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 ملتقى حول االعالم الليبي

 االعالم الليبي :الواقع والتحديات وسبل التطوير

 2016مايو  28تونس 

االستقطاب السياسي والعسكري الحاد في ليبيا امتد  الى الساحة االعالمية مما زاد في تأجيجه وانعكس سلبا على 

جهود المصالحة والسالم في البلد , واصبح االعالم اداة من ادوات الصراع بدال من ان يكون اداة تساعد على 

بعقد لقاء حول  CMIدرة ادارة االزمة الفنلندية خروج البلد الى حالة التوافق العام ,عليه قامت مؤسسة مبا

 الموضوع بمشاركة السادة االتية اسماؤهم :

 

 السيد عزالدين قويرب عضو مجلس النواب الليبي-1

 السيدة زينب الزايدي عضو الهيئة التأسيسية الصدار مشروع الدستور-2

 اة الرسمية السيدة عواطف الطشاني وكيل وزارة الثقافة السابقة ومستشارة قن-3

 السيد موسى حريم وكيل وزارة الثقافة السابق-4

 السيد طارق القزيري رئيس مجلس ادارة تليفزيون توباكتس-5

 السيد مسعود التايب رئيس قسم االعالم في اكاديمية الدراسات العليا بجنزور-6

 السيد عزالدين عبدالكريم خبير اعالمي -7

 ليبي لحرية الصحافة السيد محمد الناجم رئيس المركز ال-8

 السيد محمد يونس مستشار قانوني -9

 السيد أحمد البيباص رئيس منظمة ممكن للتوعية واالعالم -10

 السيد عبدالسالم الراجحي مسئول في تليفزيون بانوراما -11

 في جنوب ليبيا  218السيد مصطفى خليفة محمد مراسل تليفزيون-12

 

 اللقاء خلص الحاضرون الى التوصيات التالية :وبعد نقاش مستفيض حول محاور 

 

يثمن المشاركون في الملتقى ما جاء في مشروع الدستور من ضمانات لحرية االعالم والصحافة وخاصة ما -

 جاء في الباب السابع من انشاء لمجلس اعلى لالعالم والصحافة والذي سيكون بمثابة مظلة لالعالم في ليبيا 

 

والذي يدعو  2015ديسمبر  17من االتفاق السياسي الموقع يوم  29د لتطبيق المادة ضرورة دعم كل الجهو-

 لوقف كل اشكال التحريض على العنف ,والدعوة لتبني خطاب اعالمي يدعم المصالحة والتسامح .



 

ضرورة وجود مظلة ينضوي تحتها االعالم الليبي والتي تتمثل في قانون لالعالم ومواثيق شرف اعالمية  -

اصة التي تم التوصل لها سابقا ,وفي هذا االطار نحض المؤسسة التشريعية ضرورة وضع االطار التنظيمي وخ

 والقانوني لالعالم من ضمن اولوياتها

 

الدعوة لدعم كل الجهود الرامية للرفع من كفاءة االعالميين المهنية ,مع النظر في رفع مرتبات العاملين في -

 التعسفي للعاملين في االعالم الخاص االعالم العام ,ومنع الفصل 

 

 حق االعالميين في النفاذ للمعلومة وتقديمها للمتلقي الذي لديه كامل الحق في المعرفة وفق الضوابط القانونية -

 

 دعم الهوية الوطنية وابرازها اعالميا بديال للمناطقية والقبلية الضيقة -

 

 ل شفافية على الدولة النظر في مصادر تمويل االعالم بك-

 

وفي نهاية التوصيات يشكر المشاركون مؤسسة مبادرة ادارة االزمة الفنلندية على االستضافة وحسن ادارة 

 الملتقى 

 


