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  بيان صادر عن
  اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

  بشأن
  المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا

  ــــ

الموقف في اجتماعًا طارئًا لبحث  22/2/2011عقد مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 
ليبيا، وبعد تدارس المستجدات الخطيرة التي تشهدها العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، 
وبعد االستماع إلى مداخالت الدول األعضاء، واالطالع على مضمون المذكرتين الليبيتين 

ة لدى الجامعة، المتناقضتين الصادرتين عن المندوب والمندوبية المقيمة للجماهيرية العربية الليبي
  قرر المجلس ما يلي: 

التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد  -1
من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، والتي تتناقل أخبارها وكاالت األنباء العربية والدولية، 

نيين والتي ال يمكن قبولها أو تبريرها، والتعبير عن استنكاره الشديد ألعمال العنف ضد المد
وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي واألسلحة الثقيلة وغيرها في 
مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

  الدولي.   

االحتكام إلى الحوار الوطني، الدعوة إلى الوقف الفوري ألعمال العنف بكافة أشكاله و  -2
واالستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير 
عن الرأي، وذلك حقنًا للدماء وحفاظًا على وحدة األراضي الليبية والسلم األهلي، وبما 

 يضمن سالمة وأمن المواطنين الليبيين. 

الحظر المفروض على وسائل اإلعالم وكذلك فتح وسائل  مطالبة السلطات الليبية برفع -3
االتصاالت وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات واإلغاثة الطبية العاجلة للجرحى 

 والمصابين. 

رفض االتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا  -4
إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول  في أعمال العنف ضد الليبيين والدعوة

هذه االتهامات واألحداث الجارية في ليبيا، ومناشدة السلطات الليبية توفير الحماية الالزمة 
لكافة رعايا الدول العربية واألجانب المقيمين على ارض الجماهيرية وتسهيل الخروج اآلمن 

 لمن يرغب منهم في ذلك.

قيق تطلعات الشعوب العربية ومطالبها وآمالها في الحرية واإلصالح التأكيد على أن تح -5
والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة االجتماعية هو أمر مشروع وحق يجب احترامه 
وكفالة ممارسته باألسلوب السلمي وبما يحفظ الحريات األساسية للمواطنين ووحدة األوطان 

 طني في الدول العربية. وسيادتها والسلم األهلي والوفاق الو 
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دعوة الدول األعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية  -6
والدولية إلى تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة 

 الحرجة من تاريخه. 

جات الشعبية السلمية الليبية والتعبير توجيه تحية إكبار وٕاجالل لشهداء التظاهرات واالحتجا -7
عن أبلغ مشاعر األسى واألسف لسقوط مئات الضحايا األبرياء وآالف الجرحى والمصابين، 

 إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة في المنشآت والممتلكات الليبية العامة والخاصة. 

مجلس جامعة الدول وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات  -8
العربية وجميع المنظمات واألجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على االستجابة 

 للمطالبات المذكورة أعاله، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.

لمجلس الجامعة على المستوى  2011مارس  2رفع توصية إلى االجتماع القادم يوم  -9
في مدى التزام الجماهيرية الليبية بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقًا للمواد  الوزاري للنظر

 المتعلقة بالعضوية والتزاماتها.

 

 )22/2/2011 - د.غ.ع  – 136(بيان رقم 
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  المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

تي تشهدها العديد من المدن الليبيــة والعاصــمة طــرابلس بعد التداول في المستجدات الخطيرة ال - 
وما نتج عنها من جرائم وأعمال عنف وانتهاكــات جســيمة بحــق المــدنيين والتظــاهرات الشــعبية 

 السلمية،

، وبــالقرار 26/2/2011الصــادر عــن مجلــس األمــن بتــاريخ  1970وٕاذ يأخذ علمًا بــالقرار رقــم  - 
 ،25/2/2011متحدة بتاريخ الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان لألمم ال

 ،22/2/2011) الصادر بتاريخ 136وٕاذ يؤكد على ما جاء في بيانه رقم ( - 

†{{{{ÏŁè<…< <

التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظــاهرات واالحتجاجــات الشــعبية الســلمية الجاريــة فــي العديــد  -1
تنكاره ، والتعبيــر عــن اســمــن جانــب الســلطات الليبيــة مــن المــدن الليبيــة والعاصــمة طــرابلس

الشــديد ألعمـــال العنـــف ضـــد المـــدنيين والتـــي ال يمكـــن قبولهـــا أو تبريرهـــا، وبصـــفة خاصـــة، 
تجنيــــد مرتزقــــة أجانــــب واســــتخدام الرصــــاص الحــــي واألســــلحة الثقيلــــة وغيرهــــا فــــي مواجهــــة 

  المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
وقـــف الفــــوري ألعمـــال العنـــف بكافــــة أشـــكاله واالحتكــــام إلـــى الحــــوار إلــــى المجـــددًا الـــدعوة  -2

الوطني، واالستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه فــي حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي، وذلــك حقنــًا للــدماء وحفاظــًا علــى وحــدة األراضــي الليبيــة والســلم األهلــي، وبمــا 

  يضمن سالمة وأمن المواطنين الليبيين.

مطالبــة الســلطات الليبيــة برفــع الحظــر المفــروض علــى وســائل اإلعــالم وكــذلك فــتح وســائل  -3
االتصاالت وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات واإلغاثة الطبيــة العاجلــة للجرحــى 

 والمصابين. 

رفض االتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيــا  -4
مــال العنــف ضــد الليبيــين والــدعوة إلــى تشــكيل لجنــة عربيــة مســتقلة لتقصــي الحقــائق فــي أع

حول هذه االتهامــات واألحــداث الجاريــة فــي ليبيــا، ومناشــدة الســلطات الليبيــة تــوفير الحمايــة 
الالزمـــة لكافـــة رعايـــا الــــدول العربيـــة واألجانـــب المقيمــــين علـــى ارض الجماهيريـــة وتســــهيل 
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نهم فـــي ذلـــك، وكـــذلك تحمـــل مســـؤولياتها إزاء ســـالمة الرعايـــا الخـــروج اآلمـــن لمـــن يرغـــب مـــ
 األجانب وحقوقهم في ليبيا.

والتأكيــــد علــــى االلتــــزام الكامــــل  ،الــــرفض القــــاطع لكافــــة أشــــكال التــــدخل األجنبــــي فــــي ليبيــــا -5
 بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسالمة أراضيه.

ول الصديقة والمنظمات الدوليــة وهيئــات المجتمــع المــدني العربيــة دعوة الدول األعضاء والد -6
ــة للشــعب الليبــي ومســاندته فــي هــذه الفتــرة  والدوليــة إلــى تقــديم المســاعدات اإلنســانية العاجل
الحرجة من تاريخه، وتوجيه الشــكر للــدول والهيئــات التــي تقــوم بتقــديم مثــل هــذه المســاعدات 

 العاجلة.

لشهداء التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلمية الليبية والتعبير توجيه تحية إكبار وٕاجالل  -7
ـــــاء وآالف الجرحـــــى  عـــــن أبلـــــغ مشـــــاعر األســـــى واألســـــف لســـــقوط مئـــــات الضـــــحايا األبري
والمصــــابين، إضــــافة إلــــى مــــا وقــــع مــــن خســــائر فادحــــة فــــي المنشــــآت والممتلكــــات العامــــة 

 والخاصة. 

العربيــة الليبيــة فــي اجتماعــات مجلــس  التأكيــد علــى وقــف مشــاركة وفــود حكومــة الجماهيريــة -8
جامعــة الــدول العربيــة وجميــع المنظمــات واألجهــزة التابعــة إلــى حــين إقــدام الســلطات الليبيــة 
ــــق أمــــن الشــــعب الليبــــي  ــــى االســــتجابة للمطالبــــات المــــذكورة أعــــاله، وبمــــا يضــــمن تحقي عل

 واستقراره.

كٍل من تونس ومصر والسودان قيام جامعة الدول العربية بتنسيق الدعم العاجل المقدم إلى  -9
والصومال إليواء وٕاجالء رعايا هذه البلدان وغيرها من البلدان العربيــة، وكــذلك رعايــا الــدول 

 األخرى.

تقــديم الــدعم العاجــل لهــذه البلــدان علــى المســتوى الثنــائي للتخفيــف مــن أعبــاء هــذه المأســاة  - 10
 اإلنسانية.

ســالمة وأمــن المــواطنين الليبيــين، وٕان اســتمرار التشــاور حــول أنجــع الســبل لحمايــة وضــمان  - 11
الــدول العربيــة ال يمكنهــا أن تقــف مكتوفــة األيــدي فــي شــأن مــا يتعــرض لــه الشــعب الليبــي 
الشــقيق مــن ســفٍك للــدماء، بمــا فــي ذلــك االلتجــاء إلــى فــرض الحظــر الجــوى والتنســيق بــين 

 الجامعة العربية واالتحاد األفريقي في هذا الشأن.

اع القــادم لمجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة المقبلــة للنظــر فــي رفــع توصــية إلــى االجتمــ - 12
مدى التزام الجماهيرية الليبية بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقًا للمواد المتعلقــة بالعضــوية 

 والتزاماتها.

  
  )2/3/2011 - 3ج  -) 135د.ع ( –7298(ق: رقم 
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 ضية لوكيربيمعالجة األضرار واإلجراءات المترتبة عن النزاع حول ق

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
) بتـــــــــاريخ 134د.ع ( 7235وٕاذ يؤكـــــــــد علـــــــــى قراراتـــــــــه ذات الصـــــــــلة، وآخرهـــــــــا قـــــــــراره رقـــــــــم  - 

  ،28/3/2010) بتاريخ 22د.ع ( 511رقم سرت رار قمة ، وق16/9/2010
وٕاذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العربية الليبيــة الشــعبية االشــتراكية العظمــى  - 

  ،من جراء العقوبات المفروضة عليها

†{{{{ÏŁè<… 

ي التأكيـــد علـــى حـــق الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية االشـــتراكية العظمـــى المشـــروع فـــ
الحصــول علــى تعويضــات عمــا أصــابها مــن أضــرار ماديــة وبشــرية بســبب العقوبــات التــي كانــت 

  مفروضة عليها.
  

  )2/3/2011 - 3ج  -) 135د.ع ( –7311(ق: رقم 
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ا والموقف ـي ليبيـة فـداث الجاريـات األحـتداعي
  العربي إزاءها

  

  
المنعقــــدة بتــــاريخ  إن مجلــــس الجامعــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري فــــي دورتــــه غيــــر العاديــــة

  بمقر األمانة العامة بالقاهرة، 12/3/2011
وبعــد التـــداول فيمـــا آلـــت إليـــه األوضـــاع الخطيـــرة فـــي ليبيـــا وتـــداعياتها، ومـــا ترتكبـــه الســـلطات  - 

الليبية من جرائم وانتهاكات ضد أبناء الشعب الليبــي، وخاصــة إقــدامها علــى اســتخدام الطيــران 
 ضد المواطنين، الحربي والمدافع واألسلحة الثقيلة

وٕاذ يأُخــذ علمــًا بالمشــاورات واالتصــاالت الجاريــة فــي مجلــس األمــن وبــالمواقف الصــادرة عــن  - 
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية واالتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي، 

وٕاذ يأخــــذ فــــي االعتبــــار تعيــــين األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة مبعوثــــًا رفيــــع المســــتوى لمتابعــــة  - 
 ل اإلنسانية في ليبيا، المشاك

وكــذلك بالبيــان الصــادر عــن  2/3/2011بتــاريخ  7298وٕاذ ُيؤكد علــى مــا جــاء فــي قــراره رقــم  - 
 ، 22/2/2011مجلس الجامعة بتاريخ 

وٕاذ يؤكد علــى ضــرورة احتــرام القــانون الــدولي اإلنســاني والمطالبــة بوقــف الجــرائم تجــاه الشــعب  - 
ت الليبيــة مــن المــدن والمنــاطق التــي دخلتهــا عنــوة، الليبي وٕانهاء القتــال، وســحب قــوات الســلطا

 وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في إطار ديمقراطي،

وٕاذ ُيـــــذكر بالتزامـــــه بالحفـــــاظ علـــــى وحـــــدة األراضـــــي الليبيـــــة وســـــالمتها اإلقليميـــــة واســـــتقاللها  - 
اطنين الليبيـــين والوحـــدة الوطنيـــة السياســـي، وكـــذلك الســـلم األهلـــي وضـــمان ســـالمة وأمـــن المـــو 

للشعب الليبي واستقالله وسيادته على أرضه ورفضه لكافة أشــكال التــدخل األجنبــي فــي ليبيــا، 
والتأكيـــد علــــى أن عــــدم اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة إلنهـــاء هــــذه األزمــــة ســــيؤدي إلــــى التــــدخل 

 األجنبي في الشؤون الداخلية الليبية،

  يقـرر
حمــــل مســــؤولياته إزاء تــــدهور األوضــــاع فــــي ليبيــــا، واتخــــاذ الطلــــب مــــن مجلــــس األمــــن ت -1

اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جــوي علــى حركــة الطيــران العســكري الليبــي فوريــا، 
وٕاقامـــة منـــاطق آمنـــة فـــي األمـــاكن المتعرضـــة للقصـــف، كـــإجراءات وقائيـــة تســـمح بتـــوفير 

لجنســـيات، مـــع مراعـــاة الحمايـــة ألبنـــاء الشـــعب الليبـــي والمقيمـــين فـــي ليبيـــا مـــن مختلـــف ا
 السيادة والسالمة اإلقليمية لدول الجوار.
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التعــاون والتواصــل مــع المجلــس الــوطني االنتقــالي الليبــي وتــوفير الــدعم العاجــل والمســتمر  -2
للشعب الليبي وتوفير الحماية الالزمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكــات جســيمة وجــرائم 

 الذي يفقدها الشرعية.خطيرة من جانب السلطات الليبية األمر 

تجديـــد الـــدعوة للـــدول األعضــــاء والـــدول الصـــديقة والمنظمــــات الدوليـــة وهيئـــات المجتمــــع  -3
المدني العربية والدولية إلــى تقــديم المســاعدات اإلنســانية العاجلــة للشــعب الليبــي ومســاندته 
 فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن تاريخــه عبــر مختلــف القنــوات وتوجيــه الشــكر للــدول والهيئــات

التـــي تقـــوم بتقـــديم مثـــل هـــذه المســـاعدات العاجلـــة، وكـــذلك للـــدول التـــي تســـاهم فـــي إجـــالء 
 المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا.

مواصـــلة التنســـيق إزاء الموقـــف فـــي ليبيـــا مـــع األمـــم المتحـــدة واالتحـــاد األفريقـــي ومنظمـــة  -4
  المؤتمر اإلسالمي وكذلك مع االتحاد األوروبي.

  
  )12/3/2011 -د.غ.ع  – 7360(ق: رقم 
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  ترددات عربسات وقف بث قناة الجماهيرية الفضائية على
  

  
ـــاريخ  ـــي ت ـــد ف ـــة المنعق ـــر العادي ـــه غي ـــي دورت ـــوزاري ف ـــى المســـتوى ال ـــة عل ـــس الجامع إن مجل

  بمقر األمانة العامة بالقاهرة، 15/5/2011
 األوضاع في ليبيا،في ضوء المداوالت التي أجراها السادة الوزراء ورؤساء الوفود بشأن  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

الطلب من المؤسسة العربية لالتصــاالت الفضــائية (عربســات) وقــف البــث التلفزيــوني لقنــاة    -1
الجماهيريــة الفضــائية وألي قنــوات تلفزيونيــة تبثهــا الســلطات الليبيــة علــى تــرددات عربســات 

 ).2011( 1973تنفيذَا لقرار مجلس األمن الخاص بليبيا رقم 

ب مــن األمانــة العامــة للجامعــة متابعــة تنفيــذ هــذا القــرار ورفــع تقريــر إلــى المجلــس فــي الطلــ   -2
 هذا الشأن.

  
 )15/5/2011 -د.غ.ع  - 7363(ق: رقم 
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  الوضــع فــي ليبيـــا
  

  
إن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة المنعقــد فــي دورة غيــر عاديــة علــى المســتوى الــوزاري بمقــر 

  ،27/8/2011األمانة العامة بتاريخ 
  بعد اطالعه: -

، وقراريــه 22/2/2011د.غ.ع بتــاريخ  136علــى مــذكرة األمانــة العامــة، وعلــى بيانــه رقــم  �
، 12/3/2011د.غ.ع بتــاريخ  7360، ورقــم 2/3/2011) بتاريخ 135د.ع ( 7298رقم 

  بشأن تداعيات األحداث في ليبيا،
ء لجنــة مبـــادرة وعلــى البيــان الصـــحفي الصــادر عـــن وزراء خارجيــة الـــدول العربيــة أعضـــا �

  ،23/8/2011السالم العربية المنعقدة في الدوحة بتاريخ 
  وبعد أن استمع إلى العرض الذي قّدمه رئيس الوفد الليبي عن تطورات الوضع في ليبيا،  - 
وٕاذ يأخــــذ علمــــًا باالجتماعــــات والمشــــاورات واالتصــــاالت الجاريــــة فــــي إطــــار األمــــم المتحــــدة،  - 

  حول ليبيا، ومجموعة االتصال الدولية وغيرها
  وٕاذ يشير إلى االحتياجات اإلنسانية العاجلة إلى الشعب الليبي، - 
وانطالقًا من التزامــه بالحفــاظ علــى اســتقالل ليبيــا ووحــدة أراضــيها وســالمتها اإلقليميــة، وكــذلك  - 

الحفــاظ علــى الســلم األهلــي، وضــمان ســالمة وأمــن المــواطنين الليبيــين، وعلــى الوحــدة الوطنيــة 
  للشعب الليبي،  

  وٕاذ يؤكد على سيادة الشعب الليبي على مقدراته وثرواته أينما وجدت،  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

توجيه تحية إكبار ألرواح الشهداء من أبناء الشعب الليبــي، الــذين ســقطوا دفاعــًا عــن كرامــة  -1
  الوطن وحريته وسالمته. 

ل العربيــة الموافقة على شغل المجلس الــوطني الليبــي االنتقــالي، مقعــد ليبيــا فــي جامعــة الــدو  -2
  وجميع منظماتها ومجالسها وأجهزتها باعتباره ممثًال للشعب العربي الليبي. 

  التأكيد على سيادة ليبيا واستقاللها ووحدة أراضيها وسالمتها اإلقليمية.  -3
اإلعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي الشقيق، والوقوف إلى جانبه وتقديم كل ما  -4

جات في مختلف المجــاالت لتجــاوز المرحلــة االنتقاليــة التــي يمــر يحتاج إليه من دعم واحتيا
  بها.
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دعـــوة مجلـــس األمـــن والـــدول المعنيـــة إلـــى تحمـــل مســـؤولياتهم نحـــو الشـــعب الليبـــي فـــي هـــذه  -5
الظــروف القاســية التــي يعيشــها، ورفــع تجميــد األمــوال والممتلكــات واألصــول العائــدة للدولــة 

  اجات المطلوبة للشعب الليبي.الليبية بصفة فورية، وذلك لتأمين االحتي
دعوة األمانة العامة إلى مواصلة التنســيق والتعــاون مــع األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة  -6

  والدول المعنية بشأن تطورات األوضاع في ليبيا. 
دعوة األمم المتحدة إلى تمكين ممثل المجلس الوطني الليبي االنتقالي من شــغل مقعــد ليبيــا  -7

دة ومنظماتها وأجهزتها، والطلب إلى األمين العام متابعة هــذا الموضــوع مــع في األمم المتح
 األمين العام لألمم المتحدة.

  تقرير إلى المجلس في هذا الشأن. الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم -8
  

 )27/8/2011 -د.غ.ع  - 7370(ق: رقم 
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عن النزاع معالجة األضرار واإلجراءات المترتبة 
 حول قضية لوكيربي

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ســرت قمــة  ارذات الصلة، وآخرها قــر مجلس الجامعة على مستوى القمة  ى قراراتوٕاذ يؤكد عل - 

  ،28/3/2010) بتاريخ 22د.ع ( 511رقم 
وٕاذ يشــير إلــى قــرارات مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري ذات الصــلة وآخرهــا القــرار رقــم  - 

 ،2/3/2011) بتاريخ 135د.ع ( 7311

  من جراء العقوبات المفروضة عليها،ليبيا وٕاذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت ب - 

†{{{{ÏŁè<… 

المشــروع فــي الحصــول علــى تعويضــات عمــا أصــابها مــن أضــرار ليبيــا حــق التأكيــد علــى 
  مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

  
  )13/9/2011 - 2ج  -) 136د.ع ( –7385(ق: رقم 
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< << << << <

<<<<< << << << <
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< << << << <

< <
Å^Ûjq]<àÂ<…�^’Ö]<á^{éfÖ]< <

<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥¹]<ïçjŠë…]‡çÖ]< <
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á`{{{�e< <
ì‚è‚¢]<íéfé×Ö]<íÚçÓ£]<ØéÓ�i< <

  24/11/2011القاهرة: 
{{{{{{< <

بتــــاريخ المســــتأنفة فــــي دورتــــه غيــــر العاديــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري الجامعــــة إن مجلــــس 
إذ ُيرحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة الدكتور عبــد الــرحيم الكيــب فإنــه  24/11/2011

  متها الجليلة.يتمنى لها النجاح في مه
ويعلــن المجلــس اســتعداده الكامــل لــدعم هــذه الحكومــة فــي تحقيــق برنامجهــا الــذي ســتعتمده 
إلعــادة اإلعمــار واالســتقرار فــي ليبيــا ضــمن التوافــق الــوطني الشــامل وتحقيــق التطلعــات المنشــودة 

  التي ضحى من أجلها الشعب الليبي الشقيق.
  

  )24/11/2011 -د.غ.ع.م  – 158(بيان رقم 

 )5210ص( - 07)/11/11(س/01ج
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 فتح مكتب لجامعة الدول العربية في ليبيا

  

  
إن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي دورتــه غيــر العاديــة علــى مســتوى المنــدوبين الــدائمين 

  بمقر األمانة العامة بالقاهرة، 20/12/2011المنعقد بتاريخ 
 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

د.غ.ع بتـــــاريخ  7370الـــــوزاري رقـــــم  وٕاذ يشـــــير إلـــــى قـــــرار مجلـــــس الجامعـــــة علـــــى المســـــتوى - 
الذي أكد على أهمية التضامن الكامل مع الشعب الليبي الشقيق، والوقوف إلى  27/8/2011

 جانبه وتقديم كل ما يحتاج إليه من دعم واحتياجات في مختلف المجاالت،

  وبعد استماعه إلى مداخلة السيد األمين العام، - 
< <

Ïè{{…†< <
  

عــة الــدول العربيــة فــي ليبيــا، وتعيــين الدبلوماســي والسياســي الموافقــة علــى فــتح مكتــب لجام -1
 الموريتاني السيد/ الشيخ العافية ولد محمد خونه رئيسًا لهذا المكتب.

الموافقة على فتح حساب بمبلغ خمسمائة ألف دوالر أمريكي لتغطية مصاريف فتح المكتب  -2
  .توزع وفقًا لمساهمات الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة

  

 )20/12/2011 -د.غ.ع   – 7443(ق: رقم 
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< << << << <

< << << << <

< <
Å^Ûjq]<àÂ<…�^’Ö]<á^{éfÖ]< <

ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< <
E<íè�^ÃÖ]<äi…æ�<»137D< <

á`{{{�e<^{{{éféÖ< <
  10/3/2012القاهرة: 

{{{{{{< <

منعقــدة ) ال137(في دورته العاديــة الدول العربية على المستوى الوزاري جامعة إن مجلس 
بمقــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئاســة دولــة الكويــت وبحضــور األمــين العــام  10/3/2012بتــاريخ 

لجامعــة الــدول العربيــة والســادة وزراء الخارجيــة، يؤكــد علــى دعمــه الكامــل لســيادة واســتقالل ليبيــا 
نتقــالي، ووحــدة أراضــيها، كمــا يؤكــد المجلــس دعمــه للخطــوات التــي يقــوم بهــا المجلــس الــوطني اال

  باعتباره ممثًال شرعيًا وحيدًا للشعب العربي الليبي، إلعادة األمن واالستقرار في ليبيا.

ويعــرب المجلــس عــن التزامــه بــالوقوف إلــى جانــب الشــعب العربــي الليبــي الشــقيق وخاصــًة 
فــي هــذه الحقبــة المفصــلية مــن تاريخــه واســتعداد المجلــس لتقــديم المشــورة فــي مجــال إعــادة تأهيــل 

ات الدولــة الليبيــة، والطلــب إلــى المنظمــات العربيــة المتخصصــة والمجــالس الوزاريــة كــٌل فــي مؤسســ
مجال اختصاصه تقديم المساعدة الالزمة لألشقاء فــي ليبيــا فــي خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء التــي 

  تحتاجها ليبيا.
  

  )10/3/2012 -  2ج  -) 137د.ع ( – 166(بيان رقم 

 )0710ص(- 28)/21/30(01/713ج
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  اتطـورات الوضـع فـي ليبيـ
  

 
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 في هذا الشأن، 29/8/2012بتاريخ  1/4/1811وعلى مذكرة مندوبية ليبيا رقم  �

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير وعلى  �

) المنعقــدة فــي 23( وعلــى مــا جــاء فــي إعــالن بغــداد الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة �
 بشأن دعم الشعب الليبي وحكومته الوطنية، 2012مارس/ آذار 

 وعلى القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس الجامعة بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
قليميــة وضــمان وانطالقًا من التزامه بالحفاظ علــى اســتقالل ليبيــا ووحــدة أراضــيها وســالمتها اإل - 

 أمن مواطنيها،

 وٕايمانًا بحق الشعب الليبي الثابت في السيطرة على مقدراته وثرواته أينما وجدت، - 

 وفي ضوء المناقشات التي جرت بشأن تطورات الوضع في ليبيا، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

االلتــزام بالحفــاظ علــى وحــدة ليبيــا أرضــًا وشــعبًا والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها واســتقاللها،  -1
ورفض كافة أشكال التدخل األجنبي في شؤونها الداخلية الرامية إلــى زعزعــة أمنهــا وتعطيــل 

 مسيرة الديمقراطية والتنمية فيها.

الترحيــب بــالتحوالت الديمقراطيـــة التــي شـــهدتها ليبيــا والمتمثلـــة فــي االنتخابـــات العامــة التـــي  -2
لمــــراقبين العــــرب ومــــا تمتعــــت بــــه مــــن نزاهــــة وشــــفافية بشــــهادة ا 7/7/2012جــــرت بتــــاريخ 

 والدوليين، وأفضت إلى انتقال السلطة للمؤتمر الوطني العام بشكل ديمقراطي حر.

دعــم المبــادرات والجهــود المبذولــة مــن ِقَبــل المــؤتمر الــوطني العــام لتحقيــق األمــن واالســتقرار  -3
والمصــالحة الوطنيــة وٕاقامــة نظــام ديمقراطــي يحقــق العــدل والمســاواة والحريــة والرخــاء لكافــة 

 أبناء الشعب الليبي.
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التعاون القضائي مع الحكومة الليبية من أجــل تقــديم المتهمــين الليبيــين المتواجــدين بالخــارج  -4
والمطلوبين للعدالة في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بسرقة أموال الشــعب الليبــي لمحــاكمتهم 

 في ليبيا في محاكم تتوفر فيها المعايير والضمانات القانونية المرعية.

دانــة كافــة األعمــال اإلرهابيــة التــي اســتهدفت ســالمة المــواطنين الليبيــين وممتلكــات عامــة إ -5
وخاصــة ومواقــع أثريــة ودينيــة ودعــم جهــود الحكومــة الليبيــة فــي المالحقــة القانونيــة للمــدبرين 
والممولين والمنفذين لألنشطة اإلرهابية والمحرضين عليها من المقيمــين بالخــارج وحقهــا فــي 

ًا ألحكــام اتفاقيــات مكافحــة اإلرهــاب المبرمــة فــي إطــار الجامعــة العربيــة وعلــى تســلمهم وفقــ
 المستوى الثنائي.

الطلــب إلــى معــالي األمــين العــام متابعــة تنفيــذ مــا جــاء فــي هــذا القــرار وتقــديم تقريــر بشــأنه  -6
 للمجلس في دورته المقبلة.

  
  )5/9/2012 -  2ج  -) 138د.ع ( – 7525(ق: رقم 
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  فـي دولـة ليبيــا تطـورات الوضـع
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 )،24وعلى طلب دولة ليبيا إدراج تطورات األوضاع فيها على القمة العربية العادية ( �

) بشـــأن دعـــم 23ر عـــن القمـــة العربيـــة العاديـــة (وعلـــى مـــا جـــاء فـــي إعـــالن بغـــداد الصـــاد �
 الشعب الليبي وحكومته الوطنية،

 وعلى القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس الجامعة بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، �

 وعلى تقرير فريق األمانة العامة المكلف بمراقبة انتخابات المؤتمر الوطني، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

طالقًا من التزام المجلس بــدعم تطلعــات الشــعب الليبــي فــي تحقيــق الحريــة والعدالــة والكرامــة وان - 
 اإلنسانية،

 وٕايمانًا بحق الشعب الليبي في السيطرة على مقدراته وثرواته أينما ُوجدت، - 

 ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ل مع دولة ليبيا الشقيقة حفاظــًا علــى ســيادتها واســتقاللها ووحــدة التأكيد على التضامن الكام -1
 أراضيها ورفض أي محاولة خارجية للتدخل في شؤونها وزعزعة استقرارها.

 2012الترحيـــب بنتـــائج انتخابـــات المـــؤتمر الـــوطني العـــام التـــي ُأجريـــت فـــي يوليـــو/ تمـــوز  -2
ابيــة تمثلــت فــي تشــكيل الحكومــة واتسمت بالنزاهة والشفافية وبما ترتب عليهــا مــن نتــائج ايج

االنتقاليــة والشــروع فــي إجــراءات اختيــار اللجنــة التأسيســية المعنيــة بصــياغة الدســتور الــدائم 
 للبالد.

دعــم جهــود ومبــادرات القيــادة الليبيــة التــي تنشــد تحقيــق المصــالحة الوطنيــة وٕاعــادة اإلعمــار  -3
االقتصــادية واالجتماعيــة وٕازالــة  وبناء المؤسسات الدفاعية واألمنيــة وتســريع عمليــات التنميــة
 كافة اآلثار اإلنسانية والمادية المترتبة على حرب التحرير.
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التأكيـــد علـــى حـــق الشـــعب الليبـــي فـــي اســـتعادة أموالـــه المهربـــة للخـــارج ودعـــوة كافـــة الـــدول  -4
 المعنية إلى التعاون االيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.

الزم والفعال للسلطات القضائية الليبية في سبيل تسليم المطلــوبين للعدالــة فــي تقديم الدعم ال -5
ليبيــا عــن جــرائم جنائيــة لمقاضــاتهم أمــام محــاكم ليبيــة تتــوفر فيهــا كافــة الضــمانات القانونيــة 

 وذلك عمًال بالمواثيق واالتفاقيات العربية ذات الصلة.

ا األمنية وبين السلطات واألجهزة األمنية دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون بين أجهزته -6
الليبية المعنية في سبيل التصدي لكافة األنشطة التخريبيــة التــي تســتهدف زعزعــة االســتقرار 

 في ليبيا ودول المنطقة.

الترحيب بكافة المبــادرات الليبيــة واإلقليميــة التــي تســتهدف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي ومتعــددة  -7
ضــبط الحــدود ومكافحــة اإلرهــاب وتجــارة الســالح والمخــدرات األطــراف خاصــًة فــي مجــاالت 

والهجــرة غيــر الشــرعية، واإلشــادة بنتــائج أعمــال المــؤتمر الــوزاري الــدولي المعنــى بــدعم ليبيــا 
ــــد ببــــاريس بتــــاريخ  ــــانون الــــذي ُعق  12/2/2013فــــي مجــــاالت األمــــن والعدالــــة وســــيادة الق

 بمشاركة جامعة الدول العربية.

جتمــاع الثالثــي لرؤســاء حكومــات تــونس والجزائــر وليبيــا المنعقــد بمدينــة اإلشــادة بنتــائج اال -8
لبحــــث الوضــــع األمنــــي وتــــأمين المنطقــــة الحدوديــــة  12/1/2013غــــدامس الليبيــــة بتــــاريخ 

 المشتركة بين البلدان المغاربية الثالث.

عثــة الترحيــب بمشــاركة األمانــة العامــة فــي مراقبــة انتخابــات المــؤتمر الــوطني العــام وافتتــاح ب -9
للجامعــــة فــــي طــــرابلس، والطلــــب إلــــى األمــــين العــــام تكثيــــف التواصــــل مــــع الجانــــب الليبــــي 
للمســـاعدة فـــي تـــوفير مـــا قـــد يحتاجـــه مـــن استشـــارات وخبـــرات قانونيـــة وفنيـــة فـــي المرحلـــة 

 االنتقالية.

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشــأنه إلــى الــدورة القادمــة لمجلــس  - 10
  .امعة على مستوى القمةالج

  
  )6/3/2013 -  3ج  -) 139د.ع ( – 7596(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي دولـة ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
يونيــو/  28مــة عــن نتــائج زيارتــه لدولــة ليبيــا خــالل الفتــرة مــن وعلى تقرير وفد األمانة العا �

 ،2013يوليو/ تموز  3حزيران إلى 

) المنعقــدة فــي الدوحــة 24وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( �
بشــأن التــزام الـــدول العربيــة بتقــديم مــا تحتاجـــه دولــة ليبيــا مــن دعـــم  26/3/2013بتــاريخ 

 قاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في ربوعها،للحفاظ على است

وعلى القرارات والبيانات الصادرة عــن جامعــة الــدول العربيــة بشــأن تطــورات األوضــاع فــي  �
) لمجلــس الجامعــة 139الصــادر عــن الــدورة العاديــة ( 7596دولة ليبيا وآخرها القــرار رقــم 

 على المستوى الوزاري،

  ؤون السياسية،وعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعــراب مجــددًا عــن تضــامن الــدول العربيــة مــع دولــة ليبيــا الشــقيقة ومســاندة جهودهــا فــي  -1
ســبيل الحفــاظ علــى ســيادتها واســتقاللها ومقاومــة أي محاولــة تســتهدف النيــل مــن اســتقرارها 

  ووحدة أراضيها.
اغة الدســتور واالســتفتاء دعــم االســتحقاقات الجوهريــة التــي تتطلبهــا المرحلــة والمتعلقــة بصــي -2

عليــه وتفعيــل المصــالحة الوطنيــة، ودعــوة األمانــة العامــة إلــى االنخــراط بفاعليــة فــي مبــادرة 
 الحوار الوطني الشامل التي أعلن عن انطالقها حديثًا بمشاركة األمم المتحدة.

دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة الليبيـــــة الهادفـــــة إلـــــى إعـــــادة اإلعمـــــار والنهـــــوض بعمليـــــات التنميـــــة  -3
قتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيــة وتكليــف األمانــة العامــة بــدعوة اال

المجــالس والمنظمــات والهيئــات العربيــة ذات العالقــة بالتواصــل مــع الحكومــة الليبيــة للتعــرف 
 على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.
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جهزة األمنية للــدول العربيــة واألجهــزة األمنيــة فــي دولــة ليبيــا مــن أجــل تعزيز التعاون بين األ -4
التصدي لكافة أشكال المحاوالت التخريبيــة التــي تســتهدف زعزعــة االســتقرار فــي ليبيــا ودول 
المنطقة، وتكليف األمانة العامة للجامعــة بالتنســيق مــع أمانــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 

 للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.والهيئات العربية ذات الصلة 

دعم المبــادرات الليبيــة واإلقليميــة الراميــة إلــى تعزيــز األمــن اإلقليمــي بــين ليبيــا ودول الجــوار  -5
في مجاالت ضــبط الحــدود ومكافحــة أنشــطة الجماعــات اإلرهابيــة وعصــابات تجــارة الســالح 

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

الليبيــة فــي ســبيل تســهيل إجــراءات تســليم المــواطنين الليبيــين  تعاون الدول العربية مع الدولــة -6
المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالة عــن تهــم جنائيــة لمقاضــاتهم أمــام محــاكم ليبيــة 

 مختصة وذلك عمًال بالمواثيق واالتفاقيات المنظمة للتعاون القضائي بين الدول العربية.

لـــه المهربــة إلــى الخــارج ومطالبــة الــدول المعنيـــة دعــم حــق الشــعب الليبــي فــي اســتعادة أموا -7
 بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبي من استعادة أمواله المنهوبة.

اإلشادة بنتائج زيارة وفد األمانة العامة األخيرة إلى ليبيا برئاسة نائــب األمــين العــام وتكليــف  -8
يــذ مــا ورد بــالتقرير مــن توصــيات، األمانــة العامــة بتكثيــف التواصــل مــع الحكومــة الليبيــة لتنف

مــــع العمــــل علــــى دعــــم بعثــــة الجامعــــة فــــي ليبيــــا لتمكينهــــا مــــن أداء دورهــــا علــــى المســــتوى 
 المطلوب.

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقــديم تقريــر بشــأنه إلــى الــدورة العاديــة القادمــة  -9
  لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

 

  )1/9/2013 -  2ج –) 140(د.ع  – 7668(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
نيــو/ يو  28وعلى تقرير وفد األمانة العامــة عــن نتــائج زيارتــه لدولــة ليبيــا خــالل الفتــرة مــن  �

 ،2013يوليو/ تموز  3حزيران إلى 

) المنعقــدة فــي الدوحــة 24وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( �
بشــأن التــزام الـــدول العربيــة بتقــديم مــا تحتاجـــه دولــة ليبيــا مــن دعـــم  26/3/2013بتــاريخ 

 ربوعها،للحفاظ على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في 

وعلى القرارات والبيانات الصادرة عــن جامعــة الــدول العربيــة بشــأن تطــورات األوضــاع فــي  �
الصــــادر عــــن الــــدورة العاديــــة  1/9/2013بتــــاريخ  7668دولــــة ليبيــــا وآخرهــــا القــــرار رقــــم 

  ) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،140(
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

ددًا عــن تضــامن الــدول العربيــة مــع دولــة ليبيــا الشــقيقة ومســاندة جهودهــا فــي اإلعــراب مجــ -1
ســبيل الحفــاظ علــى ســيادتها واســتقاللها ومقاومــة أي محاولــة تســتهدف النيــل مــن اســتقرارها 

  ووحدة أراضيها.
دعــم االســتحقاقات الجوهريــة التــي تتطلبهــا المرحلــة والمتعلقــة بصــياغة الدســتور واالســتفتاء  -2

المصــالحة الوطنيــة، واإلشــادة بــالتطورات االيجابيــة والمتمثلــة فــي االنتخابــات عليــه وتفعيــل 
 التي جرت مؤخرًا الختيار أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.

دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة الليبيـــــة الهادفـــــة إلـــــى إعـــــادة اإلعمـــــار والنهـــــوض بعمليـــــات التنميـــــة  -3
واألمنيــة وتكليــف األمانــة العامــة بــدعوة االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية 

المجــالس والمنظمــات والهيئــات العربيــة ذات العالقــة بالتواصــل مــع الحكومــة الليبيــة للتعــرف 
 على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.
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فــي دولــة ليبيــا مــن أجــل تعزيز التعاون بين األجهزة األمنية للــدول العربيــة واألجهــزة األمنيــة  -4
التصدي لكافة أشكال المحاوالت التخريبيــة التــي تســتهدف زعزعــة االســتقرار فــي ليبيــا ودول 
المنطقة، وتكليف األمانة العامة للجامعــة بالتنســيق مــع أمانــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 

 والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.

ات الليبيــة واإلقليميــة الراميــة إلــى تعزيــز األمــن اإلقليمــي بــين ليبيــا ودول الجــوار دعم المبــادر  -5
في مجاالت ضــبط الحــدود ومكافحــة أنشــطة الجماعــات اإلرهابيــة وعصــابات تجــارة الســالح 

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

عقـــد  الترحيــب بالنتــائج االيجابيـــة التــي صــدرت عـــن المــؤتمر الــوزاري رفيـــع المســتوى الــذي -6
، ومناشــدة المجتمــع الــدولي تفعيــل التوصــيات 6/3/2014بالعاصمة االيطالية رومــا بتــاريخ 

 الصادرة عنه للوصول إلى تحقيق األمن واالستقرار والتنمية في ليبيا.

تعاون الدول العربية مع الدولــة الليبيــة فــي ســبيل تســهيل إجــراءات تســليم المــواطنين الليبيــين  -7
والمطلوبين للعدالة عــن تهــم جنائيــة لمقاضــاتهم أمــام محــاكم ليبيــة  المتواجدين على أراضيها

 مختصة وذلك عمًال بالمواثيق واالتفاقيات المنظمة للتعاون القضائي بين الدول العربية.

دعــم حــق الشــعب الليبــي فــي اســتعادة أموالـــه المهربــة إلــى الخــارج ومطالبــة الــدول المعنيـــة  -8
 الليبي من استعادة أمواله المنهوبة.بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب 

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقــديم تقريــر بشــأنه إلــى الــدورة العاديــة القادمــة  -9
  لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

  
  )9/3/2014 - 3ج  –) 141د.ع ( – 7739(ق: رقم 
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  بيان صحفي صادر عن األمانة العامة
  ريعقب االجتماع التشاو 

  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
  ـــ
  

بناًء على دعوة من األمين العام لجامعة الدول العربية؛ عقد مجلس الجامعة على مستوى 
المندوبين الــدائمين جلســة تشــاورية حــول الوضــع فــي ليبيــا، حيــث اســتمع خاللهــا الســادة المنــدوبون 

التـــي أجراهـــا األمـــين العـــام حـــول التطـــورات فـــي ليبيـــا، وكـــذلك  الـــدائمون إلـــى مجمـــل االتصـــاالت
االتصاالت األخرى التي أجراها الدكتور ناصــر القــدوة وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين األســبق ممثــل 

  األمين العام بشأن ليبيا،
وقد أكد المجلس دعمه لجهود األمين العام وممثلــه فــي مهمتــه لمســاعدة األشــقاء فــي ليبيــا 

لحوار الوطني والمصالحة والتوافق بمــا ُيمكــن دولــة ليبيــا مــن إرســاء دعــائم مؤسســات على تحقيق ا
  الدولة وتحقيق األمن واالستقرار والحفاظ على وحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية.

وقد أكد المندوب الدائم لدولة ليبيا ترحيبه بمبادرة األمــين العــام للجامعــة بتكليفــه د. ناصــر 
  له بدولة ليبيا.القدوة ممثًال 

22/5/2014 
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

  ليبيا،وعلى التقرير الذي قّدمه الدكتور ناصر القدوة ممثل األمين العام بشأن  �
) المنعقــدة فــي الكويــت 25وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( �

 ،26/3/2014بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وٕاذ يؤكــد علــى االلتــزام بــالقرارات والبيانــات الصــادرة عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة بشــأن  - 

الصــادر عــن  9/3/2014بتــاريخ  7739لقــرار رقــم تطورات األوضاع في دولة ليبيا، وآخرها ا
  ) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،141الدورة العادية (

وٕاذ ُيعرب عن التأييــد للبيــان الصــادر عــن االجتمــاع الــوزاري الرابــع لــوزراء خارجيــة دول جــوار  - 
جتماعــات ، وكــذلك البيانــات الصــادرة عــن اال25/8/2014ليبيا الذي انعقد في القــاهرة بتــاريخ 

  الوزارية السابقة لمجموعة دول الجوار في كل من الجزائر وغينيا االستوائية وتونس،

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيـــد ُمجـــّددًا علـــى ضـــرورة االلتـــزام بـــاحترام وحـــدة وســـيادة ليبيـــا وســـالمة أراضـــيها، وعـــدم  -1
الشــامل  نها الداخليــة والحفــاظ علــى اســتقاللها السياســي، وااللتــزام بــالحوارؤو التــدخل فــي شــ

  ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
ـــالغ إزاء اســـتمرار المواجهـــات الُمســـّلحة واتســـاع أنشـــطة المليشـــيات  -2 اإلعـــراب عـــن القلـــق الب

والجماعات الُمسّلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وخاصًة أحداث العنــف التــي تشــهدها 
فــي ليبيــا، ومــا يحملــه ذلــك مــن العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها من منــاطق التــوتر 

مخــاطر جســيمة علــى مســتقبل ليبيــا ووحــدة شــعبها وأراضــيها، وعلــى مســيرة تحقيــق الســالم 
  واستعادة االستقرار التي اختارها الشعب الليبي.

الـــدعوة إلـــى الوقـــف الفـــوري لكافـــة العمليـــات الُمســـّلحة وأعمـــال العنـــف فـــي جميـــع األراضـــي  -3
افر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من الليبية، والتأكيد على ضرورة تض
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استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وذلك من خالل اســتكمال مســار 
ـــديمقراطي ودعـــم العمليـــة السياســـية، وفـــتح قنـــوات الحـــوار بـــين جميـــع األطـــراف  االنتقـــال ال

وًال إلى تحقيــق التوافــق الــوطني والمصــالحة السياسية الليبية التي تنبذ العنف واإلرهاب، وص
  ووضع دستور جديد للبالد.

ـــى رأســـها مجلـــس الشـــرعية تـــوفير الـــدعم الكامـــل للمؤسســـات الدســـتورية  -4 للدولـــة الليبيـــة، وعل
ن ين الُمعّبــر يوحيــدن اليالنواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثــق عنــه بصــفتهما الُممّثلــ

ياراتــــه الديمقراطيــــة مــــن خــــالل انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة، عــــن إرادة الشــــعب الليبــــي وعــــن خ
ـــوفير األمـــن  ـــاء دولـــة مدنيـــة ودســـتورية قـــادرة علـــى ت كمؤسســـات ُتمثّـــل الـــركن األساســـي لبن

  ، وعدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية.الستقرار والتنمية للشعب الليبيوا
عادة بناء وتأهيل مؤسسات تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إ -5

الدولــة، بمــا فيهــا الجــيش والشــرطة، مــن خــالل بــرامج ًمحــّددة لبنــاء الســالم، وبمــا ُيســهم فــي 
  تثبيت االستقرار واألمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.

)، والذي أكد على سيادة واستقالل وسالمة 2014( 2174الترحيب بقرار مجلس األمن رقم  -6
الوطنيـــة، وشـــّدد علـــى ضــــرورة التصـــدي لإلرهـــاب بكـــل الوســـائل واســــتخدام ليبيـــا ووحـــدتها 

لين عن االنتهاكات ؤو العقوبات الدولية الالزمة ومالحقة الجماعات اإلرهابية ومحاسبة المس
ــــك كوالتجــــاوزات المرت ــــي ذل ــــة للقــــانون اإلنســــاني الــــدولي، بمــــا ف ــــين والمخالف بــــة بحــــق الليبي

  ُيعيق االنتقال السلمي للسلطة.استهداف وترويع المدنيين وكل فعل 
التأكيــد علــى ضــرورة التــزام األطــراف الخارجيــة باالمتنــاع عــن توريــد وتزويــد األطــراف غيــر  -7

الشرعية بالسالح بجميع أنواعــه وتعزيــز المراقبــة علــى كافــة المنافــذ البحريــة والجويــة والبريــة 
ناء علــى طلــب مــن الدولــة الليبية لتحقيق هذا الهدف، وعدم توريد أي نوع من األسلحة إال ب

  الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن.
تقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج  -8

متكامل، وكذلك لمكافحة أنشــطة الجماعــات اإلرهابيــة وعصــابات تجــارة الســالح والمخــدرات 
  .والهجرة غير الشرعية

انعقــد اإلشادة بنتــائج االجتمــاع الــوزاري الرابــع لــوزراء خارجيــة دول جــوار ليبيــا الــذي التأييد و  -9
، مــع التأكيــد علــى الــدور 25/8/2014بتــاريخ برئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة فــي القــاهرة 

المحــوري الــذي تضــطلع بــه آليــة دول جــوار ليبيــا، وضــرورة إشــراكها فــي مختلــف المبــادرات 
لدوليــة الهادفــة إلــى إيجــاد تســوية توافقيــة لألزمــة الليبيــة، وذلــك نظــرًا لــدورها الهــام اإلقليمية وا

فـــي تشـــجيع كـــل األطـــراف الليبيـــة علـــى االحتكـــام للحـــوار الشـــامل وتحقيـــق الوفـــاق الـــوطني 
  المنشود.
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اإلعــراب عــن الشــكر والتقــدير للــدكتور ناصــر القــدوة علــى جهــوده وأخــذ العلــم بــالتقرير الــذي  - 10
 ، ودعوته إلى االستمرار في مهمته كممثل خاص لألمين العام بشأن ليبيا.قدمه للمجلس

دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة الليبيـــــة الهادفـــــة إلـــــى إعـــــادة اإلعمـــــار والنهـــــوض بعمليـــــات التنميـــــة  - 11
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيــة وتكليــف األمانــة العامــة بــدعوة 

ربيــــة ذات العالقــــة إلــــى التواصــــل مــــع الحكومــــة الليبيــــة المجــــالس والمنظمــــات والهيئــــات الع
  للتعرف على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.

  
  )7/9/2014 -  3ج  -) 142د.ع ( – 7806(ق: رقم 
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  اتحدة�ا�مم�لدى�العربية�الدول �لجامعة��الدائم�اراقب�الوفد�مكتب

  �الجامعة�جلس�التشاوري�ا,جتماع�عن�درالصا�الصحفي�البيان

  الوزاري �استوى �ع4ى

  23/9/2014:��نيويورك

******  

 يوم ظهر بعد تشاوريا اجتماعا الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس عقد
 خارجية وزير تكدي ولد أحمد السيد معالي برئاسة نيويورك، في المتحدة األمم بمقر 23/9/2014

 وأصحاب السادة وبمشاركة للمجلس الحالية الدورة رئيس -  يتانيةر المو  اإلسالمية يةالجمهور 
  .العربية الدول لجامعة العام األمين  السيد ومعالي العرب الخارجية وزراء المعالي

 المنطقة في األوضاع بتطورات المتعلقة المستجدات مختلف الوزراء السادة تدارس
 للجمعية والستين التاسعة الدورة أعمال خالل ومشاورات اتصاالت من بشأنها يدور وما العربية،
 اجتماعه في قرارات من الوزاري الجامعة مجلس اتخذه ما ضوء في وذلك المتحدة، لألمم العامة
  .7/9/2014 بتاريخ القاهرة في األخير

 وزير -  المالكي رياض الدكتور معالي من إحاطة إلى المجلس استمع اإلطار هذا وفي
 في العربية المجموعة رئيس   - ليبيا مندوب قدمه عرض إلى وكذلك فلسطين؛ دولة رجيةخا

 لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء العربي الدبلوماسي التحرك نتائج حول نيويورك،
 مع الشأن هذا في الجارية المشاورات عنه أسفرت وما الشرقية، القدس فيها بما الفلسطينية،

 الموقف لدعم المقبل العربي التحرك خطوات في التداول جرى كما. األمن مجلس أعضاء
 فيها بما الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء زمني سقف بتحديد المطالب الفلسطيني

 إعمار إلعادة المانحين مؤتمر النعقاد الجارية التحضيرات في البحث جرى كذلك الشرقية، القدس
  . 12/10/2014 في العربية مصر جمهورية في دهعق والمقرر غزة، قطاع

 الخاص المبعوث قدمه عرض إلى المجلس استمع السورية، األزمة بمجريات يتعلق وفيما
 اتصاالته عنه أسفرت ما نتائج حول ميستورا، دي ستيفان/  السيد المتحدة لألمم العام لألمين

 هادي الدكتور قدمها إحاطة إلى لمجلسا استمع كما والمنطقة، سوريا في أجراها التي ومشاوراته
  .السورية المعارضةو  الثورة لقوى الوطني االئتالف رئيس - البحرة
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 المتعلقة قراراته تنفيذ لمتابعة  العربي التحرك تفعيل سبل المجلس ناقش ذلك جانب إلى
 نهذي في السلمي السياسي االنتقال عملية مسار لتدعيم واليمن ليبيا في األوضاع بتطورات
  الجوار دول جهود المجلس ثمن الصدد هذا في. و الشأن هذا في السابقة لقراراته وفقا البلدين

  .الوطنية المصالحة لتحقيق شامل حوار في الليبيين الفرقاء الستضافة الجزائرية بالمبادرة رحبو 

 اإلرهاب مكافحة بشأن بالقاهرة 7/9/2014 في الصادر قراره على المجلس أكد كما
 العربي، القومي األمن على مباشر خطر من يمثله لما نظرا وامتداداته، داعش تنظيم في لالمتمث
 يلزم ما اتخاذ بشأن عليه نّص  وما القرار هذا بنود بتنفيذ العربية الدول جميع التزام على مؤكدا

 جميع على الجماعي العربي العمل خالل ومن الوطني المستوى على عاجلة تدابير من
 منابع تجفيف على بالعمل وكذلك واإلعالمية، والقضائية والدفاعية واألمنية السياسية المستويات

 تم الصدد هذا وفي.  مرتكبيه كان وأّياً  عليه الباعث كان أّياً  تمويله، ومصادر الفكرية اإلرهاب
 في الصادر 2170 رقم السابع الفصل تحت األمن مجلس قرار في ورد ما على التأكيد

 العالم دول بموجبه يلزم الدولي األمن مجلس أعضاء قبل من باإلجماع ُأقر ذيال 15/8/2014
 المجلس رحب وقد هذا  .المسلحين وتمرير والتدريب والتجنيد التمويل من الحد على بالمساعدة

 نوفمبر شهر من األول األسبوع في المستوى رفيع حكومي مؤتمر لعقد البحرين مملكة بمبادرة
 اإلرهاب مكافحة تعزيز سبل بشأن عمل خطة أو طريق خارطة على تفاقاال بهدف القادم،

 .منابعه تجفيفو 
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ة يــوم عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى المنــدوبين الــدائمين دورة غيــر عاديــ
بمقــــــر األمانــــــة العامــــــة بالقــــــاهرة، برئاســــــة الجمهوريــــــة اإلســــــالمية  5/1/2015االثنــــــين الموافــــــق 

  الموريتانية، تدارس خالله تطورات ومستجدات الوضع في ليبيا وتداعياتها الخطيرة.

د.ع  7806وٕاذ يستذكر قرارات مجلس الجامعــة علــى كافــة المســتويات وآخرهــا القــرار رقــم 
، ومــــا صــــدر عــــن اجتماعــــات دول الجــــوار لليبيــــا وآخرهــــا االجتمــــاع 7/9/2014) بتــــاريخ 142(

، وكــذلك قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصــلة وعلــى وجــه 4/12/2014الخــامس بــالخرطوم بتــاريخ 
  ،2174/2014التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

وفــد دولــة  وبعــد اســتماعه إلــى مداخلــة معــالي األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة ورئــيس
  ليبيا، ومداخالت رؤساء وفود الدول األعضاء، خلص المجلس إلى ما يلي:

اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف واألعمال المسلحة فــي ليبيــا وتأكيــده  -1
على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيد لتســوية األزمــة فــي ليبيــا مــن خــالل حــوار وطنــي 

كافــة األطــراف الليبيــة التــي تنبــذ العنــف، بمــا يحقــق األمــن واالســتقرار شــامل وتــوافقي بــين 
ودعــم المؤسســات الشــرعية وعــزل الجماعــات اإلرهابيــة بمــا ُيعــزز أمــن وســيادة ليبيــا ووحــدة 

 شعبها وأمن دول الجوار.

التعبير عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه األمور في ليبيا، وخاصًة بعد االعتداء علــى  -2
 سات والمنشآت االقتصادية والهالل النفطي.المؤس

التأكيـــد علـــى دعمـــه للشـــرعية المتمثلـــة فـــي مجلـــس النـــواب والحكومـــة المؤقتـــة المنبثقـــة عنـــه  -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

التأكيد مجددًا على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع  -4
  ليبيا.

لقــــاطع وٕادانتــــه الكاملــــة لعمليــــات القتــــل واالختطــــاف التــــي ترتكبهــــا التأكيــــد علــــى رفضــــه ا -5
الجماعـــات والميليشـــيات اإلرهابيـــة المتطرفـــة فـــي ليبيـــا ضـــد بعـــض رعايـــا جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة األبريـــاء المقيمـــين فـــي ليبيـــا، والتـــي كـــان آخرهـــا اســـتهداف وقتـــل الطبيـــب المصـــري 

ينــة ســرت. ويعــرب عــن خــالص تعازيــه وأســرته، واختطــاف ثالثــة عشــر مواطنــًا مصــريًا بمد

 )0004ص( - 04)/15/01/س(01-01ج
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ألســر الضــحايا المصــريين. ويشــدد علــى أهميــة تضــافر كافــة الجهــود لتــأمين إطــالق ســراح 
 المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبية.

اإلعــراب عــن تقــديره البــالغ للجهــود المبذولــة مــن ِقَبــل دول الجــوار لمعالجــة األزمــة فــي ليبيــا  -6
ا السياســي واألمنــي، ومســاندته لمســاعي األمــم المتحــدة مــن خــالل المبعــوث الخــاص ببعــده

السيد برناردينو ليون ودعم مساعي الــدكتور ناصــر القــدوة ممثــل األمــين العــام للجامعــة إلــى 
 ليبيا.

 التأكيد على استقالل وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. -7

ى رفضه لكافة أشكال اإلرهاب وضــرورة التصــدي الحــازم لــه طبقــًا لقــرارات التأكيد مجددًا عل -8
الشرعية الدولية واإلدانــة الشــديدة لكافــة االعتــداءات علــى المؤسســات والمنشــآت االقتصــادية 

 والهالل النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات االقتصادية الليبية.

لشــعب الليبــي ودعــم المؤسســات الشــرعية وٕاعــادة بنــاء أكــد المجلــس علــى احترامــه لقــرارات ا -9
وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خالل برامج محددة لبناء السالم وٕاعادة التأهيل 
ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت االستقرار واألمــن وتعزيــز جهــود 

 التنمية.

ات وٕاجــراء المشــاورات الالزمــة لعقــد اجتمــاع لمجلــس الطلب من األمــين العــام متابعــة التطــور  - 10
 الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

  

  )5/1/2015 - د.غ.ع  – 191(بيان رقم 
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  تطــورات الوضــع فــي ليبيــا
  

  
الوزاري المنعقد في دورٍة غير عاديــة يــوم الخمــيس الموافــق مستوى الإن مجلس الجامعة على 

وزيــر  –قــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئاســة معــالي الســيد أحمــد ولــد تكــدي بم 15/1/2015
تدارس خالله تطورات ومستجدات الوضع فــي ليبيــا  ،خارجية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  ،وتداعياتها الخطيرة
د.ع  7806إذ يســــتذكر قــــرارات مجلــــس الجامعــــة علــــى كافــــة المســــتويات وآخرهــــا القــــرار رقــــم  - 

 191، وبيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم 7/9/2014ريخ ) بتا142(
، ومــا صــدر عــن اجتماعــات دول الجــوار لليبيــا وآخرهــا 5/1/2015بشأن ليبيا د.غ.ع بتــاريخ 

، وكــذلك قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصــلة 4/12/2014االجتماع الخامس بالخرطوم بتاريخ 
  ،2174/2014مجلس األمن رقم  وعلى وجه التحديد تفعيل قرار

  ،وبعد استماعه إلى بيان معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي السيد محمد الهادي الدايري - 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف واألعمال المسلحة فــي ليبيــا وتأكيــده  -1
وية األزمــة فــي ليبيــا مــن خــالل حــوار وطنــي على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيد لتســ

شــامل وتــوافقي بــين كافــة األطــراف الليبيــة التــي تنبــذ العنــف، بمــا يحقــق األمــن واالســتقرار 
ودعــم المؤسســات الشــرعية وعــزل الجماعــات اإلرهابيــة بمــا ُيعــزز أمــن وســيادة ليبيــا ووحــدة 

  شعبها وأمن دول الجوار.
آلت إليه األمور في ليبيا، وخاصًة بعد االعتداء علــى التعبير عن أسفه وقلقه الشديدين لما  -2

 المؤسسات والمنشآت االقتصادية والهالل النفطي.

التأكيـــد علـــى دعمـــه للشـــرعية المتمثلـــة فـــي مجلـــس النـــواب والحكومـــة المؤقتـــة المنبثقـــة عنـــه  -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

  .ادة األمن واالستقرار إلى ربوع ليبياالتأكيد مجددًا على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إع -4
اإلعــراب عــن تقــديره البــالغ للجهــود المبذولــة مــن ِقَبــل دول الجــوار لمعالجــة األزمــة فــي ليبيــا  -5

ببعــدها السياســي واألمنــي، ومســاندته لمســاعي األمــم المتحــدة مــن خــالل المبعــوث الخــاص 
ألمــين العــام للجامعــة إلــى السيد برناردينو ليون ودعم مساعي الــدكتور ناصــر القــدوة ممثــل ا

 ليبيا.
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الترحيـــب باســـتئناف انعقـــاد الجولـــة الثانيـــة مـــن الحـــوار بمدينـــة جنيـــف، وحـــث كافـــة أطيـــاف  -6
الشعب الليبي على إبداء المرونة الالزمة والتعامل مع الحوار بروٍح ايجابية وبناءة، تضــمن 

، وُيســهم بالتــالي فــي الوصول إلى قواسم مشتركة، بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منــه
 استتباب األمن واالستقرار.

ــــة، وٕاعــــادة بنــــاء وتأهيــــل المؤسســــات األمنيــــة والعســــكرية،  -7 دعــــم المؤسســــات الشــــرعية للدول
ومطالبة مجلس األمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما ُيســهم 

شـــاملة، والعمـــل علـــى تمكـــين فـــي بســـط األمـــن وتحقيـــق االســـتقرار، وتعزيـــز جهـــود التنميـــة ال
 ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

التأكيــد علــى رفضــه القــاطع وٕادانتــه الكاملــة لعمليــات القتــل واالختطــاف التــي ترتكبهــا الجماعــات  -8
ــا جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ــا ضـــد بعـــض رعايـ ــة فـــي ليبيـ ــاء  والميليشـــيات اإلرهابيـــة المتطرفـ األبريـ

المقيمين في ليبيـا، والتـي كـان آخرهـا اسـتهداف وقتـل الطبيـب المصـري وأسـرته، واختطـاف ثالثـة 
عشـــر مواطنـــًا مصـــريًا بمدينـــة ســـرت. ويعـــرب عـــن خـــالص تعازيـــه ألســـر الضـــحايا المصـــريين. 
ــأمين  ــود لتـ ــدد علـــى أهميـــة تضـــافر كافـــة الجهـ ــواطنين تونســـيين، ويشـ وكـــذلك لعمليـــة اختطـــاف مـ

 .ح المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبيةإطالق سرا

 التأكيد على استقالل وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. -9

تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات  - 10
نـــاء الســـالم، وبمـــا ُيســـهم فـــي تثبيـــت االســـتقرار واألمـــن الدولـــة، مـــن خـــالل بـــرامج محـــددة لب
 وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.

التأكيــد مجــددًا علــى رفضــه لكافــة أشــكال اإلرهــاب وضــرورة التصــدي الحــازم لــه طبقــًا لقــرارات  - 11
الشـــرعية الدوليـــة واإلدانـــة الشـــديدة لكافـــة االعتـــداءات علـــى المؤسســـات والمنشـــآت االقتصـــادية 

 .النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات االقتصادية الليبية والهالل

اتخاذ كافة التــدابير الالزمــة لــدعم الســلطات الشــرعية للمســاعدة فــي إعــادة األمــن واالســتقرار  - 12
فــي ليبيــا، تنفيــذًا لقــرارات مجلــس الجامعــة فــي هــذا الشــأن ومــا يــنص عليــه ميثــاق الجامعــة 

لــدفاع المشــترك والتعــاون االقتصــادي بــين دول الجامعــة العربيــة وبمقتضــى اتفاقيــة معاهــدة ا
 وملحقها العسكري.

 )∗(.الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة - 13

  
  )15/1/2015 -د.غ.ع  – 7852(ق: رقم 

                                                

   تحفظ دولة قطر على القرار.ت
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  صادر عنصحفي بيان 
   ول العربية على مستوى المندوبين الدائميناالجتماع التشاوري لمجلس جامعة الد

  بشأن
العمل اإلرهابي البربري الذي راح ضحيته واحد وعشرون من المواطنين إدانة واستنكار 

  المصريين على يد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا
  ــــ

 عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين اجتماعًا تشاورياً 
لتدارس العمل اإلرهابي البربري الذي راح ضحيته  18/2/2015في مقر األمانة العامة بتاريخ 

واحد وعشرون من المواطنين المصريين على يد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا، وبعد االستماع 
ين لكلمة المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية والمندوبين الدائمين ورؤساء الوفود ونائب األم

 وبعد التداول خلص المجلس إلى:العام، 

اإلعــــراب عــــن إدانتــــه واســــتنكاره الشــــديدين للجريمــــة الهمجيــــة البشــــعة التــــي ارتكبهــــا تنظــــيم  -1
"داعــش" اإلرهــابي ضــد واحــد وعشــرين مــن أبنــاء الشــعب المصــري األبريــاء العــزل فــي ليبيــا 

فضًال عــن تعــاليم كافــة  وتأباها  كل فطرة سويةوالتي تتعارض مع ابسط المبادئ اإلنسانية 
، يتقــــّدم  بخــــالص التعزيــــة والمواســــاة لجمهوريــــة مصــــر العربيــــة، حكومــــة الســــماوية األديــــان

  وشعبًا، ويعبر عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا اإلرهاب األسود.

التأكيد مجددًا على ما تضّمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول  -2
كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب جمهورية العربية على 

اإلرهاب، وتأييدها الكامل لجميع اإلجراءات والتدابير آفة  مصر العربية في حربها ضد
 تفهمهالتي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيًا، فإنه يعرب عن 

ها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم للضربة الجوية التي وّجهت الكامل
لين مع السلطات الشرعية داعش اإلرهابي في مدينة درنة الليبيُة، وذلك بتنسيق وتعاوِن كام

 .الجبانو العمل اإلرهابي الخسيس هذا ردًا على  في ليبيا

نيها في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطوالدول األعضاء التأكيد على حق مصر  -3
ميثاق األمم المتحدة التي تكفل ص ميثاق جامعة الدول العربية و ضد أي تهديد وفقًا لنصو 

مع احترام سيادة الدول ووحدتها للدول فرادى وجماعات هذا الحق األصيل الثابت 
  .واستقاللها

íÚ^ÃÖ]<íÞ^Úù]< <
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ل التأكيد على التزام كافة الدول العربية بالعمل علي التعاون المشترك لتجفيف منابع التموي -4
عن التنظيمات اإلرهابية، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب 

ل تحمّ التي تخوضها ضد اإلرهاب،  فإنه يدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى 
 التياإلرهابية  التنظيماتكافة  بالتحرك الفوري الفعال ضد اإلنسانية واألمنية مسئولياته

الخبيثة الهّدامة، صونًا  المآرب بروابط فكرية وأيدلوجية متطرفة لبلوغ ذات ترتبط فيما بينها
 للسلم واألمن الدوليين، وليس في منطقة الشرق األوسط فحسب.

التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن األزمة الليبية، والعمل على إيجاد حل  -5
 يبي.سياسي لهذه األزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الل

  
    

  
  
ــــ ــ   ـــــ
الثانية من البيان، والفقرة الخامسة في عبارتها األخيرة "ورفع الحظر عن تسليح  الفقرة على دولة قطرتتحفظ    - 

 الجيش الليبي".
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 رير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تق �

) المنعقــدة فــي الكويــت 25وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( �
 ،26/3/2014بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
العربيــة بشــأن  وٕاذ يؤكــد علــى االلتــزام بــالقرارات والبيانــات الصــادرة عــن مجلــس جامعــة الــدول - 

 7/9/2014) بتــاريخ 142(د.ع  7806تطورات األوضاع في دولــة ليبيــا، وآخرهــا القــرار رقــم 
الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العاديــة  7552والقرار رقم 

  ،15/1/2015بتاريخ 
ـــة تحـــت  وٕاذ يعـــرب عـــن ارتياحـــه الســـتئناف جـــوالت الحـــوار الـــوطني الليبـــي بالمملكـــة -  المغربي

 إشراف المبعوث الخاص برناردينو ليون، ويرحب باألجواء االيجابية لهذه الجوالت،

وٕاذ ُيعــرب عــن ترحيبــه ودعمــه لالجتمــاع الــذي تستضــيفه الجزائــر لألحــزاب السياســية الليبيــة،  - 
 تحت رعاية المبعوث الخاص برناردينو ليون،

ة مبعــوث األمــين العــام بشــأن ليبيــا علــى وٕاذ يعــرب عــن الشــكر والتقــدير للــدكتور ناصــر القــدو  - 
 جهوده ويأخذ علمًا بالتقرير الذي قدمه،

وٕاذ يعــرب عــن دعمــه للجهــود العربيــة المبذولــة فــي إطــار األمــم المتحــدة، وخاصــًة مــن جانــب كــل مــن  - 
جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، التــي أســفرت عــن تقــديم ومناقشــة مشــروع قــرار 

  ،لس األمن حول ليبيا، يتعلق برفع الحظر عن تسلح الجيش الوطني الليبيعربي في مج

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيـــد ُمجـــّددًا علـــى ضـــرورة االلتـــزام بـــاحترام وحـــدة وســـيادة ليبيـــا وســـالمة أراضـــيها، وعـــدم  -1
بين الحوار الشامل بالتدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقاللها السياسي، وااللتزام 

تحــت رعايــة مبعــوث األمــم  ودعــم العمليــة السياســيةاســية النابــذة للعنــف والتطــرف القوى السي
  .المتحدة إلى ليبيا
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تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياســي والمــادي للحكومــة الشــرعية، وتــوفير المســاعدات  -2
الالزمــة لهــا لصــون وحمايــة ســيادة ليبيــا، بمــا فــي ذلــك دعــم الجــيش الــوطني حتــى يســتطيع 

 مهمته الرامية إلى القضاء على اإلرهاب وبسط األمن في ليبيا.مواصلة 

مطالبة مجلس األمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السالح إلى الحكومة الليبية باعتبارها  -3
الجهــة الشــرعية ليتســنى لهــا فــرض األمــن ومواجهــة اإلرهــاب فــي ليبيــا، ممــا يســمح بتســليح 

ي لتحمــل مســؤولياته فــي منــع تــدفق الســالح الجــيش الــوطني الليبــي، ودعــوة المجتمــع الــدول
والعتاد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات اإلرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشــعب 
الليبــي وحصــد األرواح، وذلـــك انســجامًا مــع مشـــروع القــرار العربــي بشـــأن ليبيــا فــي مجلـــس 

 األمن.

رعية المتمثلــة فــي مجلــس النــواب العمــل علــى تمكــين الممثلــين الدبلوماســيين للمؤسســات الشــ -4
 والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اتســـاع أنشـــطة علـــى ضـــوء اإلعـــراب عـــن القلـــق البـــالغ إزاء اســـتمرار المواجهـــات الُمســـّلحة  -5
وُيــــدين بالخصــــوص الجريمــــة النكــــراء ضــــد المليشــــيات خــــارج إطــــار ســــلطة الدولــــة الليبيــــة، 

المــــواطنين المصــــريين بمدينــــة ســــرت والتفجيــــرات التــــي راح ضــــحيتها عشــــرات بــــين ليبيــــين 
ومصريين، بمدينة القبة، وذلــك مــن ِقَبــل تنظــيم داعــش اإلرهــابي الــذي يســعى إلــى أن تكــون 

 ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسورية، وجر المنطقة بأسرها إلى حرٍب شاملة.

ليبيــة فــي جهودهــا لتــأمين وضــبط الحــدود مــع دول الجــوار، تجديــد الــدعوة لــدعم الحكومــة ال -6
وذلــك لوقــف تــدفق الجماعــات اإلرهابيــة وعصــابات تجــارة الســالح والمخــدرات والهجــرة غيــر 

 )∗(الشرعية.

  
  )9/3/2015 - 4ج  –) 143د.ع ( – 7873(ق: رقم 

                                                
  :تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح  )∗(

"من وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود مـن الفقـرات المتعلقـة برفـع الحظـر وتسـليح الجـيش الليبـي، ينـدرج 
ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من ِقَبل المجتمع الدولي، باعتباره السـبيل الوحيـد لحـل 

زمة الليبية، وذلك من خالل الحوار الشامل التوافقي بين األشـقاء الليبيـين، وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، تتـولى األ
مواجهــــة التحــــديات والمخــــاطر فــــي ليبيــــا الشــــقيقة باعتبارهــــا المؤهلــــة للقيــــام بالمهــــام الســــيادية لكــــل جــــيش وطنــــي، 

  ."الدعم والمساعدات األمنية والعسكرية والمساهمة الفعالة في محاربة اإلرهاب، وبالتالي الحصول على

  :تحفظ دولة قطر
 5/0016575/2015رقـم بموجب مذكرة المندوبيـة الدائمـة لدولـة قطـر تتحفظ دولة قطر على كامل القرار 

 .10/3/2015بتاريخ 
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التطورات الخطيرة فــي دولــة 
  ليبيا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  عه:بعد اطال -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى ما جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة  �
 ،26/3/2014) المنعقدة في الكويت بتاريخ 25(

وٕاذ يؤكــد علــى االلتــزام بــالقرارات والبيانــات الصــادرة عــن مجلــس  -
ن تطــورات األوضــاع فــي دولــة ليبيــا، جامعــة الــدول العربيــة بشــأ

ورقم  7/9/2014) بتاريخ 142(د.ع  7806رقم  اتوآخرها القرار 
الصادر عن مجلس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري فــي  7552

د.ع  7873ورقــــم  ،15/1/2015دورتــــه غيــــر العاديــــة بتــــاريخ 
  ،9/3/2015) بتاريخ 143(

وطني الليبــي وٕاذ يعــرب عــن ارتياحــه الســتئناف جــوالت الحــوار الــ -
بالمملكة المغربية تحت إشراف المبعوث الخاص برناردينو ليون، 

 ويرحب باألجواء االيجابية لهذه الجوالت،

ــــه ودعمــــه لالجتمــــاع الــــذي استضــــافته  - ــــرب عــــن ترحيب وٕاذ ُيع
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية لألحـــزاب السياســـية 

 و ليون،الليبية، تحت رعاية المبعوث الخاص برناردين

وٕاذ يعـــرب عـــن الشـــكر والتقـــدير للـــدكتور ناصـــر القـــدوة مبعـــوث  -
 األمين العام بشأن ليبيا على جهوده الُمقدرة،

وٕاذ يعرب عن دعمــه للجهــود العربيــة المبذولــة فــي إطــار األمــم المتحــدة،  -
وخاصــًة مــن جانــب كــل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة األردنيــة 

ــ ــي فــي مجل ــي أســفرت عــن تقــديم الهاشــمية العضــو العرب س األمــن، الت
ومناقشة مشروع قرار عربي في مجلس األمن حول محاربــة اإلرهــاب فــي 

 ،)2214ليبيا والتي أدت إلى صدور قرار مجلس األمن (
وٕاذ ُيعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة  -

ـــه  لمكافحـــة "تنظـــيم داعـــش اإلرهـــابي" والمجموعـــات التـــي بايعت
يرها من األفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغ

 في ليبيا،
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التأكيد ُمجّددًا على ضرورة االلتزام باحترام وحدة وســيادة ليبيــا  -1
وسالمة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخليــة والحفــاظ 

بين القــوى الحوار الشامل بعلى استقاللها السياسي، وااللتزام 
 ودعـــم العمليــة السياســـيةالسياســية النابــذة للعنـــف والتطــرف 

  .تحت رعاية مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا
تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومــة  -2

الشـــرعية، وتـــوفير المســـاعدات الالزمـــة لهـــا لصـــون وحمايـــة 
سيادة ليبيا، بما في ذلــك دعــم الجــيش الــوطني حتــى يســتطيع 

صلة مهمته الرامية إلى القضاء على اإلرهاب وبسط األمن موا
 في ليبيا.

 27/3/2015الصادر فــي  2214الترحيب بقرار مجلس األمن  -3
الُمقـــدم مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية العضـــو العربـــي فـــي 
مجلس األمن حول مكافحة اإلرهــاب فــي ليبيــا، متضــمنًا دعــوة 

الح إلــى ســرعة لجنــة األمــم المتحــدة المشــرفة علــى حظــر الســ
البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لتمكينها 

 من مواجهة اإلرهاب.

دعوة مجلس األمن إلى إنشاء آلية تضمن منع تــدفق الســالح  -4
والعتــاد بحــرًا وجــوًا إلــى التنظيمــات والجماعــات اإلرهابيــة التــي 

 تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد األرواح.

ى تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية العمل عل -5
المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة 

 مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اإلعــراب عــن القلــق البــالغ إزاء اســتمرار المواجهــات الُمســّلحة  -6
اتساع أنشطة المليشيات خارج إطار سلطة الدولــة على ضوء 

ــدين بالخصــوص الجريمــة النكــراء ضــد المــواطنين لليبيــة، ا وُي
المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشــرات 
ــل تنظــيم  بــين ليبيــين ومصــريين، بمدينــة القبــة، وذلــك مــن ِقَب
داعش اإلرهابي الذي يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له 
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 ى حرٍب شاملة.بعد العراق وسورية، وجر المنطقة بأسرها إل

تجديد الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط  -7
الحدود مع دول الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات اإلرهابية 

 وعصابات تجارة السالح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

  
  )29/3/2015 –) 26د.ع ( 624(ق.ق: 

  

  
  تتحفظ دولة قطر على القرار.  -
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  ت الخطيـرة التـي يشهدهـا الوضـع فـي ليبيـاالتطـورا
  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد فــي دورٍة غيــر عاديــة علــى مســتوى المنــدوبين بتــاريخ 

، بمقر األمانة العامة برئاسة المملكة األردنية الهاشــمية، وحضــور معــالي الســيد 18/8/2015
ولي بدولة ليبيا، ومشاركة الســادة المنــدوبين محمد الهادي الدايري وزير الخارجية والتعاون الد

  الدائمين والسيد األمين العام لجامعة الدول العربية، 
بعد استماعه إلى العرض الــذي تفضــل بتقديمــه معــالي وزيــر الخارجيــة والتعــاون الــدولي بدولــة  �

ولــة ليبيا حول تفــاقم األزمــة الليبيــة فــي ضــوء العــدوان الهمجــي المتواصــل لمــا يســمى تنظــيم الد
  اإلسالمية على أحياء مدينة سرت،

وٕاذ يعرب عن إدانته الشديدة للمجازر الوحشية التي تقوم بهــا عصــابات داعــش ضــد المــدنيين  �
العــزل بمدينــة ســرت الليبيــة فــي الشــوارع والبيــوت والمستشــفيات، بــال وازٍع مــن ديــٍن أو ضــميٍر 

  إنساني، ودون مراعاة لطفل أو شيخ أو امرأة،
امنه المطلق مع أهالي بنغازي ودرنة وسرت ومع الشعب الليبي عمومًا في وٕاذ يعرب عن تض �

وغيــره مــن التنظيمــات مواجهــة تنظــيم داعــش اإلرهــابي وممارســاته الوحشــية وأفكــاره الظالميــة 
  ،اإلرهابية

وٕاذ يؤكــد أن غــض الطــرف عــن مواجهــة إرهــاب داعــش وتمــدده فــي ليبيــا، يهــدد دول الجــوار  �
  ى الصعيدين اإلقليمي والدولي،خصوصًا واألمن والسلم عل

وٕاذ يعيد التأكيد على كافة القرارات والبيانات الصادرة عن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة بكافــة  �
  مستوياته،

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيــد مجــددًا علــى ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة أراضــيها، وحمايــة  -1
اســي وااللتــزام بــالحوار السياســي الليبــي ونبــذ العنــف مواطنيهــا، والحفــاظ علــى اســتقاللها السي

ـــة األمـــين العـــام لألمـــم  ـــة السياســـية الجاريـــة فـــي مدينـــة الصـــخيرات تحـــت رعاي ودعـــم العملي
المتحدة، واإلشادة باالنتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السالح 

 الجوى للجيش الليبي ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
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ء ارتياحــه لمواصــلة عقــد جــوالت الحــوار الــوطني الليبــي بمدينــة جنيــف فــي إطــار مبــادرة إبــدا -2
األمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها إلى ليبيا الســيد برنــاردينو ليــون، ويناشــد األطــراف الليبيــة 

  التحلي بالمرونة وٕاعالء مصلحة ليبيا العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني.
ة أو فرادى بضرورة تقــديم الــدعم الكامــل للحكومــة الليبيــة وتطبيــق حث الدول العربية مجتمع -3

والتــي تطلــب مــن  8-7-3) وبالــذات الفقــرات 2214قــرارات مجلــس األمــن وخاصــًة منهــا (
األعضاء في األمــم المتحــدة دعــم دولــة ليبيــا فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب ومســاعدتها بالوســائل 

 الالزمة على دعم استتباب األمن.

ة أصــبحت أكثــر إلحاحــًا، فــي هــذه الظــروف العصــيبة، إلــى التعجيــل بوضــع يؤكــد أن الحاجــ -4
إســتراتيجية عربيــة تضــمن مســاعدة ليبيــا عســكريًا فــي مواجهــة إرهــاب داعــش وتمــدده علــى 

 أراضيها.

دعــوة المجتمـــع الــدولي إلـــى دعــم الحكومـــة الليبيـــة فــي مواجهـــة االنتهاكــات والمجـــازر التـــي  -5
حــق األبريــاء بمدينــة ســرت الليبيــة، ويــدعوه إلــى وضــع يرتكبهــا تنظــيم داعــش اإلرهــابي فــي 

خطة شاملة تكفل محاربة اإلرهاب األسود، دون االقتصــار فــي ذلــك علــى بلــدان أو منــاطق 
 أو منظمات بعينها.

حــــث لجنــــة العقوبــــات الدوليــــة التابعــــة لألمــــم المتحــــدة علــــى االســــتجابة الفوريــــة والبــــت فــــي  -6
 ية كطلباٍت عاجلة لمواجهة أزماٍت طارئة.الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليب

 الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار. -7

  
  )∗()18/8/2015 –د.غ.ع  – 7918(ق: رقم 

                                                
  :تصريح تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )∗(

، يندرج ضمن السياق السياسـي وهـو جـزء من القرار 4 ةقصود من الفقر "من وجهة نظر الوفد الجزائري، الم
من الحل التوافقي المنشود مـن ِقَبـل المجتمـع الـدولي، باعتبـاره السـبيل الوحيـد لحـل األزمـة الليبيـة، وذلـك مـن خـالل 

ات والمخاطر فـي الحوار الشامل التوافقي بين األشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مواجهة التحدي
ليبيا الشـقيقة باعتبارهـا المؤهلـة للقيـام بالمهـام السـيادية لكـل جـيش وطنـي، والمسـاهمة الفعالـة فـي محاربـة اإلرهـاب، 

 ".وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات األمنية والعسكرية
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،فيما بين الدورتينعن نشاط األمانة العامة وعلى تقرير األمين العام  �

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى  �
 في هذا الشأن، 13/9/2014الوزاري بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

مين العام ليون وســعيه للتوقيــع علــى الترحيب بالحوار والتطورات األخيرة وٕاعالن مبعوث األ -1
فـــي ظـــل االلتـــزام بـــاحترام وحـــدة وســـيادة ليبيـــا وســـالمة أراضـــيها  20/9/2015االتفـــاق فـــي 

والحفاظ على استقاللها السياسي وااللتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية 
لألمــم المتحــدة، واإلشــادة السياسية الجاريــة فــي مدينــة الصــخيرات تحــت رعايــة األمــين العــام 

باالنتصــارات التــي تحققــت إثــر انتفاضــة مــدينتي درنــة وبنغــازي وثوارهمــا بــدعٍم مــن الســالح 
 الجوى للجيش الليبي ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

اإلعراب الكامل عن اإلدانة الحازمة والشديدة لهذه الجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم داعش  -2
لليبيــة والمــدن الليبيــة األخــرى مــن قتــٍل وحــرٍق للمــدنيين اآلمنــين، اإلرهــابي فــي مدينــة ســرت ا

والتأكيد مجددًا على ما تضمنته كافة البيانات والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس جامعــة الــدول 
العربيــة علــى كافــة المســتويات والوقــوف بكــل قــوٍة إلــى جانــب الشــعب الليبــي وتقــديم الــدعم 

للدولــة الليبيــة وعلــى رأســها مجلــس النــواب والحكومــة الكامــل للمؤسســات الدســتورية الشــرعية 
المنبثقة عنه لمواجهة اإلرهــاب، وتجديــد الــدعم للحكومــة الليبيــة المؤقتــة فــي جهودهــا لتــأمين 
وضـــبط الحـــدود مـــع دول الجـــوار والحـــد مـــن تـــدفق الجماعـــات اإلرهابيـــة وتهريـــب الســـالح 

 والهجرة غير الشرعية.

لس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري فــي دورتــه تفعيل الفقرة السابعة من قرار مج -3
والـــــذي يـــــدعو الـــــدول العربيـــــة إلـــــى دعـــــم  15/1/2015بتـــــاريخ  7852غيـــــر العاديـــــة رقـــــم 

المؤسسات الشرعية للدولة وٕاعادة بناء وتأهيل المؤسسات األمنية والعسكرية وبشــكٍل عاجــل 
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وبنغـــازي والمـــدن الليبيـــة  وذلـــك التصـــدي لتنظـــيم داعـــش اإلرهـــابي فـــي مدينـــة ســـرت ودرنـــة
 األخرى.

الــذي يتضــمن دعــوة  2214/2015حث مجلس األمن علــى تفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم  -4
ـــى ســـرعة البـــت فـــي طلبـــات التســـليح  لجنـــة األمـــم المتحـــدة المشـــرفة علـــى حظـــر الســـالح إل

ة المقدمــة مــن الحكومــة الليبيــة المؤقتــة لتمكينهــا مــن مواجهــة اإلرهــاب بنــاًء علــى قــرار القمــ
 ) التي ُعقدت بشرم الشيخ.26العربية (

حث مجلس األمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجــيش الليبــي باعتبــاره  -5
الجهــة الشــرعية التــي تواجــه اإلرهــاب، ودعــوة المجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤولياته فــي منــع 

يــة التــي تواصــل حصــد تــدفق الســالح والعتــاد بحــرًا وجــوًا إلــى التنظيمــات والجماعــات اإلرهاب
 األرواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

اســتمرار دول الجامعــة العربيــة فــي دعــم الشــرعية فــي دولــة ليبيــا ممثلــة فــي مجلــس النــواب  -6
المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه إلى حــين التوصــل إلــى اتفــاق بــين األطــراف 

 مم المتحدة.الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه األ

الموافقـــة علـــى إدراج بنـــد تطـــورات الوضـــع فـــي ليبيـــا كبنـــٍد دائـــم علـــى جـــدول أعمـــال مجلـــس  -7
  جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

الطلب إلى األمين العــام متابعــة التطــورات وٕاجــراء المشــاورات الالزمــة لعقــد اجتمــاع لمجلــس  -8
وقــٍت ممكــن التخــاذ اإلجــراء المناســب إزاء الجامعة العربية على المستوى الوزاري فــي أقــرب 

 ما يستجد من تطورات في هذا الشأن.

  
  )13/9/2015 -  4ج  -) 144د.ع ( - 7937ق: رقم (

  
  
  
  
  

ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــ   ــــ

تتضـمن تحفـظ دولـة  15/9/2015بت��اريخ   5/62219/2015رقـم المندوبية الدائمة لدولة قطــر تلقت األمانة العامة مذكرة    -
بأن مسألة تسـليح وبنـاء ): "انطالقًا من قناعة دولة قطر 144د.ع ( 7937) من القرار رقم 5و  4على الفقرتين (قطر 

الجيش الوطني الليبي هي من مسؤولية حكومة وحدة وطنية تجمع كافـة أبنـاء الشـعب الليبـي الشـقيق تقـوم بمهمـة إعـادة 
ها، كمـا أن تحفـظ دولـة قطـر يـأتي انسـجامًا مـع واقـع المتطلبـات البناء واالعمار وتحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضي

راراته المتعلقة بالوضع في ليبيا، وفي هذا اإلطار تجدد دولـة قطـر دعوتهـا لكافـة التي يراها مجلس األمن الدولي وفقًا لق
وبمـا يحقـق المصـلحة  األطراف الليبية إلى تسريع عملية االتفـاق السياسـي مـن خـالل الحـوار الـذي ترعـاه األمـم المتحـدة

  .الوطنية للشعب الليبي الشقيق ويمكنه من التصدي ومواجهة اإلرهاب والتطرف وتحقيق األمن واالستقرار"
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  24/12/2015القاهرة: 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

إن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري المنعقــد فــي دورتــه غيــر العاديــة 
فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة بالقـــاهرة برئاســـة دولـــة اإلمـــارات  2015ديســـمبر/كانون أول  24بتـــاريخ 

عضــاء، العربيــة المتحــدة، ومشــاركة األمــين العــام والســادة وزراء الخارجيــة ورؤســاء وفــود الــدول األ
 2259تــدارس مســتجدات الوضــع فــي ليبيــا وعبــر المجلــس عــن ترحيبــه بقــرار مجلــس األمــن رقــم 

بشــأن ليبيــا، ويــدعو كافــة األطــراف إلــى احتــرام االتفــاق السياســي  23/12/2015الصــادر بتــاريخ 
الـــذي يـــنص علـــى تشـــكيل  17/12/2015الليبـــي الموقـــع فـــي مدينـــة الصـــخيرات المغربيـــة بتـــاريخ 

طنـــي، ولجهــود الــدول العربيـــة ودول الجــوار التـــي أســهمت فــي التوصـــل إلــى هـــذه حكومــة وفــاق و 
  النتائج.

وأعــرب المجلــس عــن أملــه فــي أن ينهــي هــذا االتفــاق معانــاة األشــقاء الليبيــين، ويفــتح المجــال 
للبــدء فــي مرحلــة جديــدة تضــمن تحقيــق تطلعــات الشــعب الليبــي فــي األمــن واالســتقرار، ويــدعو المجلــس 

  لم يوافقوا على االتفاق إلى سرعة االنخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي.أولئك الذين 
كما أكــد المجلــس التزامــه التــام بســيادة واســتقالل ليبيــا وســالمة أراضــيها ووحــدتها الوطنيــة، 
كمــا يرحــب بــالجهود اإلقليميــة الدوليــة الهادفــة إلــى وضــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة التــي تضــمن 

فــــاق الــــوطني عملهــــا مــــن العاصــــمة طــــرابلس وتــــدعو المليشــــيات والجماعــــات مباشــــرة حكومــــة الو 
  المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.

ــاء تقـــديم يـــد العـــون والمســـاعدة لحكومـــة الوفـــاق  كمـــا يؤكـــد المجلـــس التـــزام كافـــة الـــدول األعضـ
  بها.الوطني في التصدي لألخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناًء على طل

  
  )24/12/2015 –د.غ.ع  – 213(بيان رقم 

  )0612(ص -15)/15/12/س(01ج

óàbÉÜa@óäbàÿa@ @
óÉàb§a@÷Ýª@çìü’@óäbàc@ @

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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{{{{{< <
  

العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري المنعقـــد فـــي دورة غيـــر عاديـــة إن مجلـــس جامعـــة الـــدول 
ـــوم األحـــد الموافـــق  ، برئاســـة ســـمو وزيـــر خارجيـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 10/1/2016بالقـــاهرة ي

المتحدة وبحضور الســادة وزراء الخارجيــة ورؤســاء الوفــود ومشــاركة معــالي األمــين العــام للجامعــة، 
نفذه تنظيم داعش اإلرهابي بمدينة زليتن في ليبيا والــذي أوقــع  إذ يدين بشدة العمل اإلجرامي الذي

مئات بين شهيد وجريح والعمل اإلرهابي الــذي أودى بحيــاة عــدد مــن الشــهداء والجرحــى فــي مدينــة 
رأس النــوف مــؤخرًا، فإنــه ُيعــرب عــن تعازيــه ألســر الضــحايا، ويجــدد تضــامنه مــع دولــة ليبيــا فــي 

نــوه إلــى أن تمــدد داعــش وتصــاعد عملياتــه فــي ربــوع ليبيــا ُيحــتم مواجهة هذا التنظــيم وعصــابته، وي
على دول الجوار والمنطقة والمجتمــع الــدولي التعجيــل فــي وضــع خطــة واضــحة المعــالم يكــون مــن 
شأنها إنقاذ ليبيا من براثن اإلرهاب، وحمايتها من تــداعيات الفوضــى التــي ُتغــذي انتشــاره، بمــا فــي 

تــى يــتمكن مــن القضــاء علــى التنظيمــات اإلرهابيــة المســلحة، ذلــك دعــم الجــيش الــوطني الليبــي ح
ويؤكـــد أن اســـتمرار األوضـــاع فـــي ليبيـــا بهـــذه الصـــورة مـــن شـــأنه تعـــرض األمـــن اإلقليمـــي والـــدولي 
للخطــر، داعيــًا إلــى ســرعة االنتهــاء مــن تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني فــي إطــار االتفــاق الموقــع 

  وتحمل مسؤولياتها. بالصخيرات، حتى يتسنى لها مباشرة مهامها
  

  )10/1/2016 –د.غ.ع  – 215(بيان رقم 
  

 )0150ص( -10)/16/01/س(01ج

óàbÉÜa@óäbàÿa@ @
óÉàb§a@÷Ýª@çìü’@óäbàc@ @
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

علــى المســتوى  )144فــي دورتــه العاديــة ( 7937لقرار رقــم وعلى قرارات المجلس وأخرها ا �
  ،13/9/2015الوزاري بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وٕاذا يؤكــد مجــددا علــى ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة أراضــيها، وحمايــة  - 

ي والعســكري فــي مواطنيهــا، والحفــاظ علــى اســتقاللها السياســي، وعلــى رفــض التــدخل الخــارج
  الشأن الليبي،

التأكيــد مجــددا علــى مــا جــاء فــي الفقــرة الســابعة مــن قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى  - 
والــذي يــدعو الــدول  15/1/2015بتــاريخ  7852المستوى الوزاري في دورته غير العاديــة رقــم 

األمنيــة والعســكرية العربية إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة وٕاعادة بناء وتأهيل المؤسســات 
وبشكٍل عاجل وذلك التصدي لتنظيم داعش اإلرهابي فــي مدينــة ســرت ودرنــة وبنغــازي والمــدن 

  الليبية األخرى،

†{{{{ÏŁè<…< <

إلــى اإلســراع فــي  السياســي الليبــي فــي الصــخيرات والــدعوةتفــاق االالترحيــب بــالتوقيع علــى  -1
ـــوطني الليبـــي،  ات العســـكرية واألمنيـــة مـــا يضـــمن دعـــم المؤسســـبتشـــكيل حكومـــة الوفـــاق ال

طبقــًا  قــدراتهامواستقرار البالد، وتعبــث بلمواجهة التنظيمات اإلرهابية التي الزالت تهدد امن 
  .2214/2015لقرار مجلس األمن رقم 

التأكيد مجددا على دعم جامعة الدول العربية للشرعية في دولــة ليبيــا ممثلــة بمجلــس النــواب  -2
المنبثقـــة عنـــه إلـــى حـــين إقـــرار حكومـــة الوفـــاق الـــوطني  المنتخـــب والحكومـــة الليبيـــة المؤقتـــة

  .23/12/2015المعتمد يوم  2259طبقًا لقرار مجلس األمن رقم  الليبية
رفض وٕادانة كافة األعمال اإلرهابية التــي يرتكبهــا تنظــيم داعــش اإلرهــابي فــي حــق األبريــاء  -3

للحكومة  تأييد والدعم الكاملال بكافة المدن الليبية وتجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي لتقديم
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الليبيـــة فـــي التصـــدي لألعمـــال اإلرهابيـــة، والتـــرحم علـــى أرواح الشـــهداء اللـــذين ســـقطوا فـــي 
مواجهــــة تنظــــيم داعــــش اإلرهــــابي فــــي العديــــد مــــن المــــدن الليبيــــة مــــؤخرًا وخاصــــة بنغــــازي 

  وصبراته.
الوفــاق الــوطني  دعــوة الــدول العربيــة إلــى تقــديم الــدعم السياســي والمعنــوي والمــادي لحكومــة -4

  .طبقًا لالتفاق السياسي الليبي الليبي في حال إقرارها من قبل مجلس النواب الليبي
 21الترحيـــب بـــدعوة الجمهوريـــة التونســـية لعقـــد االجتمـــاع الـــوزاري لـــدول جـــوار ليبيـــا يـــومي  -5

فــي العاصــمة التونســية، والتأكيــد علــى أهميــة آليــة دول الجــوار فــي تعزيــز  22/3/2016و
 سوية السياسية في ليبيا.مسار الت

الطلب من األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مــع الســيد مــارتن كــوبلر ممثــل األمــين  -6
العام لألمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثتها، ومع مختلف األطراف الليبية، ودول الجوار الليبي 

لتي اقرها اتفــاق خطوات الحل السياسي ا من أجل تذليل العقبات التي مازالت تعترض تنفي
  الصخيرات تحت رعاية األمم المتحدة.

  
  )11/3/2016 -  2ج  -) 145د.ع ( - 8008(ق: رقم 
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  دولـة ليبيـاي ـع فوضـورات الـتط
  

  
ــــس  ــــة الإن مجل ــــاريخجامع ــــة بت ــــر العادي ــــه غي ــــي دورت ــــد ف ــــوزاري المنعق ــــى المســــتوى ال   عل

ول العربيــة برئاســة مملكــة البحــرين، ، في مقر األمانة العامة لجامعة الد2016مايو/ أيار  28
الرئيس فايز السراج رئــيس المجلــس الرئاســي لحكومــة قدمه دولة بعد استماعه للعرض الذي و 

 ،الوفاق الوطني بدولة ليبيا
 وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

) علـــى المســـتوى 145فـــي دورتـــه العاديـــة ( 8008وعلـــى قـــرارات المجلـــس وآخرهـــا القـــرار رقـــم  - 
 ،13/3/2016لوزاري بتاريخ ا

وعلـــى رســـالتي دولـــة الـــرئيس فـــايز الســـراج رئـــيس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني  - 
 ،10/5/2016الموجه إلى معالي األمين العام للجامعة العربية بتاريخ 

وٕاذ يؤكد مجددًا على االلتزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة أراضــيها، وحمايــة مواطنيهــا،  - 
  لحفاظ على استقاللها السياسي، وعلى رفض التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي،وا

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيـــب ببــــدء المجلـــس الرئاســــي لحكومــــة الوفـــاق الــــوطني مباشــــرة أعمالـــه مــــن العاصــــمة  -1
بتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني خطــوة هامــة  2016) لســنة 4طــرابلس، واعتبــار قــراره رقــم (

االتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة نحو تنفيذ بنود 
 المغربية.

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم السياســي والمعنــوي والمــادي لحكومــة الوفــاق الــوطني  -2
الليبـــي بوصـــفها الحكومـــة الشـــرعية الوحيـــدة لليبيـــا واالمتنـــاع عـــن التواصـــل مـــع أي أجســـام 

الخــاص  2016) لسنة 12زية لها، والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم (تنفيذية أخرى موا
بتفــويض المرشـــحين كـــوزراء لحكومــة الوفـــاق الـــوطني إلــى حـــين اعتمـــاد الحكومــة مـــن قبـــل 
مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكٍل عاجل لتفعيل وتأهيل 

ة ومدها بالخبرات واألدوات الالزمة في المجاالت التي المؤسسات األمنية والعسكرية والمدني
يحددها المجلس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني لالضــطالع بمســؤولياتها الوطنيــة الملحــة 

) والقــرار 2015(2259وكذلك االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرهــا القــرار رقــم 
 ).2016(2278رقم 
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 16جتمــاع الــوزاري الــدولي مــن أجــل ليبيــا فــي فيينــا بتــاريخ الترحيب بالبيان الصادر عن اال -3
مارس/ آذار  22، ونتائج االجتماع الثامن لدول الجوار في تونس بتاريخ 2016مايو/ أيار 

 ، والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.2016

لداخليــة لليبيــا بمــا فــي ذلــك توريــد األســلحة دعــوة كــل الــدول إلــى عــدم التــدخل فــي الشــؤون ا -4
للجماعـــات المســـلحة، واالمتنـــاع عـــن اســـتخدام الوســـائل اإلعالميـــة للتحـــريض علـــى العنـــف 

 ومحاولة تقويض العملية السياسية.

التأكيــد علــى رفــض أي تــدخل عســكري فــي ليبيــا لعواقبــه الوخيمــة علــى هــذا البلــد والمنطقــة  -5
كري موجــه لمحاربــة اإلرهــاب ال يــتم إال بنــاًء علــى أجمــع، والتشــديد علــى أن أي عمــل عســ

 طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقًا ألحكام ميثاق األمم المتحدة.

التأكيد على ضرورة مواجهة اإلرهاب بشكٍل حاســم ودعــم الجــيش الليبــي فــي مكافحتــه لكافــة  -6
وغيرهــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة بمــا فيهــا تنظــيم داعــش وتنظــيم القاعــدة وأنصــار الشــريعة 

 التنظيمات المصنفة من قبل األمم المتحدة كمنظماٍت إرهابية.

اوراته مع ممثل األمين العام لألمــم المتحــدة الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومش -7
إلى ليبيا ومع مختلف األطراف الليبية، ودول الجوار الليبــي مــن أجــل تــذليل الصــعاب التــي 
مازالت تعترض تنفيذ االتفــاق السياســي الليبــي الموقــع فــي مدينــة الصــخيرات المغربيــة تحــت 

 رعاية األمم المتحدة.

 

   )28/5/2016 -د.غ.ع  - 8045(ق: رقم 
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تطورات الوضــع فــي 
  دولة ليبيا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
) 26جاء بالقرار الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( وعلى ما �

  ،29/3/2015المنعقدة في شرم الشيخ بتاريخ 
) فــي دورتــه 8045القــرار رقــم ( وآخرهــاقــرارات المجلــس وعلــى  �

 ،28/5/2016غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ  �

 23/7/2016القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري بتاريخ 
  الذي ُعقد بنواكشوط،

ورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا يؤكــد مجــددا علــى ضــر  وٕاذ -
، وحمايـــة مواطنيهــــا، والحفـــاظ علــــى اســــتقاللها أراضــــيهاوســـالمة 

السياســـي، وعلـــى رفـــض التـــدخل الخـــارجي والعســـكري فـــي الشـــأن 
  الليبي،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الــوطني مباشــرة  -1
 4رقــم المجلــس الرئاســي بــار قــرار مــن العاصــمة طــرابلس، واعت أعماله
بتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني خطــوة هامــة نحــو تنفيــذ  2016لســنة 

ـــود االتفـــاق السياســـي الليبـــي ـــة  بن ـــه فـــي مدين ـــع علي ـــم التوقي ـــذي ت ال
  .الصخيرات بالمملكة المغربية

تقديم الــدعم السياســي والمعنــوي إلى تجديد الدعوة للدول األعضاء  -2
لوطني الليبــي بوصــفها الحكومــة الشــرعية والمادي لحكومة الوفاق ا

ــاع عــن التواصــل مــع  ــا واالمتن ــدة لليبي ــة  أجســامالوحي  أخــرىتنفيذي
ـــم  ـــس الرئاســـي رق ـــا، والترحيـــب بقـــرار المجل ـــة له لســـنة  12موازي

الخـــــاص بتفـــــويض المرشـــــحين كـــــوزراء لحكومـــــة الوفـــــاق  2016
حــين اعتمــاد الحكومــة مــن قبــل مجلــس النــواب وأدائهــا  إلىالوطني 

ــل الق ــدعوة لمســاعدتها بشــكل عاجــل لتفعي ــانوني، وكــذلك ال ســم الق
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بــالخبرات ودعمهــا والعســكرية والمدنيــة  األمنيــةوتأهيــل المؤسســات 
الالزمــة فــي المجــاالت التــي يحــددها المجلــس وتزويــدها بالمعــدات 

الرئاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني لالضــطالع بمســؤولياتها الوطنيــة 
ــرارات ــزام بق  وآخرهــاذات الصــلة  األمــنمجلــس  الملحــة وكــذلك االلت

  .)2016(2278رقم و ) 2015(2259رقم  ينالقرار 
ـــوات التابعـــة لحكومـــة  اإلشـــادة -3 ـــه الق ـــذي حققت بالتقـــدم الملحـــوظ ال

تحريـــر مدينـــة ســـرت مـــن ســـيطرة تنظـــيم لالوفـــاق الـــوطني الليبـــي 
بشـــكل  اإلرهـــابداعـــش، والتأكيـــد مجـــددا علـــى ضـــرورة مواجهـــة 

كافــة التنظيمــات مواجهــة الليبــي فــي لجــيش لدعم تقــديم الــو  ،حاســم
الشــريعة  وأنصــاربما فيهــا تنظــيم داعــش وتنظــيم القاعــدة  اإلرهابية

المتحــدة كمنظمــات  األمــموغيرها مــن التنظيمــات المصــنفة مــن قبــل 
  .إرهابية

الترحيب بالبيان الصــادر عــن االجتمــاع الــوزاري الــدولي مــن أجــل  -4
الجتمـــاع الثـــامن ، ونتـــائج ا16/5/2016ليبيـــا فـــي فيينـــا بتـــاريخ 

، والتأكيد على أهمية 22/3/2016لدول الجوار في تونس بتاريخ 
 آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.

عدم التدخل فــي الشــؤون الداخليــة لليبيــا، بمــا فــي  إلىدعوة كافة الدول  -5
للجماعــــات المســــلحة، واالمتنــــاع عــــن اســــتخدام  األســــلحةذلــــك توريــــد 

للتحـــريض علـــى العنـــف ومحاولـــة تقـــويض العمليـــة  اإلعالميـــةئل الوســـا
  .السياسية

تــدخل عســكري فــي ليبيــا لعواقبــه الوخيمــة  أيالتأكيد علــى رفــض  -6
عمــل  أي أن، والتشــديد علــى بأجمعهــاعلــى هــذا البلــد والمنطقــة 

بناًء على طلــب مــن يجب أن يتم  اإلرهابعسكري موجه لمحاربة 
  المتحدة. األممًا ألحكام ميثاق وفقوذلك حكومة الوفاق الوطني 

تقـــديم االســـتمرار فـــي  إلـــىبـــدور دول الجـــوار ودعوتهـــا  اإلشـــادة -7
من خالل  اإلرهابيةالتنظيمات  إلىمنع وصول السالح لالمساعدة 

التنسيق مع بوذلك  ،مراقبة الحدود البرية المشتركة مع دولة ليبيا
  الحكومة الليبية.

المســـاهمة الفعالـــة فـــي المشـــاركة و  إلـــى األعضـــاءدعـــوة الـــدول  -8
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المتردي عبر تقديم المســاعدات للشــعب  اإلنسانيتحسين الوضع 
التــي اإلنســانية العاجلــة الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة االســتجابة 

، وذلــك بالتنســيق مــع حكومــة المتحــدة لــدعم ليبيــا األمــموضــعتها 
  .الوفاق الوطني

ثــل العــام مواصــلة اتصــاالته ومشــاوراته مــع مم األمــين إلىالطلب  -9
الليبية  األطرافليبيا ومع مختلف  إلىالعام لألمم المتحدة  األمين

زالت تعترض  ودول الجوار الليبي من اجل تذليل الصعاب التي ما
 تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينــة الصــخيرات

  .بالمملكة المغربية تحت رعاية األمم المتحدة
  

  )25/7/2016 –) 27د.ع ( 647(ق.ق: 
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

 ) المنعقــدة فــي شــرم الشــيخ26جــاء بــالقرار الصــادر عــن القمــة العربيــة العاديــة ( وعلــى مــا �
  ،29/3/2015بتاريخ 

) فــي دورتــه غيــر العاديــة علــى المســتوى 8045القــرار رقــم ( وآخرهــاوعلى قرارات المجلس  �
 ،28/5/2016الوزاري بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  �
 ،8/9/2016المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 ية لجنة الشؤون السياسية،وعلى توص �

، وحمايــة أراضــيهايؤكــد مجــددا علــى ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة  وٕاذ - 
مواطنيهــا، والحفــاظ علــى اســتقاللها السياســي، وعلــى رفــض التــدخل الخــارجي والعســكري فــي 

  الشأن الليبي،

†{{{{ÏŁè<…< <

مــن العاصــمة  أعمالهق الوطني مباشرة الترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفا -1
بتشكيل حكومة الوفاق الوطني  2016لسنة  4رقم المجلس الرئاسي طرابلس، واعتبار قرار 

الـــذي تـــم التوقيـــع عليـــه فـــي مدينـــة  خطـــوة هامـــة نحـــو تنفيـــذ بنـــود االتفـــاق السياســـي الليبـــي
  .الصخيرات بالمملكة المغربية

الــدعم السياســي والمعنــوي والمــادي لحكومــة الوفــاق تقــديم إلى تجديد الدعوة للدول األعضاء  -2
 أجســامالوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيــدة لليبيــا واالمتنــاع عــن التواصــل مــع 

الخــاص  2016لســنة  12موازيــة لهــا، والترحيــب بقــرار المجلــس الرئاســي رقــم  أخــرىتنفيذية 
اعتمـــاد الحكومــة مـــن قبـــل  حـــين إلــىبتفــويض المرشـــحين كـــوزراء لحكومــة الوفـــاق الـــوطني 

مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل 
الالزمــة فــي وتزويــدها بالمعــدات بــالخبرات ودعمهــا والعســكرية والمدنيــة  األمنيــةالمؤسســات 
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ؤولياتها المجاالت التــي يحــددها المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني لالضــطالع بمســ
رقـــم  ينالقـــرار  وآخرهـــاذات الصـــلة  األمـــنالوطنيـــة الملحـــة وكـــذلك االلتـــزام بقـــرارات مجلـــس 

، والعمــــــــل علــــــــى تمكــــــــين الممثلــــــــين الدبلوماســــــــيين )2016(2278رقــــــــم و ) 2015(2259
للمؤسســات الشــرعية التابعــة للمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني فــي مباشــرة مهــامهم 

  ة ذات الصلة.وفقًا لالتفاقيات الدولي
التأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة المجلس الرئاسي لحكومــة  -3

الوفـــاق الـــوطني ودفـــع مســـار التســـوية السياســـية فـــي ليبيـــا برعايـــة األمـــم المتحـــدة ومســـاعدة 
األشــقاء الليبيــين علــى تجــاوز الوضــع الــراهن وذلــك مــن خــالل تعيــين ممثــل خــاص لألمــين 

لجامعــة العربيــة فــي ليبيــا، لمتابعــة األوضــاع وٕاجــراء االتصــاالت مــع مجلــس النــواب العــام ل
ومختلــف أطــراف المشــهد السياســي واالجتمــاعي فــي ليبيــا وكافــة األطــراف الدوليــة المعنيــة 
بالشــأن الليبــي قصــد المســاعدة علــى تجــاوز الصــعوبات التــي تحــول دون تقــدم مســار الحــل 

 السياسي.

تحريــر لوظ الــذي حققتــه القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبــي بالتقدم الملح اإلشادة -4
بشــكل  اإلرهــابمدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش، والتأكيد مجددا على ضــرورة مواجهــة 

بمــا فيهــا تنظــيم  اإلرهابيــةكافــة التنظيمــات مواجهــة لجــيش الليبــي فــي لدعم تقــديم الــو  ،حاســم
 األمــموغيرهــا مــن التنظيمــات المصــنفة مــن قبــل  الشــريعة وأنصــارداعــش وتنظــيم القاعــدة 

  .إرهابيةالمتحدة كمنظمات 
الترحيـــب بالبيـــان الصـــادر عـــن االجتمـــاع الـــوزاري الـــدولي مـــن أجـــل ليبيـــا فـــي فيينـــا بتـــاريخ  -5

، 22/3/2016، ونتــــائج االجتمــــاع الثــــامن لــــدول الجــــوار فــــي تــــونس بتــــاريخ 16/5/2016
 تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في 

 األســلحةعدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة لليبيــا، بمــا فــي ذلــك توريــد  إلىدعوة كافة الدول  -6
للتحـــريض علـــى العنـــف  اإلعالميـــةللجماعـــات المســـلحة، واالمتنـــاع عـــن اســـتخدام الوســـائل 

  ومحاولة تقويض العملية السياسية.
ي فــي ليبيــا لعواقبــه الوخيمــة علــى هــذا البلــد والمنطقــة تــدخل عســكر  أيالتأكيــد علــى رفــض  -7

بنــاًء يجــب أن يــتم  اإلرهــابعمــل عســكري موجــه لمحاربــة  أي أن، والتشــديد علــى بأجمعهــا
  المتحدة. األمموفقًا ألحكام ميثاق وذلك على طلب من حكومة الوفاق الوطني 

منــع وصــول الســالح لعدة تقديم المســااالستمرار في  إلىبدور دول الجوار ودعوتها  اإلشادة -8
وذلــك  ،مــن خــالل مراقبــة الحــدود البريــة المشــتركة مــع دولــة ليبيــا اإلرهابيــةالتنظيمــات  إلــى

  التنسيق مع الحكومة الليبية.ب
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 اإلنســــانيالمشــــاركة والمســــاهمة الفعالــــة فــــي تحســــين الوضــــع  إلــــى األعضــــاءدعــــوة الــــدول  -9
اإلنســانية عــم خطــة االســتجابة المتــردي عبــر تقــديم المســاعدات للشــعب الليبــي مــن خــالل د

  .، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطنيالمتحدة لدعم ليبيا األممالتي وضعتها العاجلة 
العام لألمــم المتحــدة  األمينالعام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل  األمين إلىالطلب  - 10

 تذليل الصعاب التي ما الليبية ودول الجوار الليبي من اجل األطرافليبيا ومع مختلف  إلى
بالمملكــة  زالــت تعتــرض تنفيــذ االتفــاق السياســي الليبــي الموقــع عليــه فــي مدينــة الصــخيرات

 .المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

  
  )8/9/2016 -  2ج  -) 146د.ع ( - 8061(ق: رقم 
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  المتحدة األمملجامعة الدول العربية لدى  مكتب الوفد المراقب الدائم

  تاميالخالبيان�

  الصادر�عن�ا,جتماع�التشاوري�جلس�الجامعة

  الوزاري ع4ى�استوى�

  21/9/2016نيويورك�

******  

عقد�مجلس�جامعة�الدول�العربية�ع%ى�ا�ستوى�الوزاري�بعد�ظهر�يوم�ا�ربعاء�ا�وافق�
يد�بمقر�ا�مم�ا�تحدة�Cي�نيويورك�اجتماعا�تشاوريا�برئاسة�معا;ي�الس�2016سبتم56/�أيلول��21لـ

� �الجهيناوي �الحالية��-خميس �الدورة �ورئيس �التونسية �الجمهورية �خارجية �الشؤون وزير
� �أبو��- للمجلس �الخارجية�العرب�ومعا;ي�السيد�أحمد �وزراء �ا�عا;ي �السادة�وأصحاب وبمشاركة

 ا�مZن�العام�لجامعة�الدول�العربية.�- الغيط�

� �للدورة �الوزاري �ا�جلس �لرئيس �ا]فتتاحية �الكلمة �)146(وبعد �وزراء�، �السادة استمع
� �ميستورا �دي �ستيفان �السيد �قدمها �إحاطة �إ;ى �العرب السكرت5Z�العام��مبعوث�–الخارجية

   بشأن�آخر�التطورات�Cي�ا�لف�السوري.�لlمم�ا�تحدة�الخاص�لسوريا

�ا�نطقة� �Cي �ا�وضاع �بتطورات �ا�تعلقة �ا�ستجدات �مختلف �الوزراء �السادة وتدارس
)�للجمعية�العامة�71ري�بشأyzا�من�اتصا]ت�ومشاورات�خvل�أعمال�الدورة�(العربية،�وما�يج

لlمم�ا�تحدة،�وذلك�Cي�ضوء�القرارات�ال�~�اتخذها�مجلس�الجامعة�ع%ى�ا�ستوى�الوزاري�Cي�
5Zا�خ�اجتماعه �بتاريخ�القاهرة�يC�8/9/2016ا�نعقد.�  

�ا �معا;ي �قدمها �مداخلة �إ;ى �ا�جلس �استمع �ا�طار، �هذا �ا�الكيCي �رياض وزير��-لدكتور
بشأن�متابعة�قرارات�مجلس�الجامعة�ا�ذكورة.�وتداول�ا�جلس�حول��-خارجية�دولة�فلسطZن

�الوزارية� �اللجنة �ودعا �الفلسطينية، �القضية �تطورات �بشأن �ا�قبل �العربي �التحرك خطوات
�ا�صغرة ��العربية �الفلسطي�~ �الطلب �للنظر�Cي �ا]جتماع �هذا �بعد �ا]نعقاد �تقديم�إ;ى بشأن

وبعد�ا�داو]ت�تم�ا]تفاق�ع%ى�أن�تعقد�.�ا]ستيطان�حول �مشروع�قرار�Cي�مجلس�ا�من�الدو;ي
�نفس� �Cي �ا�جلس، �تطرق �كما �ممكن. �وقت �اقرب �Cي �القاهرة �Cي �ا�صغرة �الوزارية اللجنة

ة�وفق�أهمية�إyzاء�ا]حتvل�ا�سرائي%ي�لlرا��~�الفلسطينية�بما�ف�yا�القدس�الشرقيإ;ى�ا�طار،
ا�جموعة�العربية�Cي�نيويورك�بمتابعة�هذا�ا�وضوع�مع�العضو� جدول�زم�~�محدد،�وإ;ى�تكليف

�الدعم�والتأييد�الدوليZن�للقرارات�ا�تعلقة� العربي�(مصر)�بمجلس�ا�من،�با�ضافة�إ;ى�حشد
تvل�بالقضية�الفلسطينية�Cي�الجمعية�العامة،�وكافة�التحركات�ا�خرى�ال�~�تس�ى��yzاء�ا]ح

  .ا�سرائي%ي�لlراضـي�الفلـسطينية�ا�حتلة�وكافة�ا�را��~�العربية�ا�حتلة

�ا�من�للف�5ة� �مجلس �Cي �غ5Z�دائم ��قعد �إسرائيل �ترشيح �رفض �مسألة �ا�جلس وتناول
وأكد�ع%ى�أهمية�التحرك�الدبلوما��~�ا�طلوب�وفقا�لخطة�ا�مZن�العام�Cي�هذا� )،2019-2020(

  �.Cي�ا]جتماع�ا�قبل��جلس�الجامعة�التحركوعرض�نتائج�هذا��،الشأن
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ر�Cي�هذا�
ّ

كما�تطرق�ا�جلس�إ;ى�مستجدات�الوضع�Cي�كل�من�ليبيا�وسوريا�واليمن،�وذك
السياق،�بالقرارات�الصادرة�عن�اجتماع�مجلس�الجامعة�ع%ى�ا�ستوى�الوزاري�ا�خ5Z،�منوها�

�ا�ذ �القرارات �متابعة �Cي �بنيويورك �العربية �ا�جموعة �مواصلة�بدور �أهمية �ع%ى �ومؤكدا كورة،
�العمل�مع�ا�جموعة�الدولية�ل yيئة�الظروف�ا�vئمة�]ستئناف�عملية�ا�فاوضات�بZن�الحكومة

السورية�وا�عارضة�الهادفة�إ;ى�التوصل�إ;ى�تسوية�سياسية�لvزمة�الراهنة�وفقا�لبيان�جنيف�
الدعم�العاجل�للدول�العربية��).�كما�أكد�ع%ى�ضرورة�توف5Z 2015(�2254قرار�مجلس�ا�من�و �1

�العربية� �الدول �وغ5Zها�من �اللبنانية) �والجمهورية �الهاشمية �ا�ردنية �(ا�ملكة �لسورية ا�جاورة
   ا�ضيفة�لvجئZن�والنـازحZن�الـسوريZن.

�العربي �التحرك �تفعيل �سبل �ا�جلس �ا�تعلقة� واستعرض �قراراته �تنفيذ �تابعة
� �لدعم �ليبيا �Cي �ا�وضاع �ضرورة�بتطورات �ع%ى د

ّ
�وأك �السلم~، �السيا��~ �ا]نتقال مسار�عملية

�الرئا��~� �للمجلس �وا�ادي �وا�عنوي �الـسيا��~ �الـدعم �من �بتوف5Z�ا�زيد �ا�عضاء �الدول قيام
وحكومة�الوفاق�الوط�~�والجيش�الليبـي،�وذلك�لتمكي¤yا�من�حفظ�ا�من�وا]ستقرار�ومواجهة�

�وال¤ �ا�رهابية، �والجماعـات �داعش �توف5Z�الخدمات�تنظيم �Cي �عاتقها �ع%ى �ا�لقاة �با�هام yوض
�ع%ى� �كما�جدد�ا�جلس�التأكيد �ا�ؤسسات�العسكرية�وا�منية. �ا�عمار�وبناء ا�ساسـية�وإعادة
�الوفاق� �لحكومة �الرئاسـي �ا�جلـس �مساندة �الجوار�Cي �ودول �العربية �الجامعة �تعزيز�دور أهمية

� �Cي �السياسية �مسار�التسوية �ودفع �ا�شقاء�الوط�~ �ومساعدة �ا�تحـدة، �ا�مـم �برعاية ليبيا
الليبيZن�ع%ى�تجاوز�الوضع�الراهن،�من�خvل�تعيZن�ممثل�خاص�لlمZن�العام�للجامعة�العربية�
Cي�ليبيا،�§yدف�متابعة�ا�وضاع�وإجراء�ا]تصا]ت�مع�مجلس�النواب�ومختلف�أطراف�ا�شهد�

   .لدوليـة�ا�عنية�بالشأن�اللي©~السيا��~�وا]جتما¨ي�Cي�ليبيا�وكافة�ا�طراف�ا

وبالنسبة�للمسألة�اليمنية،�أكد�ا�جلس�ع%ى�استمرار�دعم�الشرعية�الدستورية�ممثلة�
Cي�فخامة�الرئيس�"عبد�ربه�منصور�هادي"�وع%ى�ضرورة�قيام�الدول�ا�عضاء�بتوف5Z�ا�زيد�مـن�

�بمسؤوليا» �ا]ضطvع �من �لتمكي¤yا �الشرعية �اليمنية �للحكومـة �ا�رحلة�الـدعم �هذه �Cي yا
�وا�اليـة� �وا]قتصادية �وا�منية �السياسية �الجوانب �Cي �ا�اثلة �التحديات �ومواجهة ا]نتقالية
�العاجلة،� �التنمويـة �ا]حتياجـات �وتلبية �الصعبة �وا]قتصادية �ا�نسانية �ا�وضاع �عالجة

�ا]ن �بإنجـاز�ا�رحلـة �ا�تعلقة �ال�5تيبات �استكمال �ع%ى ��ساعد»yا �وأعرب�ا�جلس�وكذلك تقالية.
عن�الشكر�للدول�ال�~�قامت�بتوف5Z�الدعم�ا�نساني�لليمن�خـvل�الف�5ة�ا�اضية�وCي�مقدم yا�
�البحرين� �ومملكة �ا�تحدة �العربية �ا�مارات �ودولة �الكويت �ودولة �السعودية �العربية ا�ملكة

�]ست
ً
�وشعبا �وحكومة

ً
�أم5Zا �الكويت �الشكر�لدولة �وجه �كما �عمان. �لجلـسات�وسلطنة ـضاف yا

�ا�تحدة �ا�مم �رعاية �تحت �الكويت �Cي �انعقدت �ال�~ �اليمنية �قطر�ع%ى�ا�شاورات �دولة �وإ;ى ،
  تنظيم�استضافة�مؤتمر�ل°غاثة�ا�نسانية�Cي�اليمن.

�ا�فريقية� �العربية �للقمة �الجارية �بالتحض5Zات �علما �ا�جلس �أخذ �ا]جتماع �yzاية وCي
�مvبو�ب �Cي �الرابعة�ا�قرر�عقدها �Cي �الثاني�23غينيا�ا]ستوائية �ضوء��2016�نوفم56/�تشرين Cي

� �الكويت �دولة �وفد �قدمه �الذي �ا�فريقية�-العرض �الشراكة �لجنة �Cي �العربي �الجانب رئيس
 .وتقرير�ا�مانة�العامة�حول�التحض5Zات�الجارية�لهذه�القمة�-العربية�
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 الترحيب باختيار السيد السفير صالح الدين الجمالي ممثالً 
  ليبيا إلىخاصًا لالمين العام لجامعة الدول العربية 

  
إن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة المنعقــد علــى مســتوى المنــدوبين الــدائمين فــي دورتــه غيــر 

  بالقاهرة برئاسة الجمهورية التونسية، 10/11/2016العادية بتاريخ 
  وبعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 8/9/2016) بتــــاريخ 146(د.ع  8061) مــــن القــــرار رقــــم 3(نــــص الفقــــرة  إلــــىواســــتنادًا  - 
الصــادر عــن مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري بشــأن تعيــين ممثــل خــاص لالمــين 

ى مــا جــاء فــي البيــان الختــامي الصــادر عــن إلــليبيــا، واســتنادًا  إلــىالعــام للجامعــة العربيــة 
الـــوزاري فـــي نيويـــورك  االجتمـــاع التشـــاوري لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى المســـتوى

  في هذا الشأن، 21/9/2016بتاريخ 
مـــن النظـــام األساســـي لمـــوظفي األمانـــة العامـــة  10وعمـــًال بـــنص الفقـــرة "ب" مـــن المـــادة  - 

 واللوائح التنفيذية والنظم الداخلية لألمانة العامة ذات الصلة،

 وبعد استماعه إلى مداخلة األمين العام ومداوالت المجلس في هذا الشأن، - 

Ïè…†{{{< <

الترحيــب باختيــار معــالي األمــين العــام للســيد الســفير صــالح الــدين الجمــالي ليتــولى مهمــة  .1
العــام،  األمــينالممثل الخاص لالمــين العــام إلــى ليبيــا، لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد بقــرار مــن 

الليبيــين  األشــقاءمــع التأكيــد علــى دعــم المجلــس التــام لمهمتــه ومســاعيه الحميــدة لمســاعدة 
ز صعوبات الوضع الراهن وتحقيق التقــدم المنشــود علــى مســار الحــل السياســي على تجاو 

 الليبية. األزمة إلنهاء

 والمالية الالزمة في هذا الشأن. اإلدارية اإلجراءاتالعام اتخاذ  األمين إلىالطلب  .2

  
  )10/11/2016 -د.غ.ع  -8104(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  لمستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على ا

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

لمجلــس الجامعــة علــى  )27(العاديــة الــدورة الصــادر عــن  647رقــم ما جــاء بــالقرار  ىوعل �
  ،25/7/2016المنعقدة في نواكشوط بتاريخ مستوى القمة 

ــ � المســتوى علــى  فــي دورتــه غيــر العاديــة 8045ت المجلــس وآخرهــا القــرار رقــم قــرارا ىوعل
  ،28/5/2016الوزاري بتاريخ 

علــى  التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات ىوعل �
  ،8/9/2016عقد بتاريخ  الذيالمستوى الوزاري 

  ،توصية لجنة الشؤون السياسية ىوعل �
ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة أراضــيها، وحمايــة  ىعلــ د مجــدداً وٕاذ يؤكــ - 

اســـتقاللها السياســـي وعلـــي رفـــض التـــدخل الخـــارجي والعســـكري فـــي علـــى  مواطنيهـــا، والحفـــاظ
  ،الشأن الليبي

†{{{{ÏŁè<…< <

التــدخل وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعلي رفــض  ةباحترام وحد االلتزام ىًا علالتأكيد مجدد -1
طلــب مــن المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق علــى  كــان نوعــه مــا لــم يكــن بنــاء اً الخــارجي أيــ

البــالغ إزاء تمــدد أعمــال الجماعــات اإلرهابيــة القلــق عــن  واإلعــرابالــوطني وبالتنســيق معــه، 
 .في ليبيا

المنعقــد علــى هــامش أعمــال المشــترك حــول ليبيــا البيــان الــوزاري فــي التأكيــد علــى مــا جــاء  -2
 .22/9/2016بتاريخ للجمعية العامة لألمم المتحدة  )71(دورة العادية ال

للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق وتأكيد دعم المجلــس  ،إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبياالدعوة  -3
 .17/12/2015بتاريخ السياسي الليبي الموقع في الصخيرات 

الممثــل الخــاص لألمــين العــام لحــوار السياســي القــائم تحــت رعايــة علــى دعــم ا اً مجــددالتأكيد  -4
  لألمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
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األموال الليبية في البنوك األجنبيــة وكافــة الموجــودات الليبيــة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5
اجهــة المجمــدة لتخصــص هــذه المــوارد التــي هــي ملــك للشــعب الليبــي وتســخيرها لخدمتــه لمو 

رقــم مــن القــرار  )18(للفقــرة  اً وفقــ اً الوقت الذي يــراه المجلــس الرئاســي مناســب يوف، احتياجاته
مـــن قـــرارات مجلـــس األمـــن  )2011( 1973رقـــم مـــن القـــرار  )20(والفقـــرة  )2011( 1970

 .ذات الصلة

لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبــي للمجلــس الرئاســي إلى تقديم الــدعم السياســي والمــادي الدعوة  -6
الــدعم والتواصــل مــع مؤسســات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن 

السياســي الليبــي، الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجلــة للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق ودعــوة ، موازيــة
والتي تعمــل تحــت قيــادة المجلــس الوطنية المؤسسات المدنية والعسكرية وٕاعادة دعم وتأهيل 

دها بــالخبرات واألدوات الالزمــة فــي المجــاالت التــي يحــددها المجلــس الرئاســي ومــ ،الرئاســي
وكـــذلك االلتـــزام بقـــرارات مجلـــس  ،لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني لالضـــطالع بمســـؤولياتها الملحـــة

  .)2016( 2278والقرار رقم )، 2015( 2259وأخرها القرار رقم  األمن ذات الصلة
وتشــجيع ، ة والتهديــدات اإلرهابيــة فــي ليبيــااألمنيــ التحــدياتإزاء العميــق اإلعــراب عــن القلــق  -7

توحيــد القــوات الليبيــة تحــت القيــادة المدنيــة للمجلــس الرئاســي كطريــق وحيــد لعــودة االســتقرار 
  والسالم إلى ليبيا.

يـــــة ، ومؤسســـــات وطنمصـــــرف ليبيـــــا المركـــــزيالمجلـــــس الرئاســـــي، مجلـــــس النـــــواب، دعـــــوة  -8
 ،وتنفيــذ حلــول لمواجهــة مشــاكل ليبيــا االقتصــاديةالتفــاق ل اً اقتصــادية ليبيــة أخــري للعمــل معــ

والتأكيـــد علـــى كـــل ، 17/11/2016والصـــادر بتــاريخ ببيـــان رومــا حـــول ليبيـــا واألخــذ علمـــًا 
وكـــل ، لبتـــرولغيـــر المشـــروع ل تصـــديرالوالخاصـــة بقـــرارات مجلـــس الجامعـــة ذات الصـــلة، 

ســات االقتصــادية المؤس ىويــة ســلطة حكومــة الوفــاق الــوطني علــلتق ،اإلجراءات ذات الصلة
  الليبية.

اإلشادة بدور دول الجوار ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التســوية السياســية  -9
في ليبيا، بما يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيــق األمــن واالســتقرار، 

 وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

يد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثالثية التي اقترحها األمين العام لتنســيق التأك - 10
جهود جامعة الدول العربية مع كٍل من األمم المتحدة، واالتحــاد األفريقــي، والترحيــب بنتــائج 

، واألخــذ علمــًا 21/1/2017و 25/10/2016اجتمــاعي آليــة الترويكــا اللــذين ُعقــدا بتــاريخ 
رويكا المقبل لضم االتحاد األوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعيــة ُتســهم فــي بتوجه الت

بلـــورة مقاربـــة دوليـــة وٕاقليميـــة متناســـقة وتكامليـــة لمســـاندة المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
  الوطني في التعامل مع التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي تواجهها.
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تضــافته القــاهرة بتــاريخ وزاري العاشــر لــدول جــوار ليبيــا الــذي اساالجتمــاع الــنتــائج اإلشــادة ب - 11
 ، وكذلك االجتماعات السابقة لدول الجوار.21/1/2017

تثمــين ودعــم المبــادرة التونســية التــي أطلقهــا ســيادة رئــيس الجمهوريــة التونســية البــاجي قائــد  - 12
والتــي أصــبحت السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشــامل والمصــالحة الوطنيــة فــي ليبيــا، 

بعد إعالن تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 
، مبادرة ثالثية لدعم التسوية السياسية الشاملة فــي ليبيــا مــن أجــل تهيئــة 20/2/2017و 19

ليبــي برعايــة  –الظــروف المالئمــة لجمــع مختلــف األطــراف الليبيــة فــي حــواٍر وطنــي ليبــي 
بالصــخيرات، والــذي  17/12/2015ة، اســتنادًا لالتفــاق السياســي الموقــع فــي األمــم المتحــد

  ُيشكل إطارًا مرجعيًا للتسوية السياسية لألزمة في ليبيا.
دعــــوة الــــدول األعضــــاء إلــــى المشــــاركة والمســــاهمة الفعالــــة فــــي تحســــين الوضــــع اإلنســــاني  - 13

تجابة اإلنســانية المتــردي عبــر تقــديم المســاعدات للشــعب الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة االســ
  العاجلة التي وضعتها األمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمــم المتحــدة  - 14
عــة الــدول ، والتأكيــد علــى تعزيــز دور جامطــراف الليبيــة ودول الجــوار الليبــيومع مختلف األ

زالـــت تعتـــرض تنفيـــذ االتفـــاق السياســـي الليبـــي  تـــذليل الصـــعاب التـــي مـــاالعربيـــة، مـــن أجـــل 
 .الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

  
  )7/3/2017 -  2ج  -) 147د.ع ( - 8121(ق: رقم 
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تطورات الوضع في دولة 
  ليبيا

  ى القمة،إن مجلس الجامعة على مستو 
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 )27(العادية الدورة الصادر عن  647رقم ما جاء بالقرار  ىوعل �
المنعقــدة فـــي نواكشـــوط لمجلــس الجامعـــة علــى مســـتوى القمـــة 

  ،25/7/2016بتاريخ 
وآخرهــا القــرار رقــم زاري على المستوى الــو قرارات المجلس  ىوعل �

  ،7/3/2017بتاريخ ) 147د.ع ( 8121
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ  �

عمــان القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري الذي ُعقد فــي 
 ،27/3/2017بتاريخ 

ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا  ىعلــ وٕاذ يؤكــد مجــدداً  -
لحفــــاظ علــــى اســــتقاللها المة أراضــــيها، وحمايــــة مواطنيهــــا، واوســــ

  ،رفض التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي ىالسياسي وعل

…<†{{{{ÏŁè  

وســيادة ليبيــا وســالمة  ةبــاحترام وحــد االلتــزام ىالتأكيــد مجــددًا علــ -1
رفــض التــدخل الخــارجي أيــًا كــان نوعــه مــا لــم يكــن  ىأراضيها وعل

لمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني بنــاء علــى طلــب مــن ا
البـــالغ إزاء تمـــدد أعمـــال القلـــق عـــن  واإلعـــرابوبالتنســـيق معـــه، 

 .الجماعات اإلرهابية في ليبيا
الــوزاري الصــادر عــن االجتمــاع البيــان فــي التأكيــد علــى مــا جــاء  -2

المنعقــد علــى هــامش أعمــال الــدورة العاديــة المشــترك حــول ليبيــا 
 .22/9/2016بتاريخ م المتحدة ) للجمعية العامة لألم71(

عبر الحــوار الشــامل والمصــالحة الوطنيــة إلى حل سياسي الدعوة  -3
لألزمة في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من هذه األزمــة، 

للتنفيـــذ الكامـــل لالتفـــاق السياســـي الليبـــي وتأكيـــد دعـــم المجلـــس 
ــاريخ الموقــع فــي الصــخيرات  ــاطع 17/12/2015بت ، والــرفض الق

حــل العســكري لمــا لــه مــن تــداعياٍت ســلبية علــى أمــن واســتقرار لل
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 ليبيا.

لحـــوار السياســـي القـــائم تحـــت رعايـــة علـــى دعـــم امجـــددًا التأكيـــد  -4
ــل  ــا والممث الممثــل الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبي

  الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
ة في البنوك األجنبيــة األموال الليبي ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5

وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي 
 يوفــ، ملك للشــعب الليبــي وتســخيرها لخدمتــه لمواجهــة احتياجاتــه

مــن  )18(الوقت الذي يراه المجلــس الرئاســي مناســبًا وفقــًا للفقــرة 
ــم القــرار  ــم ) مــن القــرار 20) والفقــرة (2011( 1970رق  1973رق

 .من قرارات مجلس األمن ذات الصلة )2011(
للمجلـــس الرئاســـي إلـــى تقـــديم الـــدعم السياســـي والمـــادي الـــدعوة  -6

لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني الليبــــي باعتبارهــــا الحكومــــة الشــــرعية 
الوحيــدة فــي ليبيــا، واالمتنــاع عــن الــدعم والتواصــل مــع مؤسســات 

الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجلــة للتنفيــذ الكامــل ودعــوة موازيــة، 
المؤسسات المدنيــة السياسي الليبي، وٕاعادة دعم وتأهيل التفاق ل

 ،والتــي تعمــل تحــت قيــادة المجلــس الرئاســيالوطنيــة والعســكرية 
ومـــدها بـــالخبرات واألدوات الالزمـــة فـــي المجـــاالت التـــي يحـــددها 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لالضطالع بمسؤولياتها 

وأخرهــا  مجلــس األمــن ذات الصــلة وكذلك االلتــزام بقــرارات ،الملحة
  .)2016( 2278والقرار رقم )، 2015( 2259القرار رقم 

التحـــديات األمنيـــة والتهديـــدات إزاء العميـــق اإلعـــراب عـــن القلـــق  -7
توحيــد القــوات الليبيــة تحــت القيــادة وتشــجيع اإلرهابيــة فــي ليبيــا، 

المدنية للمجلس الرئاســي كطريــق وحيــد لعــودة االســتقرار والســالم 
  ليبيا. إلى

، مصــرف ليبيــا المركــزيالمجلــس الرئاســي، مجلــس النــواب، دعوة  -8
التفاق وتنفيذ ل ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخري للعمل معاً 

ببيــان رومــا واألخذ علمًا  ،حلول لمواجهة مشاكل ليبيا االقتصادية
والتأكيـــد علـــى كـــل ، 17/11/2016والصـــادر بتـــاريخ حـــول ليبيـــا 

غيـــر تصـــدير الوالخاصـــة بذات الصـــلة، قـــرارات مجلـــس الجامعـــة 
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المشــروع للــنفط، وشــددت علــى ضــرورة تحييــد المنشــآت النفطيــة 
وثروات الليبيين من أي صراعاٍت عسكرية حتى تتمكن المؤسســة 
الوطنيــة للــنفط بطــرابلس مــن االضــطالع بكامــل مســؤوليتها علــى 
كافــة منشــآت الــنفط فــي ليبيــا، ودعــم كــل اإلجــراءات ذات الصــلة 

ســلطة المجلــس الرئاســـي لحكومــة الوفــاق الــوطني علـــى لتقويــة 
المؤسســـات االقتصـــادية الليبيـــة، طبقـــًا لقـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 

  .23/12/2015الصادر في  2259
اإلشـــادة بالـــدور المحـــوري آلليـــة دول جـــوار ليبيـــا، باعتبـــار هـــذه  -9

الـــدول األكثـــر تـــأثرًا بحالـــة عـــدم االســـتقرار فـــي ليبيـــا، ودعوتهـــا 
ــدفع مســار التســوية السياســية فــي لالســتمرار فــي  تقــديم الــدعم ل

ليبيا، برعاية األمم المتحدة، بمــا يصــون وحــدة وســالمة أراضــيها، 
وحماية مواطنيها، وتحقيق األمن واالستقرار، وذلــك بالتنســيق مــع 

 المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

 وســـيعواألخـــذ علمـــًا بت العربيـــة، الـــدول جامعـــة دور علـــى التأكيـــد - 10
 أجــل مــن رباعيــة آليــة لتكــون العــام األمــين اقترحها التي الترويكا
 المتحــدة، األمــم مــن كــل مــع العربيــة الــدول جامعــة جهــود تنســيق
 الصــادر المشــترك وبالبيــان األوروبي، واالتحاد األفريقي، واالتحاد

 مــن وذلك ،18/3/2017 بتاريخ اآللية لهذه األخير االجتماع عن
ــدفع بــالجهود أجــل ــذ االتفــاق  ال فــي إطــار المســار األممــي، وتنفي

السياســـي الليبـــي، لمســـاندة المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
الوطني في التعامل مع التحديات السياســية واألمنيــة واالقتصــادية 

  .التي تواجهها
األخــذ علمــًا بالنتــائج المهمــة الصــادرة عــن اجتمــاع لجنــة االتحــاد  - 11

بليبيــا الــذي ُعقــد فــي العاصــمة األفريقــي رفيعــة المســتوى المعنيــة 
ـــل فـــي  ، وقرارهـــا بتوســـيع اللجنـــة 27/1/2017الكونغوليـــة برازافي

ــدفع بالمســار  ــا فــي إطــار ال ــي عضــويتها دول جــوار ليبي لتضــم ف
 األممي لتسوية األزمة في هذا البلد.

دول جــوار ليبيــا آلليــة االجتمــاع الــوزاري العاشــر نتــائج اإلشــادة ب - 12
، وكذلك االجتماعات 21/1/2017اريخ الذي استضافته القاهرة بت
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ــدول الجــوار التــي ُعقــدت فــي كــٍل مــن تــونس والجزائــر  الســابقة ل
والخرطوم والقاهرة ونجامينا ونيامي ومــاالبو، وباستضــافة الجزائــر 
لالجتمــاع الحـــادي عشــر لآلليـــة المقــرر عقـــده فــي أواخـــر شـــهر 

 .2017أبريل/ نيسان 
ــــي أط - 13 ــــادرة التونســــية الت ــــيس تثمــــين ودعــــم المب لقهــــا ســــيادة رئ

الجمهوريــة التونســية البــاجي قائــد السبســي للحــل السياســي عبــر 
الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيــا، والتــي أصــبحت بعــد 
إعالن تونس الصادر عــن اجتمــاع وزراء خارجيــة كــل مــن تــونس 

ــدعم 20/2/2017و 19والجزائــر ومصــر يــومي  ــادرة ثالثيــة ل ، مب
ــة الظــروف التســوية السياســية الشــام لة فــي ليبيــا مــن أجــل تهيئ

 –المالئمة لجمع مختلــف األطــراف الليبيــة فــي حــواٍر وطنــي ليبــي 
ليبي برعاية األمم المتحدة، استنادًا لالتفاق السياســي الموقــع فــي 

بالصــخيرات، والــذي ُيشــكل إطــارًا مرجعيــًا للتســوية  17/12/2015
  السياسية لألزمة في ليبيا.

ـــدول األعضـــاء إلـــى - 14 ـــة فـــي  دعـــوة ال المشـــاركة والمســـاهمة الفعال
تحسين الوضع اإلنساني المتردي عبر تقــديم المســاعدات للشــعب 
الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة االســتجابة اإلنســانية العاجلــة التــي 
وضــعتها األمــم المتحــدة لــدعم ليبيــا، وذلــك بالتنســيق مــع حكومــة 

  الوفاق الوطني.
وراته مــع ممثــل الطلب إلــى األمــين العــام مواصــلة اتصــاالته ومشــا - 15

األمــين العــام لألمــم المتحــدة ومــع مختلــف األطــراف الليبيــة ودول 
، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من الجوار الليبي

زالت تعترض تنفيــذ االتفــاق السياســي  تذليل الصعاب التي ماأجل 
 .الليبي

  
  )29/3/2017 – 3ج  –) 28د.ع ( 682(ق.ق: 
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  ـع فـي ليبيــاتطـورات الوض
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

لمجلــس الجامعــة علــى  )28(العاديــة الــدورة الصــادر عــن  682رقــم ما جــاء بــالقرار  ىوعل �
  ،29/3/2017بتاريخ المملكة األردنية الهاشمية  –ت بعمان مستوى القمة التي انعقد

علــــى المســــتوى الــــوزاري ) 147د.ع ( 8121قــــرارات المجلــــس وآخرهــــا القــــرار رقــــم  ىوعلــــ �
  ،7/3/2017بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  �
 ،12/9/2017اريخ المستوى الوزاري الذي ُعقد بت

  ،توصية لجنة الشؤون السياسية ىوعل �
ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة وســيادة ليبيــا وســالمة أراضــيها، وحمايــة  ىعلــ وٕاذ يؤكــد مجــدداً  - 

رفـــض التـــدخل الخـــارجي والعســـكري فـــي  ىمواطنيهـــا، والحفـــاظ علـــى اســـتقاللها السياســـي وعلـــ
  ،الشأن الليبي

†{{{{ÏŁè<…< <

فــض التــدخل ر  ىوسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعل ةباحترام وحد لتزاماال ىالتأكيد مجددًا عل -1
البــالغ إزاء تمــدد أعمــال الجماعــات اإلرهابيــة القلــق عــن  واإلعــراب، الخــارجي أيــًا كــان نوعــه

 .في ليبيا

المنعقــد علــى هــامش أعمــال المشــترك حــول ليبيــا البيــان الــوزاري فــي التأكيــد علــى مــا جــاء  -2
 .22/9/2016بتاريخ جمعية العامة لألمم المتحدة ) لل71(الدورة العادية 

للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق وتأكيد دعم المجلــس  ،إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبياالدعوة  -3
، والترحيـــب بتعيـــين الســـيد 17/12/2015بتـــاريخ السياســـي الليبـــي الموقـــع فـــي الصـــخيرات 

 ى ليبيا.غسان سالمة ممثًال خاصًا لألمين العام لألمم المتحدة إل

لحــوار السياســي القــائم تحــت رعايــة الممثــل الخــاص لألمــين العــام علــى دعــم امجــددًا التأكيد  -4
  لألمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
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األموال الليبية في البنوك األجنبيــة وكافــة الموجــودات الليبيــة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5
ة لتخصــص هــذه المــوارد التــي هــي ملــك للشــعب الليبــي وتســخيرها لخدمتــه لمواجهــة المجمــد

رقــم مــن القــرار  )18(الوقت الذي يــراه المجلــس الرئاســي مناســبًا وفقــًا للفقــرة  يوف، احتياجاته
) مـــن قـــرارات مجلـــس األمـــن 2011( 1973رقـــم ) مـــن القـــرار 20) والفقـــرة (2011( 1970

 دارة األصول الليبية المجمدة.، والعمل على تحسين إذات الصلة

لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبــي للمجلــس الرئاســي إلى تقديم الــدعم السياســي والمــادي الدعوة  -6
باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن الــدعم والتواصــل مــع مؤسســات 

السياســي الليبــي، اق الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجلــة للتنفيــذ الكامــل لالتفــودعــوة موازيــة، 
وكــــذلك االلتــــزام  ،وتوحيــــدهاالوطنيــــة المؤسســــات المدنيــــة والعســــكرية وٕاعــــادة دعــــم وتأهيــــل 

 2278والقــرار رقــم )، 2015( 2259وأخرهــا القــرار رقــم  بقرارات مجلــس األمــن ذات الصــلة
)2016(.  

اجههــا ليبيــا التــي تو التحــديات األمنيــة والتهديــدات اإلرهابيــة إزاء العميــق اإلعــراب عــن القلــق  -7
توحيد القوات الليبيــة تحــت القيــادة المدنيــة للمجلــس الرئاســي كطريــق وتشجيع  ودول الجوار،

غــازي ، والترحيــب فــي هــذا الصــدد بــإعالن تحريــر بنوحيد لعودة االســتقرار والســالم إلــى ليبيــا
  من قبضة الجماعات اإلرهابية، بعد أن تم تحرير سرت ومدن أخرى.

، مصــرف ليبيــا المركــزيالمجلــس األعلــى للدولــة، مجلــس النــواب، المجلــس الرئاســي، دعــوة  -8
التفــاق وتنفيــذ حلــول لمواجهــة ل للعمــل معــاً  ىخــر األليبيــة القتصــادية االوطنيــة المؤسســات الو 

ــــــان رومــــــا حــــــول ليبيــــــا واألخــــــذ علمــــــًا  ،مشــــــاكل ليبيــــــا االقتصــــــادية ــــــاريخ ببي والصــــــادر بت
تصدير الوالخاصة بعة ذات الصلة، والتأكيد على كل قرارات مجلس الجام، 17/11/2016

لتقويـــة ســـلطة  ،وكـــل اإلجـــراءات ذات الصـــلة، والمنتجـــات البتروليـــة لبتـــرولغيـــر المشـــروع ل
  المؤسسات االقتصادية الليبية. ىحكومة الوفاق الوطني عل

اإلشادة بدور دول الجوار ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التســوية السياســية  -9
بما يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيــق األمــن واالســتقرار، في ليبيا، 

 وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

التأكيد على دور جامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية التــي اقترحهــا األمــين العــام لتنســيق  - 10
ألمــــم المتحــــدة، واالتحــــاد األفريقــــي، واالتحــــاد جهــــود جامعــــة الــــدول العربيــــة مــــع كــــٍل مــــن ا

 23/5/2017األوروبي، والترحيب بنتائج اجتماع اآللية الرباعية األخيــر الــذي ُعقــد بتــاريخ 
  في بروكسل.

الجزائــر لــدول جــوار ليبيــا الــذي استضــافته  الحــادي عشــراالجتمــاع الــوزاري نتــائج اإلشــادة ب - 11
 قة لدول الجوار.، وكذلك االجتماعات الساب8/5/2017بتاريخ 



72 

  

تثمــين ودعــم المبــادرة التونســية التــي أطلقهــا ســيادة رئــيس الجمهوريــة التونســية البــاجي قائــد  - 12
السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشــامل والمصــالحة الوطنيــة فــي ليبيــا، والتــي أصــبحت 
بعد إعالن تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 

، مبادرة ثالثية لدعم التسوية السياسية الشاملة فــي ليبيــا مــن أجــل تهيئــة 20/2/2017و 19
ليبــي برعايــة  –الظــروف المالئمــة لجمــع مختلــف األطــراف الليبيــة فــي حــواٍر وطنــي ليبــي 

بالصــخيرات، والــذي  17/12/2015األمــم المتحــدة، اســتنادًا لالتفــاق السياســي الموقــع فــي 
وية السياســية لألزمــة فــي ليبيــا، واألخــذ علمــًا بمــا جــاء فــي "إعــالن ُيشكل إطارًا مرجعيــًا للتســ

ـــوزاري لـــدعم التســـوية السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا" الصـــادر عـــن اجتمـــاع وزراء  ـــر ال الجزائ
  في هذا الشأن. 6/6/2017و 5خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، في الجزائر يومي 

مصــر العربيــة لتقريــب وجهــات النظــر بــين  اإلشــادة باالجتماعــات التــي تستضــيفها جمهوريــة - 13
 ممثلي المدن الليبية.

الترحيــــب بلقــــائي الســــيد فــــائز مصــــطفى الســــراج رئــــيس المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق  - 14
ـــاريخ  ـــة اإلمـــارات  2/5/2017الـــوطني والســـيد خليفـــة بلقاســـم حفتـــر، بت فـــي أبـــو ظبـــى بدول

عاصــمة الفرنســية بــاريس، مــن في احدى ضــواحي ال 25/7/2017العربية المتحدة، وبتاريخ 
 أجل التوصل إلى حل األزمة السياسية.

لجنة االتحــاد األفريقــي رفيعــة المســتوى المعنيــة  اتاألخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماع - 15
االجتماع الرابع لهذه اللجنة المنعقــد وآخرها ، التي تضم في عضويتها دول جوار ليبيابليبيا 

 .9/9/2017 مؤخرًا في برازافيل بتاريخ

دعــــوة الــــدول األعضــــاء إلــــى المشــــاركة والمســــاهمة الفعالــــة فــــي تحســــين الوضــــع اإلنســــاني  - 16
المتــردي عبــر تقــديم المســاعدات للشــعب الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة االســتجابة اإلنســانية 

المجلـــس الرئاســـي العاجلـــة التـــي وضـــعتها األمـــم المتحـــدة لـــدعم ليبيـــا، وذلـــك بالتنســـيق مـــع 
  وطني.حكومة الوفاق الل

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمــم المتحــدة  - 17
، والتأكيــد علــى تعزيــز دور جامعــة الــدول ومع مختلف األطــراف الليبيــة ودول الجــوار الليبــي

زالـــت تعتـــرض تنفيـــذ االتفـــاق السياســـي الليبـــي  تـــذليل الصـــعاب التـــي مـــاالعربيـــة، مـــن أجـــل 
 .ليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية األمم المتحدةالموقع ع

  
  )12/9/2017 -  3ج  -) 148د.ع ( - 8174(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتيناوعلى تقرير األمين العام عن نشاط  �

) لمجلــس الجامعــة علــى 28الصــادر عــن الــدورة العاديــة ( 682وعلى ما جــاء بــالقرار رقــم  �
 ،29/3/2017المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  –مستوى القمة التي انعقدت بعمان 

 ،12/9/2017) بتاريخ 148د.ع ( 8174وعلى قرارات المجلس وآخرها القرار رقم  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

ـــزام بوحـــدة وســـيادة ليبيـــا وســـالمة أراضـــيها وعلـــى رفـــض التـــدخل  -1 التأكيـــد مجـــددًا علـــى االلت
الخـــارجي أيـــًا كـــان نوعـــه ودعـــم الجهـــود والتـــدابير التـــي يتخـــذها المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 

ة، وبســط ســيادة الدولــة علــى الوفاق الوطني لحفظ األمن وتقويض نشاط الجماعات اإلرهابي
  كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

الدعوة إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلــس للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق  -2
والترحيــــــــب  17/12/2015السياســــــــي الليبــــــــي الموقــــــــع فــــــــي مدينــــــــة الصــــــــخيرات بتــــــــاريخ 

مـــل التـــي أعـــدتها األمـــم المتحـــدة والتـــي عرضـــها الممثـــل الخـــاص باالســـتراتيجية وخطـــة الع
لألمــين العــام الســيد غســان ســالمة لحــل األزمــة فــي ليبيــا واســتكمال المرحلــة االنتقاليــة مــن 
خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابية في اطار تنفيذ االتفاق السياسي الليبــي 

ي ليبيــا وتعزيــز الثقــة بــين األطــراف الليبيــة، واإلشــادة وبما يــؤدي إلــى إنهــاء حالــة االنقســام فــ
في الخصوص باإلجراءات المتخذة من ِقَبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن 
االســــتعداد لتنظــــيم االنتخابــــات وٕاعــــالن المفوضــــية العليــــا لالنتخابــــات بــــدء عمليــــة تســــجيل 

 الناخبين وتحديث السجل االنتخابي.

علــى دعــم الحــوار السياســي القــائم تحــت رعايــة الممثــل الخــاص لألمــين العــام التأكيد مجــددًا  -3
 26/9/2017لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا، والترحيــب بانعقــاد جلســات الحــوار السياســي بتــاريخ 

بالجمهوريــة التونســية تحــت رعايــة األمــم المتحــدة، وبمــا تــم التوصــل إليــه مــن نتــائج ودعــوة 
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لــس الدولــة إلـــى تحمــل مســـؤوليتهما التاريخيــة أمـــام لجنتــي الحــوار عـــن مجلــس النـــواب ومج
الشعب الليبي الستكمال جلسات الحــوار لمناقشــة تعــديل االتفــاق السياســي كــأولى الخطــوات 

 نحو إنجاز االستحقاقات السياسية والدستورية.

الــدعوة إلــى تحســين إدارة المجمــد مــن األصــول واألمــوال الليبيــة فــي البنــوك األجنبيــة وكافــة  -4
ات الليبيـــة وبمـــا يضـــمن اســـتفادة الشـــعب الليبـــي منهـــا وتســـخيرها لخدمتـــه لمواجهـــة الموجـــود

 1970) مــن القــرار رقــم 18احتياجاتــه، وذلــك بالتنســيق مــع المجلــس الرئاســي وفقــًا للفقــرة (
) مــــن قــــرارات مجلــــس األمــــن ذات 2011( 1973) مــــن القــــرار رقــــم 20) والفقــــرة (2011(

 ل تلك القرارات بما ُيمكنها من ذلك.الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعدي

الدعوة إلى تقديم الــدعم السياســي والمــادي للمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبــي  -5
باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن الــدعم والتواصــل مــع مؤسســات 

لالتفــاق السياســي الليبــي،  موازيــة، ودعــوة الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجلــة للتنفيــذ الكامــل
وٕاعــــادة دعــــم وتأهيــــل المؤسســــات المدنيــــة والعســــكرية الوطنيــــة وتوحيــــدها، وكــــذلك االلتــــزام 

 2278) والقــرار رقــم 2015( 2259بقــرارات مجلــس األمــن ذات الصــلة وآخرهــا القــرار رقــم 
)2016.( 

تــي تواجههــا ليبيــا اإلعــراب عــن القلــق البــالغ إزاء التحــديات األمنيــة والتهديــدات اإلرهابيــة ال -6
ودول الجــــوار، وخاصــــًة خــــالل الفتــــرة األخيــــرة، وفــــي هــــذا الصــــدد يــــدين المجلــــس الهجــــوم 

داخـــل مجمـــع المحـــاكم بمدينـــة مصـــراتة الليبيـــة،  3/10/2017اإلرهـــابي الـــذى وقـــع بتـــاريخ 
والتفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة بنغازي 

، والتفجير اإلرهابي الذى استهدف مســجد ســعد بــن عبــادة بحــي 23/1/2018بتاريخ  الليبية
، والتــــي ُتمثــــل جميعهــــا جــــرائم إرهابيــــة بحــــق 10/2/2018البركــــة بمدينــــة بنغــــازي بتــــاريخ 

المواطنين اآلمنين خلفت عشرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيد مجددًا على وقوف 
ة إلــى جانــب الشــعب الليبــي ومســاندته بكــل جهــد يرمــي إلــى المجلــس وجامعــة الــدول العربيــ

 القضاء على نشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.

دعوة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس األعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركــزي،  -7
وتنفيــذ حلــول لمواجهــة  والمؤسســات الوطنيــة االقتصــادية الليبيــة األخــرى للعمــل معــًا لالتفــاق

ــــــاريخ  ــــــان رومــــــا حــــــول ليبيــــــا والصــــــادر بت مشــــــاكل ليبيــــــا االقتصــــــادية، واألخــــــذ علمــــــًا ببي
، وتأكيد االلتزام بكافة قرارات مجلس الجامعــة ذات الصــلة، المتعلقــة بــرفض 17/11/2016

وٕادانـــة التصـــدير غيـــر المشـــروع للـــنفط والمنتجـــات النفطيـــة، ودعـــم كافـــة اإلجـــراءات الكفيلـــة 
 زيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات االقتصادية الليبية.بتع
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اإلعـــراب عـــن بـــالغ القلـــق إزاء التطـــورات التـــي يشـــهدها الجنـــوب الليبـــي ومـــا صـــاحبها مـــن  -8
أعمــال عنــف وقتــل وانخــراط أطــراف خارجيــة فــي تــأجيج الصــراع، بمــا ُيســهم فــي خلــق بيئــة 

ود، ودعوة هذه األطراف بالكف عن التدخل حاضنة لإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحد
  في الشأن الليبي.

التأكيد على دور جامعة الــدول العربيــة واللجنــة الرباعيــة التــي اقترحهــا األمــين العــام لتنســيق  -9
جهود جامعة الدول العربية مع كل من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، 

ر الذى ُعقد على هامش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم والترحيب بنتائج اجتماعها األخي
والتأكيــد مجــددًا علــى نتــائج اجتماعهــا الرابــع الــذي ُعقــد فــي  21/9/2017المتحــدة بتــاريخ 

 .23/5/2017بلجيكا بتاريخ  –بروكسل 

اإلشــادة بــدور دول الجــوار الليبــي ودعوتهــا لالســتمرار فــي تقــديم الــدعم لــدفع مســار التســوية  - 10
فــي ليبيــا، بمــا يصــون وحــدة وســالمة أراضــيها، وحمايــة مواطنيهــا، وتحقيــق األمــن السياســية 

 واالستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تــونس والجزائــر ومصــر الــذي ُعقــد  - 11
أكيــد عليــه ببقــاء االتفــاق السياســي الموقــع فــي ، ومــا تــم الت17/12/2017في تــونس بتــاريخ 

المرجعيـــة الوحيـــدة للحـــل السياســـي فـــي  17/12/2015مدينـــة الصـــخيرات المغربيـــة بتـــاريخ 
ليبيا، وذلك في اطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي 

ـــد السبســـي للحـــل السياســـي عبـــر الحـــوار الشـــامل والمصـــالحة الوطنيـــة فـــي ليبيـــا والتـــي  قائ
أصـــبحت الحقـــًا مبـــادرة ثالثيـــة لـــدعم التســـوية السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا مـــن أجـــل تهيئـــة 

ليبــي برعايــة  –الظــروف المالئمــة لجمــع مختلــف األطــراف الليبيــة فــي حــوار وطنــي ليبــي 
 ).17/12/2015األمم المتحدة استنادًا إلى االتفاق السياسي الليبي (الصخيرات 

يــب باالجتماعــات التــي تستضــيفها جمهوريــة مصــر العربيــة الهادفــة إلــى بحــث توحيــد الترح - 12
المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القــوات الليبيــة تحــت القيــادة 
المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة االستقرار والسالم إلــى 

االجتماعـــات التـــي استضـــافتها القـــاهرة لتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين ليبيـــا، واإلشـــادة كـــذلك ب
 ممثلي المدن الليبية.

األخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحــاد األفريقــي رفيعــة المســتوى المعنيــة  - 13
بليبيــا والتــي تضــم فــي عضــويتها دول جــوار ليبيــا، وآخرهــا االجتمــاع الخــامس لهــذه اللجنــة 

ـــى هـــامش اجتماعـــات الـــدورة المنعقـــد فـــي أديـــ  28لقمـــة االتحـــاد األفريقـــي ( 30س أبابـــا عل
 ).29/1/2018و
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دعــوة الــدول األعضــاء إلــى المشــاركة والمســاهمة الفعالــة فــي تحســين الوضــع اإلنســاني فــي  - 14
ليبيا من خــالل خطــة االســتجابة اإلنســانية العاجلــة التــي وضــعتها األمــم المتحــدة لــدعم ليبيــا 

 راف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.وذلك بالتنسيق وتحت إش

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمــم المتحــدة  - 15
ومــع مختلــف األطــراف الليبيــة ودول الجــوار الليبــي والتأكيــد علــى تعزيــز دور جامعــة الــدول 

ذ االتفاق السياسي الليبي الموقــع العربية، من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفي
 عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدة.

  
  )7/3/2018 -  2ج  -) 149د.ع ( - 8239(ق: رقم 
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  ليبيــادولة تطـورات الوضـع فـي 
  

  
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األم �

) لمجلــس الجامعــة علــى 28الصــادر عــن الــدورة العاديــة ( 682وعلى ما جــاء بــالقرار رقــم  �
 ،29/3/2017المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  –مستوى القمة التي انعقدت بعمان 

) 149د.ع ( 8239وعلــــى قــــرارات المجلــــس علــــى المســــتوى الــــوزاري وآخرهــــا القــــرار رقــــم  �
 ،7/3/2018بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على  �
 ،12/4/2018المستوى الوزاري الذى ُعقد في الرياض بتاريخ 

ـــر ر   ُيقـ

ـــزام بوحـــدة وســـيادة ليبيـــا وســـالمة أراضـــيها وعلـــى رفـــض التـــدخل  -1 التأكيـــد مجـــددًا علـــى االلت
أيـــًا كـــان نوعـــه ودعـــم الجهـــود والتـــدابير التـــي يتخـــذها المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الخـــارجي 

الوفاق الوطني لحفظ األمن وتقويض نشاط الجماعات اإلرهابية، وبســط ســيادة الدولــة علــى 
  كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

دعم المجلــس للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق  الدعوة إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد -2
والترحيــــــــب  17/12/2015السياســــــــي الليبــــــــي الموقــــــــع فــــــــي مدينــــــــة الصــــــــخيرات بتــــــــاريخ 

باالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل التـــي أعـــدتها األمـــم المتحـــدة والتـــي عرضـــها الممثـــل الخـــاص 
مــن لألمــين العــام الســيد غســان ســالمة لحــل األزمــة فــي ليبيــا واســتكمال المرحلــة االنتقاليــة 

خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابية في اطار تنفيذ االتفاق السياسي الليبــي 
وبما يــؤدي إلــى إنهــاء حالــة االنقســام فــي ليبيــا وتعزيــز الثقــة بــين األطــراف الليبيــة، واإلشــادة 
في الخصوص باإلجراءات المتخذة من ِقَبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن 

ســــتعداد لتنظــــيم االنتخابــــات وٕاعــــالن المفوضــــية العليــــا لالنتخابــــات بــــدء عمليــــة تســــجيل اال
 الناخبين وتحديث السجل االنتخابي.
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التأكيد مجــددًا علــى دعــم الحــوار السياســي القــائم تحــت رعايــة الممثــل الخــاص لألمــين العــام  -3
 26/9/2017يخ لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا، والترحيــب بانعقــاد جلســات الحــوار السياســي بتــار 

بالجمهوريــة التونســية تحــت رعايــة األمــم المتحــدة، وبمــا تــم التوصــل إليــه مــن نتــائج ودعــوة 
لجنتــي الحــوار عـــن مجلــس النـــواب ومجلــس الدولــة إلـــى تحمــل مســـؤوليتهما التاريخيــة أمـــام 
الشعب الليبي الستكمال جلسات الحــوار لمناقشــة تعــديل االتفــاق السياســي كــأولى الخطــوات 

 ز االستحقاقات السياسية والدستورية.نحو إنجا

الــدعوة إلــى تحســين إدارة المجمــد مــن األصــول واألمــوال الليبيــة فــي البنــوك األجنبيــة وكافــة  -4
الموجـــودات الليبيـــة وبمـــا يضـــمن اســـتفادة الشـــعب الليبـــي منهـــا وتســـخيرها لخدمتـــه لمواجهـــة 

 1970مــن القــرار رقــم ) 18احتياجاتــه، وذلــك بالتنســيق مــع المجلــس الرئاســي وفقــًا للفقــرة (
) مــــن قــــرارات مجلــــس األمــــن ذات 2011( 1973) مــــن القــــرار رقــــم 20) والفقــــرة (2011(

 الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما ُيمكنها من ذلك.

الدعوة إلى تقديم الــدعم السياســي والمــادي للمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبــي  -5
مة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن الــدعم والتواصــل مــع مؤسســات باعتبارها الحكو 

ــة للتنفيــذ الكامــل لالتفــاق السياســي الليبــي،  موازيــة، ودعــوة الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجل
وٕاعــــادة دعــــم وتأهيــــل المؤسســــات المدنيــــة والعســــكرية الوطنيــــة وتوحيــــدها، وكــــذلك االلتــــزام 

 2278) والقــرار رقــم 2015( 2259وآخرهــا القــرار رقــم بقــرارات مجلــس األمــن ذات الصــلة 
)2016.( 

اإلعــراب عــن القلــق البــالغ إزاء التحــديات األمنيــة والتهديــدات اإلرهابيــة التــي تواجههــا ليبيــا  -6
ودول الجــــوار، وخاصــــًة خــــالل الفتــــرة األخيــــرة، وفــــي هــــذا الصــــدد يــــدين المجلــــس الهجــــوم 

جمـــع المحـــاكم بمدينـــة مصـــراتة الليبيـــة، داخـــل م 3/10/2017اإلرهـــابي الـــذى وقـــع بتـــاريخ 
والتفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة بنغازي 

، والتفجير اإلرهابي الذى استهدف مســجد ســعد بــن عبــادة بحــي 23/1/2018الليبية بتاريخ 
ئم إرهابيــــة بحــــق ، والتــــي ُتمثــــل جميعهــــا جــــرا10/2/2018البركــــة بمدينــــة بنغــــازي بتــــاريخ 

المواطنين اآلمنين خلفت عشرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيد مجددًا على وقوف 
المجلــس وجامعــة الــدول العربيــة إلــى جانــب الشــعب الليبــي ومســاندته بكــل جهــد يرمــي إلــى 

 القضاء على نشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.

سي، ومجلس النواب، والمجلس األعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركــزي، دعوة المجلس الرئا -7
والمؤسســات الوطنيــة االقتصــادية الليبيــة األخــرى للعمــل معــًا لالتفــاق وتنفيــذ حلــول لمواجهــة 
ــــــاريخ  ــــــان رومــــــا حــــــول ليبيــــــا والصــــــادر بت مشــــــاكل ليبيــــــا االقتصــــــادية، واألخــــــذ علمــــــًا ببي

ات مجلس الجامعــة ذات الصــلة، المتعلقــة بــرفض ، وتأكيد االلتزام بكافة قرار 17/11/2016
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وٕادانـــة التصـــدير غيـــر المشـــروع للـــنفط والمنتجـــات النفطيـــة، ودعـــم كافـــة اإلجـــراءات الكفيلـــة 
 بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات االقتصادية الليبية.

ها مـــن اإلعـــراب عـــن بـــالغ القلـــق إزاء التطـــورات التـــي يشـــهدها الجنـــوب الليبـــي ومـــا صـــاحب -8
أعمــال عنــف وقتــل وانخــراط أطــراف خارجيــة فــي تــأجيج الصــراع، بمــا ُيســهم فــي خلــق بيئــة 
حاضـــنة لإلرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود، ومطالبـــة هـــذه األطـــراف بـــالكف عـــن 

  التدخل في الشأن الليبي.
عــام لتنســيق التأكيد على دور جامعة الــدول العربيــة واللجنــة الرباعيــة التــي اقترحهــا األمــين ال -9

جهود جامعة الدول العربية مع كل من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، 
والترحيب بنتائج اجتماعها األخير الذى ُعقد على هامش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم 

 والتأكيــد مجــددًا علــى نتــائج اجتماعهــا الرابــع الــذي ُعقــد فــي 21/9/2017المتحــدة بتــاريخ 
 .23/5/2017بلجيكا بتاريخ  –بروكسل 

اإلشــادة بــدور دول الجــوار الليبــي ودعوتهــا لالســتمرار فــي تقــديم الــدعم لــدفع مســار التســوية  - 10
السياســية فــي ليبيــا، بمــا يصــون وحــدة وســالمة أراضــيها، وحمايــة مواطنيهــا، وتحقيــق األمــن 

 وطني.واالستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ال

الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تــونس والجزائــر ومصــر الــذي ُعقــد  - 11
، ومــا تــم التأكيــد عليــه ببقــاء االتفــاق السياســي الموقــع فــي 17/12/2017في تــونس بتــاريخ 

المرجعيـــة الوحيـــدة للحـــل السياســـي فـــي  17/12/2015مدينـــة الصـــخيرات المغربيـــة بتـــاريخ 
ي اطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي ليبيا، وذلك ف

ـــد السبســـي للحـــل السياســـي عبـــر الحـــوار الشـــامل والمصـــالحة الوطنيـــة فـــي ليبيـــا والتـــي  قائ
أصـــبحت الحقـــًا مبـــادرة ثالثيـــة لـــدعم التســـوية السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا مـــن أجـــل تهيئـــة 

ليبــي برعايــة  –األطــراف الليبيــة فــي حــوار وطنــي ليبــي الظــروف المالئمــة لجمــع مختلــف 
 ).17/12/2015األمم المتحدة استنادًا إلى االتفاق السياسي الليبي (الصخيرات 

الترحيــب باالجتماعــات التــي تستضــيفها جمهوريــة مصــر العربيــة الهادفــة إلــى بحــث توحيــد  - 12
الليبيــة تحــت القيــادة  المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القــوات

المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة االستقرار والسالم إلــى 
ليبيـــا، واإلشـــادة كـــذلك باالجتماعـــات التـــي استضـــافتها القـــاهرة لتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين 

 ممثلي المدن الليبية.

د األفريقــي رفيعــة المســتوى المعنيــة األخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحــا - 13
بليبيــا والتــي تضــم فــي عضــويتها دول جــوار ليبيــا، وآخرهــا االجتمــاع الخــامس لهــذه اللجنــة 



83 

  

ـــى هـــامش اجتماعـــات الـــدورة   28لقمـــة االتحـــاد األفريقـــي ( 30المنعقـــد فـــي أديـــس أبابـــا عل
 ).29/1/2018و

ســين الوضــع اإلنســاني فــي دعــوة الــدول األعضــاء إلــى المشــاركة والمســاهمة الفعالــة فــي تح - 14
ليبيا من خــالل خطــة االســتجابة اإلنســانية العاجلــة التــي وضــعتها األمــم المتحــدة لــدعم ليبيــا 

 وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمــم المتحــدة  - 15
ختلــف األطــراف الليبيــة ودول الجــوار الليبــي والتأكيــد علــى تعزيــز دور جامعــة الــدول ومــع م

العربية، من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقــع 
 عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدة.

  
  )15/4/2018 –) 29د.ع ( 715(ق.ق: 
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  الوضع في ليبـياتطورات 

  
  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 

  بعد اطالعه: -
 ،العامة األمانة  مذكرة على �

 ،الدورتين بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير على �

 الجامعــة لمجلــس)   29(  العاديــة الــدورة عــن الصــادر 715 رقــم بــالقرار جــاء مــا وعلــى �
 بتــــــاريخ الســــــعودية العربيــــــة المملكــــــة - بــــــالظهران نعقــــــدتا التــــــي القمــــــة مســــــتوى علــــــى

15/4/2018، 

 ،7/3/2018 بتاريخ)  149(  ع.د 8239 رقم القرار وآخرها المجلس قرارات وعلى �

  ،السياسية الشؤون لجنة توصية وعلى �
…<†{{{{ÏŁèV< <

 التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدًدا التأكيد -1
 لحكومة الرئاسي المجلس يتخذها التي والتدابير الجهود مودع هنوع كان أًيا خارجيال

 على الدولة سيادة وبسط اإلرهابية، الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني الوفاق
 . ومقدراتها مواردها على اظوالحف حدودها وحماية أراضيها، كامل

 لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة -2
 المرجعية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 أعدتها التي العمل وخطة بإستراتيجية مجدًدا والترحيب ليبيا في السياسية للتسوية الوحيدة

 في األزمة لحل سالمة غسان السيد العام لألمين الخاص الممثل عرضها والتي المتحدة األمم
 بداية عليه االتفاق تم ما بتنفيذ االلتزام على للدولة األعلى والمجلس النواب مجلس ودعوة، ليبيا

 إلى وصوالً  الدستور على االستفتاء قانون مشروع إلقرار النواب مجلس جلسة عقد في باإلسراع
  .ممكن توق أقرب في والبرلمانية الرئاسية االنتخابات إجراء

 الممثل برعاية تم الذي السياسي الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة علي مجدًدا التأكيد -3
 مجلسي المجلس يدعو الصدد هذا وفي ليبيا، في المتحدة لألمم العام لألمين الخاص
 االتفاق في واإلسراع الليبي الشعب أمام التاريخية مسؤوليتهما تحمل إلى والدولة النواب
 وصوالً  واالقتصادية، العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد لقانونيةا األطر على
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى
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 وكافة األجنبية البنوك في الليبية واألموال األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة -4
 لمواجهة لخدماته وتسخيرها نهام الليبي الشعب استفادة يضمن وبما الليبية الموجودات
 1970 رقم القرار من)  18( للفقرة وفًقا الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك احتياجاته،

 ذات األمن مجلس قرارات من)  2011(  1973 رقم القرار من)   20(  والفقرة) 2011(
 .ذلك من يمكنها بما تفسيرها أو القرارات تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس والمادي السياسي الدعم تقديم في االستمرار -5
 التي الصعاب تذليل علي والعمل ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة باعتبارها الليبي

 موازية، مؤسسات مع والتواصل الدعم عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل في تواجهها
 دعم وٕاعادة الليبي، السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم ىإل الدول ودعوة
 مجلس بقرارات االلتزام وكذلك وتوحيدها، الوطنية والعسكرية المدنية المؤسسات وتأهيل
 .) 2016( 2278 رقم والقرار)  2015(  2259 رقم القرار وآخرها الصلة ذات األمن

 ليبيا تواجهها التي اإلرهابية والتهديدات األمنية تحدياتال إزاء البالغ القلق عن اإلعراب -6
 الهجوم المجلس يدين الصدد هذا وفى األخيرة، الفترة خالل وخاصة الجوار، ودول

 2/5/2018 بتاريخ طرابلس في لالنتخابات العليا المفوضية مقر استهدف الذي اإلرهابي
 لتحقيق الهادفة الجهود وتقويض الدستورية االستحقاقات انجاز لمنع محاولة يعد والذي

 الفترة خالل الليبية المدن مختلف طالت التي اإلرهابية الهجمات وكذلك ليبيا، في االستقرار
وآخرها الهجوم الغادر الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس  الماضية،

 بنغازي بمدينة صرالنا عبد جمال شارع في وقع الذي التفجيروكذلك  10/9/2018بتاريخ 
 حدث وما 23/8/2018 بتاريخ األمنية كعام بوابة على والهجوم ،25/5/2018 بتاريخ
 العاصمة ضواحي باستهداف القانون عن خارجة مسلحة مجموعات قيام من مؤخًرا

 60 من أكثر مقتل إلى أدي مما اآلمنة السكنية األحياء وسط الثقيلة باألسلحة طرابلس
 مما العائالت من العشرات ونزوح الجرحي من المئات سقوط مع ألطفالا من أغلبهم شخًصا

 التأكيد إلي تدعونا، اآلمنين المواطنين بحق إرهابية جرائم جميعها تمثل وهذه النازحين معدل من زاد
 لكل ومساندتهما الليبي الشعب جانب إلى العربية الدول وجامعة المجلس وقوف على مجدًدا
 ويعمل ليبيا، واستقرار أمن تهدد التي اإلرهابية الجماعات نشاط على القضاء إلى يرمي جهد
 .المجتمعي واألمن السلم على الحفاظ على

 جزئًيا ليبيا إلى األسلحة تصدير على المفروض الحظر رفع على األمن مجلس حث -7
 الحدود وحماية السواحل وخفر اإلرهاب مكافحة وقوات الرئاسي الحرس تجهيز لضمان

 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس فإشرا تحت
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 أمام سالمة غسان/  السيد ليبيا إلى األممي المبعوث إحاطة في جاء ما المجلس يثمن -8
 ألعضاء والصريح والحاسم الموحد الموقف إن"  05/09/2018 بتاريخ  األمن مجلس
 ينعموا أن البلد هذا لمواطني أريد ما إذا سماعه الليبيون يحتاج ما هو األمن مجلس
 ." إليهما يتوق اللذين والهدوء بالسالم

 المركزي، ليبيا مصرف للدولة، األعلى المجلس النواب، مجلس الرئاسي، المجلس دعوة -9
 لمواجهة حلول وتنفيذ لالتفاق مًعا للعمل األخرى الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات

 بتاريخ الصادر ليبيا ولح روما ببيان علًما واألخذ االقتصادية، ليبيا مشاكل
17/11/2016. 

 ضرورة على والتأكيد الليبية، النفطية والمرافق  الموانئ على المتكررة االعتداءات إدانة - 10
 برفض المتعلقة الجامعة ومجلس الدولي األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام
 اعتبار على التأكيد كوكذل النفطية، والمنتجات للنفط المشروع غير التصدير وٕادانة

 إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي الكيان طرابلس العاصمة ومقرها للنفط الوطنية المؤسسة
 حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة اإلجراءات كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفط

 .وتوحيدها الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق

 لتنسيق العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور ىعل التأكيد - 11
 األوروبي، واالتحاد األفريقي واالتحاد المتحدة األمم من كل مع العربية الدول جامعة جهود

 للجامعة العامة األمانة بمقر عقد الذي الرباعية لآللية الرابع االجتماع بنتائج والترحيب
 .30/4/2018 تاريخب بالقاهرة

 التسوية مسار لدفع الدعم تقديم في  لالستمرار ودعوتها الليبي الجوار دول بدور اإلشادة - 12
 األمن وتحقيق مواطنيها، وحماية أراضيها، وسالمة وحدة يصون بما ليبيا، في السياسية

 يف والترحيب الوطني، الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك  واالستقرار،
 وكذلك الليبي، الجوار لدول المقبل الوزاري لالجتماع السودان باستضافة اإلطار هذا

 - الليبي الحوار اجتماعات برعاية قامت التي تلك سواًءا العربية الدول بجهود اإلشادة
 في لألزمة السياسية التسوية إلى للتوصل الهادفة االجتماعات في شاركت التي أو الليبي
 .ليبيا

 وآخرها ومصر والجزائر تونس خارجية لوزراء التنسيقية االجتماعات بنتائج مجدًدا الترحيب - 13
 التونسية المبادرة إطار في وذلك ،2018 أيار/ مايو 21 في بالجزائر المنعقد االجتماع

 السياسي للحل السبسي قائد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس سيادة أطلقها التي
 لدعم ثالثية مبادرة الحًقا أصبحت والتي ليبيا في الوطنية صالحةوالم الشامل الحوار عبر

 مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من ليبيا في الشاملة السياسية التسوية
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 االتفاق إلى استناًدا المتحدة األمم برعاية ليبي -ليبي وطني حوار في الليبية األطراف
 .) 17/12/2015 الصخيرات(  الليبي السياسي

 توحيد بحث إلى الهادفة العربية مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب - 14
 القيادة تحت الليبية القوات توحيد تشجيع علي الخصوص في والتأكيد العسكرية، المؤسسة
 إلى والسالم االستقرار لعودة وحيد كطريق الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس المدنية
 بين النظر وجهات لتقريب القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك واإلشادة ليبيا،

 .الليبية المدن ممثلي

 المعنية المستوي رفيعة األفريقي االتحاد لجنة اجتماعات عن الصادرة بالنتائج علًما األخذ - 15
 المنعقد الوزاري االجتماع آخرها كان والتي ،ليبيا جوار دول عضويتها في تضم والتي بليبيا
 17/4/2018 بتاريخ أبابا أديس في

 في اإلنساني الوضع تحسين في الفعالة والمساهمة المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة - 16
 ليبيا لدعم المتحدة األمم وضعتها التي العاجلة اإلنسانية االستجابة خطة خالل من ليبيا

 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف وتحت بالتنسيق وذلك

 المتحدة لألمم العام األمين ممثل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة العام األمين إلى الطلب - 17
 الدول جامعة دور تعزيز على والتأكيد الليبي الجوار ودول الليبية األطراف مختلف ومع

 الموقع الليبي السياسي االتفاق تنفيذ تعترض مازالت التي الصعاب تذليل أجل من العربية،
  .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية صخيراتال بمدينة عليه

  
  

  )11/9/2018 -  3ج  -) 150د.ع ( - 8292(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع في ليبيـا
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  بعد اطالعه: - 

 العامة، األمانة مذكرة على �

 ،الدورتين بين افيم العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير على �

 علــى الجامعــة لمجلس) 29( العادية الدورة عن الصادر) 715( رقم بالقرار جاء ما وعلى �
 ،15/4/2018 بتاريخ السعودية العربية المملكة- بالظهران ُعقدت التي القمة المستوى

 .11/9/2019 بتاريخ) 150( ع .د 8292 رقم القرار وآخرها المجلس قرارات وعلى �

 ،السياسية الشؤون نةلج توصية وعلى �

†{{{{ÏŁè<…V< <

 التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً  التأكيد .1
 لحكومة الرئاسي المجلس يتخذها التي والتدابير الجهود ودعم ،نوعه كان أّياً  الخارجي

 على الدولة ةسياد وبسط اإلرهابية، الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني الوفاق
 .ومقدراتها مواردها على والحفاظ حدودها وحماية أراضيها، كامل

 لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة .2
 المرجعية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 أعّدتها التي العمل وخطة بإستراتيجية مجدداً  والترحيب ليبيا، في السياسية للتسوية الوحيدة
 األزمة لحل سالمة غسان السيد العام لألمين الخاص الممثل عرضها والتي المتحدة األمم
واالستفتاء على  ،بما في ذلك ما تضمنته الخطة بعقد المؤتمر الوطني الجامع ليبيا، في

  .ية والبرلمانيةوٕاجراء االنتخابات الرئاس ،الدستور
 الممثل برعاية تم الذي السياسي الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة على مجدداً  التأكيد .3

 مجلسي المجلس يدعو الصدد هذا وفي ليبيا، في المتحدة لألمم العام لألمين الخاص
 االتفاق في واإلسراع الليبي الشعب أمام التاريخية مسؤولياتهما تحمل إلى والدولة النواب

 وصوالً  ،واالقتصادية العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد القانونية األطر لىع
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى

 وكافة األجنبية البنوك في الليبية واألموال األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة .4
 لمواجهة لخدمته وتسخيرها منها الليبي بالشع استفادة يضمن وبما الليبية الموجودات
 1970 رقم القرار من) 18( للفقرة وفقاً  الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك احتياجاته،
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           ذات األمن مجلس قرارات من) 2011( 1973 رقم القرار من) 20( والفقرة ،)2011(
 .ذلك من يمّكنها بما رهاتفسي أو القرارات تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة،

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس والمادي السياسي الدعم تقديم في االستمرار .5
 التي الصعاب تذليل على والعمل ،ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة باعتبارها الليبي

 ة،موازي مؤسسات مع والتواصل الدعم عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل في تواجهها
 دعم وٕاعادة الليبي، السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم إلى الدول ودعوة
 مجلس بقرارات االلتزام وكذلك وتوحيدها، الوطنية والعسكرية المدنية المؤسسات وتأهيل
 ).2016( 2278 رقم والقرار) 2015( 2259 رقم القرار وآخرها الصلة ذات األمن

 ليبيا تواجهها التي اإلرهابية والتهديدات األمنية التحديات إزاء البالغ القلق عن اإلعراب .6
 مقر استهدف الذي الغادر اإلرهابي الهجوم المجلس يدين الصدد هذا وفي الجوار، ودول
 إلى أدى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس العاصمةفي  الليبية الخارجية وزارة

 الدول وجامعة المجلس وقوف على مجدداً  والتأكيد رة،الوزا في العاملين من عددٍ  استشهاد
 نشاط على القضاء إلى يرمي جهد لكل ومساندتها الليبي الشعب جانب إلى العربية

 واألمن السلم على الحفاظ على ويعمل ليبيا واستقرار أمن تهدد التي اإلرهابية الجماعات
 . المجتمعي

 جزئياً  ليبيا إلى األسلحة تصدير على المفروض الحظر رفع على األمن مجلس حثّ  .7
 الحدود وحماية السواحل وخفر اإلرهاب مكافحة وقوات الرئاسي الحرس تجهيز لضمان

 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف تحت
 لحكومة الرئاسي المجلس بدأ التي األمنية والترتيبات االقتصادية باإلصالحات الترحيب .8

 النواب، مجلس الرئاسي، المجلس ودعوة متزامن، بشكل تنفيذها في الوطني الوفاق
 الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات المركزي، ليبيا مصرف للدولة، األعلى المجلس
 المجلس ويجدد االقتصادية، ليبيا مشاكل لمواجهة حلول وتنفيذ لالتفاق معاً  للعمل األخرى

 .17/11/2016 بتاريخ الصادر ليبيا حول روما ببيان العلم أخذ
 أو بها العمل سير وعرقلة الليبية، النفطية والمرافق الموانئ على المتكررة االعتداءات إدانة .9

 الدولي األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام ضرورة على والتأكيد إقفالها،
 طية،النف والمنتجات للنفط المشروع غير التصدير وٕادانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس
 الكيان طرابلس العاصمة ومقرها للنفط الوطنية المؤسسة اعتبار على التأكيد وكذلك

 كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفط إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي
 الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة اإلجراءات
 .وتوحيدها
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 لتنسيق العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على لتأكيدا .10
 ،األوروبي واالتحاد األفريقي واالتحاد المتحدة األمم من كل مع العربية الدول جامعة جهود

 العامة األمانة مقرفي  عقد الذي للجنة الرابع االجتماع وآخرها اجتماعاتها بنتائج والترحيب
 .30/4/2018 بتاريخ بالقاهرة للجامعة

 مسار لدفع الدعم تقديم في االستمرار إلى ودعوتها الليبي الجوار دول بدور اإلشادة .11
 وتحقيق مواطنيها وحماية أراضيها، وسالمة وحدة يصون بما ليبيا في السياسية التسوية
 والترحيب الوطني، الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك االستقرار، األمن

 من كريمة باستضافة عقد الذي ليبيا جوار لدول الوزاري االجتماع بنتائج اإلطار هذا في
 تلك سواءً  العربية الدول بجهود مجدداً  واإلشادة ،29/11/2018 بتاريخ السودان جمهورية

 االجتماعات في شاركت التي أو الليبي – الليبي الحوار اجتماعات برعاية قامت التي
 .ليبيا في لألزمة السياسية التسوية إلى للتوصل الهادفة

 الجنوبية الحدود لمراقبة والسودان والنيجر تشاد دول مع الوطني الوفاق حكومة مبادرة دعم .12
 ما وكل والمخدرات والسالح البشر تهريب عمليات لمكافحة وضبطها ليبيا مع المشتركة

 االجتماع بنتائج الشأن هذا في والترحيب، الحدودية المناطق في باألمن اإلخالل شأنه من
 المنعقد والسودان وتشاد وليبيا النيجر بين المشتركة الحدود ومراقبة لتأمين الرابع الوزاري

 .22/2/2019 بتاريخ النيجر عاصمة نيامي في
 وآخرها ومصر والجزائر تونس خارجية لوزراء التنسيقية االجتماعات بنتائج مجدداً  الترحيب .13

 أطلقها التي التونسية المبادرة إطار في وذلك ،21/5/2018 في بالجزائر المنعقد اعاالجتم
 الحوار عبر السياسي للحل السبسي قائد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس سيادة

 التسوية لدعم ثالثية مبادرة الحقاً  أصبحت والتي ليبيا في الوطنية والمصالحة الشامل
 الليبية األطراف مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من يبيال في الشاملة السياسية

(  الليبي السياسي االتفاق إلى استناداً  المتحدة األمم برعاية ليبي – ليبي وطني حوار في
 ). 17/12/2015 الصخيرات

 توحيد بحث إلى الهادفة العربية مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب .14
 القيادة تحت الليبية القوات توحيد تشجيع على الخصوص في والتأكيد كرية،العس المؤسسة
 إلى والسالم االستقرار لعودة وحيد كطريق الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس المدنية
 بين النظر وجهات لتقريب القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك واإلشادة ليبيا،

 .الليبية المدن ممثلي
العربية المتحدة بتاريخ  اإلماراتظبي بدولة  أبويب باالجتماع الذي عقد في الترح .15

الليبية، كما يثني على ما تم إحرازه من تقدم في هذا المجال  األطرافبين  27/2/2019
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والسيما االتفاق على ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية في ليبيا من خالل إجراء انتخابات 
 لمحافظة على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتها.عامة، وكذلك االلتزام با

 المعنية المستوى رفيعة األفريقي االتحاد لجنة اجتماعات عن الصادرة بالنتائج علماً  األخذ .16
 المنعقد الوزاري االجتماع آخرها كان والتي ليبيا جوار دول عضويتها في تضم والتي بليبيا
 .األفريقي االتحاد لقمة 32 ورةالد هامش على 10/2/2019 بتاريخ أبابا أديس في

 السادسة الدورة عن الصادر ظبي أبو إعالن في الواردة الخاصة بليبيا بالفقرة الترحيب .17
 عقد الذي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول خارجية وزراء لمجلس واألربعين

 . 2019 /آذارمارس 2و 1 يومي
 في اإلنساني الوضع تحسين في الفعالة والمساهمة المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة .18

 ليبيا لدعم المتحدة األمم وضعتها التي العاجلة اإلنسانية االستجابة خطة خالل من ليبيا
 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف وتحت بالتنسيق وذلك

 المتحدة لألمم العام األمين ممثل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة العام األمين إلى الطلب .19
 الدول جامعة دور تعزيز على والتأكيد ،الليبي الجوار ودول الليبية األطراف مختلف ومع

 الموقع الليبي السياسي االتفاق تنفيذ تعترض مازالت التي الصعاب تذليل أجل من العربية
 .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية الصخيرات بمدينة عليه

  
  )6/3/2019 -  4 ج -) 151د.ع ( - 8354(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع في ليبيـا
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه:
 العامة، األمانة مذكرة على

 ،العمل العربي المشترك عن العام األمين تقرير على

وعلــــى التوصــــية الصــــادرة عــــن االجتمــــاع الثــــاني لهيئــــة متابعــــة تنفيــــذ القــــرارات وااللتزامــــات علــــى 
 بالجمهورية التونسية، 29/3/2019المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 علــــى الجامعــــة لمجلــــس) 29( العاديــــة الــــدورة عــــن الصــــادر) 715( رقــــم بــــالقرار جــــاء مــــا وعلــــى
 ،15/4/2018 بتاريخ السعودية العربية المملكة - بالظهران ُعقدت التي القمة المستوى

 .6/3/2019 بتاريخ) 151( ع.د 8354 مـرق القرار اـوآخره سـالمجل قرارات وعلى

ـــر ر:   ُيقـ
 التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً  التأكيد .1

 الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس يتخذها التي والتدابير الجهود ودعم ،نوعه كان أّياً  الخارجي
 كامل على الدولة سيادة وبسط رهابية،اإل الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني

 .ومقدراتها مواردها على والحفاظ حدودها وحماية أراضيها،
 لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة .2

 المرجعية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 أعّدتها التي العمل وخطة بإستراتيجية مجدداً  والترحيب ليبيا، في السياسية للتسوية الوحيدة
 األزمة لحل سالمة غسان السيد العام لألمين الخاص الممثل عرضها والتي المتحدة األمم
بما في ذلك ما تضمنته الخطة بعقد المؤتمر الوطني الجامع، واالستفتاء على  ليبيا، في

 . االنتخابات الرئاسية والبرلمانيةالدستور، وٕاجراء 
 الممثل برعاية تم الذي السياسي الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة على مجدداً  التأكيد .3

 النواب مجلسي المجلس يدعو الصدد هذا وفي ليبيا، في المتحدة لألمم العام لألمين الخاص
 األطر على االتفاق في سراعواإل الليبي الشعب أمام التاريخية مسؤولياتهما تحمل إلى والدولة

 حالة إنهاء إلى وصوالً  ،واالقتصادية العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد القانونية
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام
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اإلشادة بدعم مجلس األمن الكامل لحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص لألمين العام   .4
لسيد غسان سالمة وبعثة األمم المتحـدة في سـعيها للتوسط في حل لألمم المتحدة في ليبيا ا

سياسي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وفقًا لقاعدة دستورية سليمة، وترحيبها بإعالن 
ابريل/نيسان  16-14الممثل الخاص بأن المؤتمـر الوطني الجامع سـيعقد خـالل الفترة من 

2019. 
 وكافة األجنبية البنوك في الليبية واألموال األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة .5

 لمواجهة لخدمته وتسخيرها منها الليبي الشعب استفادة يضمن وبما الليبية الموجودات
 1970 رقم القرار من) 18( للفقرة وفقاً  الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك احتياجاته،

 ذات األمن مجلس قرارات من )2011( 1973 رقم القرار من) 20( والفقرة ،)2011(
 .ذلك من يمّكنها بما تفسيرها أو القرارات تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة،

 الليبي الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس والمادي السياسي الدعم تقديم في االستمرار .6
 في تواجهها التي بالصعا تذليل على والعمل ،ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة باعتبارها

 إلى الدول ودعوة موازية، مؤسسات مع والتواصل الدعم عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل
 المؤسسات وتأهيل دعم وٕاعادة الليبي، السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم

 الصلة ذات األمن مجلس بقرارات االلتزام وكذلك وتوحيدها، الوطنية والعسكرية المدنية
 ).2016( 2278 رقم والقرار) 2015( 2259 رقم القرار وآخرها

 ليبيا تواجهها التي اإلرهابية والتهديدات األمنية التحديات إزاء البالغ القلق عن اإلعراب .7
 مقر استهدف الذي الغادر اإلرهابي الهجوم المجلس يدين الصدد هذا وفي الجوار، ودول
 استشهاد إلى أدى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس لعاصمةافي  الليبية الخارجية وزارة
 إلى العربية الدول وجامعة المجلس وقوف على مجدداً  والتأكيد الوزارة، في العاملين من عددٍ 

 اإلرهابية الجماعات نشاط على القضاء إلى يرمي جهد لكل ومساندتها الليبي الشعب جانب
 . المجتمعي واألمن السلم على الحفاظ على لويعم ليبيا واستقرار أمن تهدد التي

 جزئياً  ليبيا إلى األسلحة تصدير على المفروض الحظر رفع على األمن مجلس حثّ  .8
 تحت الحدود وحماية السواحل وخفر اإلرهاب مكافحة وقوات الرئاسي الحرس تجهيز لضمان
 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف

 لحكومة الرئاسي المجلس بدأ التي األمنية والترتيبات قتصاديةاال باإلصالحات الترحيب .9
 النواب، مجلسو  الرئاسي، المجلس ودعوة متزامن، بشكل تنفيذها في الوطني الوفاق

 الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات المركزي، اـليبي مصرفو  ة،ـللدول لىـاألع لسـالمجو 
 المجلس ويجدد االقتصادية، ليبيا مشاكل مواجهةل حلول وتنفيذ لالتفاق معاً  للعمل األخرى

 .17/11/2016 بتاريخ الصادر ليبيا حول روما ببيان العلم أخذ
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 أو بها العمل سير وعرقلة الليبية، النفطية والمرافق الموانئ على المتكررة االعتداءات إدانة .10
 الدولي األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام ضرورة على والتأكيد إقفالها،
 النفطية، والمنتجات للنفط المشروع غير التصدير وٕادانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس
 الشرعي الكيان طرابلس العاصمة ومقرها للنفط الوطنية المؤسسة اعتبار على التأكيد وكذلك
 راءاتاإلج كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفط إدارة عن المسؤول الوحيد
 .وتوحيدها الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة

 لتنسيق العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على التأكيد .11
 ،ياألوروب واالتحاد األفريقي واالتحاد المتحدة األمم من كل مع العربية الدول جامعة جهود

 العامة األمانة مقرفي  عقد الذي للجنة الرابع االجتماع وآخرها اجتماعاتها بنتائج والترحيب
 .30/4/2018 بتاريخ بالقاهرة للجامعة

 التسوية مسار لدفع الدعم تقديم في االستمرار إلى ودعوتها الليبي الجوار دول بدور اإلشادة .12
 األمن وتحقيق مواطنيها وحماية ا،أراضيه وسالمة وحدة يصون بما ليبيا في السياسية

 هذا في والترحيب الوطني، الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك االستقرار،
 جمهورية من كريمة باستضافة عقد الذي ليبيا جوار لدول الوزاري االجتماع بنتائج اإلطار

 قامت التي تلك سواءً  ةالعربي الدول بجهود مجدداً  واإلشادة ،29/11/2018 بتاريخ السودان
 للتوصل الهادفة االجتماعات في شاركت التي أو الليبي – الليبي الحوار اجتماعات برعاية

 .ليبيا في لألزمة السياسية التسوية إلى
 الجنوبية الحدود لمراقبة والسودان والنيجر تشاد دول مع الوطني الوفاق حكومة مبادرة دعم .13

 من ما وكل والمخدرات والسالح البشر تهريب عمليات حةلمكاف وضبطها ليبيا مع المشتركة
 االجتماع بنتائج الشأن هذا في والترحيب، الحدودية المناطق في باألمن اإلخالل شأنه

 في المنعقد والسودان وتشاد وليبيا النيجر بين المشتركة الحدود ومراقبة لتأمين الرابع الوزاري
 .22/2/2019 بتاريخ النيجر عاصمة نيامي

 وآخرها ومصر والجزائر تونس خارجية لوزراء التنسيقية االجتماعات بنتائج مجدداً  الترحيب .14
 أطلقها التي التونسية ادرةـالمب ارـإط يـف وذلك ،5/3/2019 في بالقاهرة المنعقد االجتماع

 الحوار عبر السياسي للحل السبسي قايد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس يادةـس
 التسوية لدعم ثالثية مبادرة الحقاً  أصبحت والتي ياـليب في ةـالوطني لمصالحةوا الشامل

 الليبية األطراف مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من ليبيا في الشاملة السياسية
 الليبي السياسي االتفاق إلى استناداً  المتحدة األمم برعاية ليبي – ليبي وطني حوار في
 ).17/12/2015 الصخيرات(
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 توحيد بحث إلى الهادفة العربية مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب .15
 القيادة تحت الليبية القوات توحيد تشجيع على الخصوص في والتأكيد العسكرية، المؤسسة
 إلى والسالم االستقرار لعودة وحيد كطريق الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس المدنية
 ممثلي بين النظر وجهات لتقريب القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك دةواإلشا ليبيا،
 .الليبية المدن

العربية المتحدة بتاريـخ  اإلماراتظبي بدولة  أبوالترحيب باالجتماع الذي عقد في  .16
الليبية، كما يثني على ما تم إحـرازه من تقدم في هذا المجال  رافـاألطبين  27/2/2019

تفاق على ضـرورة إنهاء المرحلة االنتقالية في ليبيا من خـالل إجراء انتخابات والسيما اال
 عامة، وكذلك االلتزام بالمحافظة على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتها.

 المعنية المستوى رفيعة األفريقي االتحاد لجنة اجتماعات عن الصادرة بالنتائج علماً  األخذ .17
 المنعقد الوزاري االجتماع آخرها كان والتي ليبيا جوار لدو  عضويتها في تضم والتي بليبيا
 .األفريقي االتحاد لقمة 32 الدورة هامش على 10/2/2019 بتاريخ أبابا أديس في

 السادسة الدورة عن الصادر ظبي أبو إعالن في الواردة الخاصة بليبيا بالفقرة الترحيب .18
 عقد الذي اإلسالمي التعاون مةمنظ في األعضاء الدول خارجية وزراء لمجلس واألربعين

 . 2019 /آذارمارس 2و 1 يومي
 ليبيا في اإلنساني الوضع تحسين في الفعالة والمساهمة المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة .19

 وذلك ليبيا لدعم المتحدة األمم وضعتها التي العاجلة اإلنسانية االستجابة خطة خالل من
 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف وتحت بالتنسيق

 المتحدة لألمم العام األمين ممثل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة العام األمين إلى الطلب .20
 الدول جامعة دور تعزيز على والتأكيد ،الليبي الجوار ودول الليبية األطراف مختلف ومع

 الموقع لليبيا السياسي االتفاق تنفيذ تعترض مازالت التي الصعاب تذليل أجل من العربية
 .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية الصخيرات بمدينة عليه

.)31/3/2019 – 3ج  –) 30د.ع ( 753(ق.ق: 
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 ياـليب في الوضع تطورات

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 يما بين الدورتين،على تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ف �

) لمجلس الجامعة علــى 30) الصادر عن الدورة العادية (753وعلى ما جاء بالقرار رقم ( �
 ،31/3/2019الجمهورية التونسية بتاريخ  –مستوى القمة التي انعقدت بتونس

 ،6/3/2019) بتاريخ 151د . ع ( 8354وعلى قرارات المجلس وآخرها القرار رقم  �

 ن السياسية،وعلى توصية لجنة الشؤو  �

…<†{{ÏŁèV< <

) 753القرار رقم ( المجلس وآخرهاالصادرة عن التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السابقة  .1
) لمجلس الجامعــة علــى مســتوى القمــة التــي انعقــدت بتــونس 30الصادر عن الدورة العادية (

 . 31/3/2019بتاريخ 
ـــي  .2 ـــا وســـال االلتـــزامالتأكيـــد مجـــددًا عل مة أراضـــيها وعلـــي رفـــض التـــدخل بوحـــدة وســـيادة ليبي

 الخارجي أيًا كان نوعه.
ليبيـــا ودول  واســـتقرارمـــن التصـــعيد العســـكري الـــذي يهـــدد أمـــن الشـــديد اإلعـــراب عـــن القلـــق  .3

الجــوار والمنطقــة برمتهــا، والــدعوة إلــى وقــف فــوري إلطــالق النــار، والتأكيــد علــي أن الحــل 
 ضاء على اإلرهاب.السياسي هو السبيل الوحيد لعودة استقرار ليبيا والق

ــــى دعــــم المجلــــس للتنفيــــذ الكامــــل  .4 ــــة  لالتفــــاقالتأكيــــد عل السياســــي الليبــــي الموقــــع فــــي مدين
، باعتباره المرجعيــة الوحيــدة للتســوية السياســية فــي ليبيــا، 17/12/2015الصخيرات بتاريخ 

باعتبارهـــا الحكومـــة الشـــرعية الــوطني المجلـــس الرئاســي لحكومـــة الوفـــاق  دوروالتأكيــد علـــى 
 كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي.و في ليبيا وحيدة ال

الترحيــب بإســتراتيجية وخطــة عمــل األمــم المتحــدة والتــي اعتمــدها مجلــس األمــن الــدولي فــي  .5
ولياته تجــاه التطبيــق ؤ ، ودعــوة المجتمــع الــدولي لتحمــل مســ2017 /تشــرين أولشــهر أكتوبر

مــن ذات الصــلة، ودعــم الحــل السياســي الــذي يتوافــق عليــه الكامــل لكافــة قــرارات مجلــس األ
 الليبيون. 
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الطلــب إلــي األمــين العــام متابعـــة تنفيــذ هــذا القــرار وتقــديم تقريـــر إلــي المجلــس بهــذا الشـــأن  .6
ومشــاوراته مــع ممثــل األمــين العــام لألمــم المتحــدة ومــع مختلــف  اتصــاالتهوكــذلك مواصــلة 

التأكيد علي تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل األطراف الليبية ودول الجوار الليبي و 
 ينـــةالسياســـي الليبـــي الموقـــع عليـــه بمد االتفـــاقتـــذليل الصـــعاب التـــي مازالـــت تعتـــرض تنفيـــذ 

  الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدة.
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