمّي
ــه اســتراتيجّيات  ــة وتوّج ــة للتنمي المنّظمــة الّليبي
لبرامــج الّتنميــة الوطنّيــة مــع التركيــز القــوّي 
كمــا  والّشــباب.  المــرأة  تمكيــن  دعــم  علــى 
ــك البحــوث وورش العمــل  تقــود المنّظمــة كذل

المناصــرة. والّتدريــب وحمــات 

جمعّيــة اإلعــام مــن أجــل الّســام هــي منّظمــة 
مجتمــع مدنــّي لبنانّيــة تــرّوج للّصحافــة الّســلمية 
فــي  اإلعــام  وســائل  إشــراك  علــى  وتعمــل 
وحقــوق  والمصالحــة  الّســام  بنــاء  عملّيــات 
اإلنســان والحــوار. كمــا تعمــل الجمعّيــة أيضــًا 
القضايــا  حــول  الوعــي  مســتوى  رفــع  علــى 
والمســاءلة  الّصحافــة  بحّريــة  المتعلقــة 
والّديمقراطّيــة فــي ومــن خــال وســائل اإلعــام 

فــي لبنــان.

#أصوات_حّرة
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ــة  ــز الّتنمي ــروت تعمــل علــى تعزي مركــز ســمارت هــو منّظمــة مقّرهــا بي
والّديمقراطيــة والمواطنــة وبنــاء الّســام مــن خــال تطويــر بيئــة إعامّيــة 
المركــز  تأّســس  وقــد  موضوعّيــة.  إعامّيــة  منصــات  وإنشــاء  أفضــل 
ــّي  ــع المدن ــات المجتم ــن منّظم ــى تمكي ــل عل ــام 2007، ويعم ــي ع ف
والّشــباب والّنســاء ليكونــوا عوامــل تغييــر ومســاهمة فّعالــة فــي 

الّتنميــة المســتدامة لبلدانهــم.

مؤّسســة تافــات اإلعاميــة الثقافيــة هــي منّظمــة يقودهــا متطّوعــون 
ــر  ــى نش ــة إل ــدف المنّظم ــا. وته ــرب ليبي ــا زّوارة، غ ــات ومقره ومتطوع
ثقافــة القــراءة والّنقــاش مــع الّتأكيــد علــى حّريــة الّتعبيــر والــّرأي. كمــا 
تســعى المنّظمــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي وتحســين المســتوى 
ــق  ــا يتعّل ــّيما فيم ــات، ال س ــن والمواطن ــّي للمواطني ــي والتعليم الّثقاف
ــات  بحقوقهــم. وتقــود أيضــًا حمــات وفعالّيــات مناصــرة لحقــوق األقلّي

ــة. ــعوب األصلّي والّش

منّظمــة منبــر المــرأة للّتنميــة هــي منّظمــة مقّرهــا مدينــة الّزاويــة وتركــز 
علــى الّنســاء والّشــباب فــي ليبيــا. وتعمــل على تمكيــن المرأة للمشــاركة 
بكفــاءة فــي الّتنميــة االجتماعّيــة واالقتصادّيــة والّسياســية. وتوفــر أيضــا 
ــًا علــى المهــارات للّنســاء، بمــا فــي ذلــك القــدرة  ــًا عملي المنّظمــة تدريب
ــعى  ــا تس ــرار. كم ــع الق ــات صن ــى عملي ــّي عل ــكل إيجاب ــر بش ــى التأثي عل
ــى  ــول عل ــى الحص ــة، إل ــة المختلف ــطة الّتوعي ــال أنش ــن خ ــة م المنّظم
أحــكام قانونّيــة لضمــان حقــوق المــرأة وإنفــاذ االّتفاقّيــات المصــّدق 

ــة. عليهــا فــي مجــال العدالــة االجتماعّي

#أصوات_حّرة
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تم تطوير هذا المنشور من قبل المنظمات المشاركة 
في مبادرة "أصوات حرة" وبدعم تقني من مؤسسة بندا 

لاستشارات الدولية
ضمن برنامج »أصوات حرة«

والذي ينفذه تحالف كل من:
معهد صحافة الحرب والسام، مؤسسة بندا لاستشارات 

الدولية، مراسلون با حدود، منظمة الدفاع عن اإلعام

وبدعم من
حكومة المملكة المتحدة

 لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

ــد ال  ــداد وق ــق اإلع ــص فري ــور تخ ــذا المنش ــي ه ــواردة ف ــر واآلراء ال ــات النظ ــات ووجه التحلي
ــدا الشــمالية. ــا العظمــى وإيرلن ــل أعضــاء التحالــف أو حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطاني تمث


