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 المنهجية

ي قامت 
 
ي بحرية افريق الرصد والتوثيق ف

ي ليبيا المنظمة الليبية لإلعالم المستقل بإعداد هذا التقرير المعن 
 
ذلك و لصحافة ف

نت مع عدد من  نشطاء البعد التحري واالستقصاء والتواصل وإجراء المقابالت الشخصية أو الهاتفية أو عبر االنبر

 ومالكي وسائل إعالمية وأقاربالو 
يعات ورصد لقرارات حكومية ،همحابصأ و الضحايا  صحفيي   واإلجراءات  وقواني   وتشر

ي خالل الالسلطات  المتخذة من قبل
ة من مايو والمتعلقة بالعمل الصحف   . 2022إىل مايو  2021فبر

 الملخص 

ي قامت 
ي يتعرضون إليها نتيجة لطبيعة عملهم هو أحد األهداف الرئيسية النر

بما أن حماية الصحفيي   من االنتهاكات النر

ي رصد االنتهاكات وتوثيقها ومتابعتها وذلك ألنها الخطر األكبر ال
 
ذي من أجلها المنظمة فإن المنظمة وضعت أولوياتها ف

  ويتعدى الخطر ليصل إىل أرسهم وعائالتهم. ي   يواجه الصحفيي   الليبي

ة االنتهاكات ظلت  ة من مايو  المرتكبة ضد حرية الصحافةوتب  ي الفبر
 
ي نفس  2022إىل مايو  2021ف

 
والسياق  مستوىالف

ة بلغت عدد االنتهاكات الكلية المرتكبة ضد حرية الصحافةو  لألعوام الماضية ي تلك الفبر
 
ة منها عشر  ،أربعة عشر انتهاكا  ف

ي واعت
ي خمس مدن ليبية تنوعت من إخفاء قشي وقبض تعسف 

 
داء جسدي وتصدرت مدينة اعتداءات ضد الصحفيي   ف

ثم مدينة رصمان  ، %20نسبة بثم مدينة طرابلس وبنغازي  ،من هذه االنتهاكات %40نسبة برست هذه االنتهاكات 

  . %10نسبة بوأجدابيا 

ي ليبيا تتعرض لالعتداء، فقد والزلت المرأ
 
% من إجماىلي 10نسبة  شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهنة الصحفية ف

. االنتهاكات ضد   الصحفيي  

ة من مايو 1جدول ) ي الفتر
 
ي ليبيا ف

 
ي ليبيا ف

 
 2022إىل مايو  2021( االنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيي   ف

 المدينة العدد النسبة المئوية 

40%  رست 4 

20%  طرابلس 2 

20%  بنغازي 2 

10%  رصمان 1 

10%  أجدابيا 1 

100%  العدد الكلي  10 

 

ي مواد قانون  وتأجيج الرأي العام ار رسيةلألسف الزلت دعاوى التشهب  ونشر أخبو 
 
ها من الدعاوى الموجودة ف وغب 

ور تعديلها  ي والمتعلقة بحرية الصحافة ترفع ضد الصحفيي   بالرغم من اإلدانات الدولية لهذه المواد ورص  العقوبات اللينر
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ي هذه القضايا، بعقوبات غب  السجن
 
غرامات أو الحبس، واالكتفاء بال بحيث يقترص أسلوب التعامل عل الدعاوى المدنية ف

 عل التميب   أو العدوانية أو العنف 
ً
و الحرب أو أالمالية مالم تكن دعوة لكراهية قومية أو عنرصية أو دينية، أو تحريضا

 خطاب الكراهية والذي تجرمه المواثيق الدولية. 

ي ليبيا كما وثقت المنظمة عدد أربعة انت
 
ي قرارات  (جماىلي االنتهاكاتإمن  %29) هاكات ضد حرية الصحافة ف

 
تمثلت ف

يعية منها أو التنفيذية  . وإجراءات تعسفية قامت بها السلطات سواء التشر

 

ة من مايو ض  ( االنتهاكات المرصودة2جدول ) ي الفتر
 
ي ليبيا ف

 
 2022إىل مايو  2021د حرية الصحافة ف

 االنتهاك  العدد المئويةالنسبة 

17%  اعتداء ضد الصحفيي    10 

92%  وإجرءات تعسفيةقرارات  4 
001%  العدد الكلي  14 

 

 تفاصيل االنتهاكات 

ي رصدتها تفاصيل االنتهاكات المرتكبة   وهذه
ة من مايو النر  . 2022إىل مايو  2021المنظمة خالل الفبر

ي مد : 2021يونيو  3
 
ي " منصور عاطي " بالقرب من مقر مكتب الهالل األحمر ف

ي والصحف 
ينة اختطاف الناشط المدن 

ة طويلة أنه تم  وظل ،من قبل ثالث سيارات اقتادته إىل جهة غب  معلومة أجدابيا مخفيا إخفاء قشيا حنر تبي   بعد فبر

ي مدينة بنغازي . تم اإلفراج عنه 
 
ي نقله إىل سجن يتبع لكتيبة طارق بن زياد ف

 
 . ةمحلية ودولي اشداتنبعد م 2022 أبريل 4ف

ي أحمد  :  2021يونيو  31 
زي السنوسي من قبل أمن المرصف المركزي من أمام المرصف المرك القبض عل الصحف 

بعد دعوته لمظاهرة ضد سياسة محافظ المرصف المركزي. استمر االحتجاز لساعات كتب بعدها طرابلس بالعاصمة 

 . ي مكتب األمن الداخلي وأن صحته بخب 
 
     السنوسي أنه ف

والذي من شأنه أن يزيد من تأثب  الحكومة  2021نة لس 301قرار التصدر   حكومة الوحدة الوطنية : 2021أغسطس  22

ي البالد. 
 
 عدة مواد من شأنها أن تضع القرار  تضمنعل المشهد اإلعالمي بأكمله وي  هدد حرية وسائل اإلعالم والتعددية ف

ي هذا القر 
ي ليبيا. ويأنر

 
ع وق 2021يونيو  15ار بعد صدور قرار آخر بتاري    خ يد الحكومة عل المنظومة اإلعالمية برمتها ف

ي ذلك مجلس الوزراء الذي 
 
اف عل عشر مؤسسات إعالمية عامة عل ست جهات حكومية، بما ف بمقتضاه توزي    ع اإلرسر

اف عل أرب  ع مؤسسات إعالمية.   أصبح يتوىل اإلرسر

ي ليبيا، حيثكما  
 
 عل حرية واستقاللية اإلعالم ف

ً
 حقيقيا

ً
ة وقع إسناد سلطات واسعة جدا لهيئة إداري شكل القرار خطرا

اف عل قطاع اإلعالم دون أي مراعاة للمعايب  الدولية.   تخضع لرئيس الحكومة لإلرسر

ي نصت عل ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبب  الفردي 15تعارض هذا القرار مع المادة ي
 من اإلعالن الدستوري، النر

، وحرية البحث العلمي  . والجماعي  ، وحرية االتصال، وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر

من العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف ليبيا. بموجب  19مع المادة القرار كما يتعارض 

ور  ي أن تكون وسائل اإلعالم العمومية مستقلة عن الحكومة، عالوة عل رص 
ة وجود ضمانات قوية المعايب  الدولية، ينبغ 

لسلطة لالستقالليتها اإلدارية والوظيفية. تفتقر إدارة اإلعالم واالتصال الحكومي إىل الضمانات المذكورة أعاله ألنها تخضع 

ي خطها 
 
الرئاسية للحكومة، وهو ما من شأنه أن يهدد استقاللية وسائل اإلعالم العمومية من خالل إمكانية التدخل ف

 من أجل خدمة مصالح الحكومة.  حتوى اإلعالمي المالتحريري وتوظيف 
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تعرض الصحفيون الليبيون الممثلون لوكاالت دولية وقنوات تلفزيونية لتجاهل متعمد من قبل وزير  : 2021سبتمتر  9

ي الذي عقده صباح يوم الخميس 
ي المؤتمر الصحف 

 
ي ف

بعد توجيه دعوة لهم من قبل  2021سبتمبر  9الخارجية األلمان 

ي للعاصمة طرابلس . مكتب اإل 
 عالم برئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتغطية زيارة وزير الخارجية األلمان 

ي ط 
 
البت المنظمة الجهات المسؤولة عن دعوة الصحفيي   لتغطية األحداث بمزيد من التنسيق وضمان حق المشاركة ف

 . ي ممثلي المؤسسات اإلعالمية بال تميب  
ر
 طرح األسئلة بالتساوي مع باف

ي إسماعيل بوزريبة  : 2021بتمتر س 11
بعد حواىلي رحبت المنظمة الليبية لإلعالم المستقل بإطالق رساح المصور الصحف 

ي السجن العسكري بمدينة بنغازي. 
 
 سنتي   وتسعة أشهر ف

ي مد 
 
ي ديسمبر وألقت السلطات األمنية ف

 
ه بالعمل مع قنوات اتهمتها بعد اتهام 2018ينة اجدابيا القبض عل "الزوي" ف

 بدعم اإلرهاب. 

ي مايو و  
 
ي جلسة رسية لم تتوافر فيها  2020أصدرت محكمة عسكرية ف

 
ين عاما عل الزوي ف الحكم بالسجن خمسة وعشر

وط المحكمة العادلة .   رسر

ي ائتالف المنصة وصحفيون ونشطاء حقوقيون حم
 
كائها ف لة منارصة وقادت المنظمة الليبية لإلعالم المستقل مع رسر

ق البالد بإطالق رساحه وإسقاط التهم الجنائية ضده.  ي رسر
 
 تنديدا بالحكم الجائر ضد الزوي مطالبة السلطات ف

تناشد المنظمة الليبية لإلعالم المستقل السلطات الليبية بإطالق رساح سجناء الرأي والكشف عن المغيبي   قشيا و  

اماتوتؤكد أن محاكمة المواطني   سواء مدنيي   أو ع ي قضايا الرأي والتعبب  خرق جسيم اللبر 
 
 سكريي   أمام محاكم عسكرية ف

 ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبب  و يخالف اإلعالن الدستوري والمواثيق الدولية. 

طة رصمان عقب شكوى تشهب   : 2021سبتمتر  20 ي مركز رسر
 
ي سجن ف

 
القبض عل المذيع " حمزة فوزي " وإيداعه ف

ي  تقدم بها 
 
ي المدينة. وتقدم مدير مستشف  رصمان شكوى تشهب  ضد اإلعالمي "فوزي حمزة " بعد خروجه ف

 
مسؤول ف

ي يعانيها المصابون 
ي نشر عل صفحة لجنة مكافحة وباء كورونا بالمدينة تحدث فيه عن الصعوبات النر

مؤتمر صحف 

ي  19بكوفيد 
 
ي المدينة نتيجة نقص األكسجي   الذي أدى إىل عدة وفيات ف

 
 المدينة محمال مدير المستشف  المسؤولية ف

 . 19بسبب عدم تشغيل مصنع األكسجي   وكل النتائج السلبية الناتجة من نقص األكسجي   بالنسبة لمرض  كوفيد 

ي تهمة التشهب  
 
ي ومثوله أمام وكيل النيابة الذي أمر بتمديد حبسه ستة أيام عل ذمة التحقيق ف

وتم استدعاء الصحف 

 .  بمدير المستشف 

ي يوم 
 
اب عن الطعام لمدة ثالثة أيام ليتم نقله ف ي إرص 

 
ى بعد تدهور إىل مصحة رص  2021سبتمبر  24دخل ف مان الكبر

ي يوم 
 
ي فيه لمدة خمسة أيام  2021سبتمبر  27حالته الصحية، وف

ي سجن جودايم بمدينة الزاوية والذي بفر
 
تم إيداعه ف

 بعد تنازل مقدم الشكوى.  2021سبتمبر  30ليتم اإلفراج عنه يوم 

 مع محاميه " المحامي وائل بن إسماعيل " األوىل كان
ي وبعد حضور حمزة جلستي  

 
ي  2021نوفمبر  7ت ف

 
 25والثانية ف

ي ق  2021نوفمبر 
 
.  2021ديسمبر  4ررت المحكمة ف  انقضاء الدعوى بالتنازل المقدم من الشاكي

ي تعاقب عليها المادة 
ي ال تزال تستخدم ضد  439وتبي   قضية حمزة أن قضايا التشهب  والنر من قانون العقوبات اللينر

ي قضايا الرأي والتعبب  ال  الصحفيي   والمدوني   إلسكات األصوات
 
المنتقدة وأن الحبس االحتياطي للصحفيي   والمدوني   ف

 يزال معموال به. 

ي راديو األوىل برصمان وقناة ليبيا الرسمية وكان أحد المتطوعي   ب  عمل حمزة ن أمن وبالرغم 
 
مركز مجابهة كورونا مذيعا ف

ي ليبيا ذو أن عدم وجود جهة رسمية تعطي أال إ بمدينة رصمان
 
ي إدى أنات مزاولة للصحفيي   ف

اف به كصحف  ىل عدم االعبر
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ي حالته والذي يمنع السلطات من القبأ
 
و التحقيق أض مام الجهات القضائية وبالتاىلي لم يتم تطبيق قانون المطبوعات ف

ي قضايا الصحافة 
 
ي إل خذ اأال بعد إمع الصحفيي   ف

 . ذن من الوزير المعن 

ي صدام الساكت، ا  : 2021أكتوبر   23 
ة يوم السبت لذي فاختفاء المصور الصحف  أكتوبر   23قد االتصال به منذ ظهب 

ة طويلة حنر تم اإلفراج  2021 ي مصب  صدام مجهوال لفبر
ور طرابلس. بفر ي جب  

 
أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية لمهاجرين ف

 . 2022يناير  31 عنه يوم

ي  :  2021نوفمتر  22 
ي "اختطاف الصحف  ي  2021وفمبر ن 22ظهر يوم االثني    "رساج عبد الحفيظ المقصنر

 
دينة مف

حيث اقتحمت تلك المجموعة مقر صحيفة الحياة الليبية التابعة لفرع الهئية ببنغازي   بنغازي من قبل مجموعة مسلحة

وي    ع الموظفي   والصحفيي   رافضة تقديم اي استدعاء رسمي أو إظهار أوراق رسمية توضح أسباب اقتيادهم 
وقامت ببر

ي " والذي ي " رساج المقصنر
 يعمل صحفيا متعاونا مع فرع مع فرع الهئية ببنغازي.  للصحف 

ي   تم إطالق رساح "رساج ي  "المقصنر
 
خفائه إوضيح من الجهات األمنية ألسباب القبض عليه و دون ت 2021ديسمبر  29ف

 يوما 36قشيا لمدة ألكبر من 

ي محمد األميل يوم األرب :  2021  نوفمتر  24 
من قبل الجهات  والتحقيق معه  2021نوفمبر  24عاء القبض عل الصحف 

ي مدينة رست ثم اإلفراج عنه يوم 
 
. فيما أكدت معلومات تلقتها المنظمة توقيف صحفيي    2021نوفمبر  25األمنية ف

ي 
 
ي يتعرض لها الصحفيون ف

ي رست لكنها لم تتحصل عل أي معلومات تفصيلية عنهما بسبب التهديدات النر
 
آخرين ف

ي مدينة رستمراسال لو  يعمل األميلن أمن وبالرغم رست. 
 
ي إن لديه أي أ ،كالة األنباء الليبية ف

 ذن مزاولة العمل الصحف 

 . ن التحقيق معه لم يتم وفقا لقانون المطبوعاتأال إن الوكالة مؤسسة عامة أباعتبار 

ي إصدار الموافقات لممثلي وسائل اإل  :  2021ديسمتر   5
 
ي ف ي ليبياتأخر إدارة اإلعالم الخارجر

 
لتغطية   عالم األجنبية ف

ي 
 
ي كان من المزمع عقدها ف

 . 2021ديسمبر  24االنتخابات والنر

ي ليبيا 
 
ي إصدار الموافقات الالزمة خالل آجاواشتىك ممثلو المؤسسات اإلعالمية األجنبية المسجلة ف

 
ل من تعمد التأخب  ف

، 2021تقدموا بطلب للحصول عل الموافقة لتغطية االنتخابات منذ شهر أكتوبر   مناسبة لتغطية االنتخابات حيث

 وبالرغم من ذلك لم يتحصلوا عل رد حنر الثالث من ديسمبر الجاري . 

ي إىل هيئة رئاسة مجلس النواب  ضم وكالة األنباء الليبيةن أبش 2021لسنة  8إصدار القانون رقم  : 2021سمتر دي 17
 
ف

 . خطوة استثنائية للسيطرة والهيمنة عل اإلعالم العمومي 

 عل حرية واستقاللية ومن خالل مطالعة نصو 
ً
 حقيقيا

ً
ص القانون المشار إليه، تبي   أنها غب  دستورية، وتشكل خطرا

ي ليبيا، إذ تم تعديل بعض المواد المتعلقة بتعيي   أعضاء مجلس إدارة الوكالة بطريقة طغ  عليها الطابع الس
 
، اإلعالم ف ياسي

اك األطراف السياسية بتفرد هيئة رئاسة مجلس النواب، ورئيس ديوان مجلس النواب،  ات إلرسر وال وجود ألي مؤرسر

ي تعيي   األعضاء. 
 
اهة واالستقاللية ف ، كما غابت معايب  الكفاءة والب   ي

 والمهنية ومنظمات المجتمع المدن 

يعات إعالمية تخالف المبادئ الدولية لحرية اإلعالم و نزاهته واستقالليته يؤدي إىل تراجع مؤرسر حرية  إن إصدار تشر

ي ليبيا. الصحافة 
 
 ف

يعية هذه الخطوة تبي   و  التنفيذية عل اقتسام اإلعالم العمومي بي   رئاسة الوزراء ع السلطة مرصاع السلطة التشر

ي مخالفة رصيحة للمواثيق الدولية لحرية اإلعال 
 
يعية " ف  م. والوزارات" السلطة التنفيذية " ومجلس النواب " السلطة التشر

اير  12  ي مدينة بنغازي ومضايقتها أثناء قيادتها االعتداء عل الصحفية  :  2022فتر
 
وكة المسماري " ف المصورة " مبر

وكة“لسياراتها حيث الحقت مجموعة مسلحة مكونة من ثمانية أشخاص الصحفية  ي تعمل مراسلة ميدانية ” مبر
والنر

ي مدينة بنغازي وقامت بمضايقتها واالعتداء عليها لفظيا بالشتائم واالتهامات 218ومصورة لقناة 
 
اير  12يوم السبت  ف فبر

 أثناء خروجها لتأدية مهمة صحفية.  2022
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ي مدينة رست " عل الريفاوي " حيث  218القبض عل مراسل قناة  :  2022مارس  26  
 
مساء  قامت مجموعة مسلحةف

ي مدينة رست بسبب ما وصفته” الريفاوي” بالقبض عل  2022مارس  26السبت 
 
عمل إنجازه تقارير إعالمية عن ” ف

ه مجهوال حنر كتابة هذا التقرير.   بلدية رست، من شأنها أن تؤجج الرأي العام" وال يزال مصب 

ي رصد جميع االنتهاكات 
ي ليبيا وتوضح المنظمة أن هذا التقرير ال يعن 

 
فالعديد من  ،المرتكبة ضد حرية الصحافة ف

ام الجهات ألسباب عديدة منها عدم رغبة الضحايا من اإلعالن عنها وتوثيقها خوفا من انتقلت طي الكتمان ظاالنتهاكات 

 . المعتدية

 التوصيات :  

 امها   للصحفيي   والمؤسسات اإلعالميةبتوفب  الحماية المختصة الدولة  كافة مؤسسات  طالبةم  اللبر 
ً
جمة كبر

ام المواثيق ذات العالقة ام تطبيق المادة )، باحبر  لح، ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان19واحبر
ً
ة ريوتعزيزا

ي مجال الصحافة أثناء تغطية األحداث ت الذيالصحافة 
 
عي وحمايٍة دستوريٍة للعاملي   ف

ستلزم توفب  غطاٍء رسر

 عل حياتهم. 
ً
 اليومية حفاظا

  حث السلطات الليبية عل اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفب  بيئة مواتية لوسائل اإلعالم

. يمكنها من خاللها العمل بحرية،  ي
، ودون الخوف من األعمال االنتقامية أو العقاب التعسف   دون تميب  

  ي من خالل هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات
دعوة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحف 

ي وفقا للمعايب  الدولية
التسهيالت الممكنة للحصول علي  عل ي   ضمان حصول الصحفيو  مزاولة العمل الصحف 

 . لوماتالمع

 ي تفرض عقوبات يعية شر مطالبة السلطات الت
يعات والنر ي ليبيا وإلغاء التشر

 
بإصدار قانون جديد ينظم اإلعالم ف

ي تخالف اإلعالن الدستوري والمواثيق 
تصل إىل اإلعدام عل جرائم متعلقة بالتعبب  السلمي عن الرأي، والنر

ي وقعت عليها 
  الدولة الليبية.  الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والنر

 وأن  مطالبة السلطات بتجريم محاكمة الصحفيي   أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون مكافحة اإلرهاب

امات  ي قضايا الرأي والتعبب  خرق جسيم اللبر 
 
محاكمة المواطني   سواء مدنيي   أو عسكريي   أمام محاكم عسكرية ف

 الف اإلعالن الدستوري والمواثيق الدولية. ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبب  و يخ

  حث السلطات الليبية عل إجراء تحقيقات فورية وجادة من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم

ي ليبيا وتنهي حمالت التحريض والكراهية. 
 
ي الجرائم المرتكبة ضد الصحفيي   ف

 
 حاالت اإلفالت من العقاب ف

  والجهات األخرى ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك المجتمع الدوىلي و مطالبة السلطات الليبية

؛  الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيي   وأن اليظل مرتكبو هذه االنتهاكات مجهولي  

 ومسألة اإلفالت  صحفيي   مطالبة السلطات الليبية باعتماد توصيات خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة ال

 من العقاب. 
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