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  بيان صادر عن
  مستوى المندوبين الدائميناجتماع مجلس جامعة الدول العربية على 

  بشأن
  المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا

  ــــ

اجتماعًا طارئًا لبحث الموقف في  22/2/2011عقد مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 
ليبيا، وبعد تدارس المستجدات الخطيرة التي تشهدها العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، 

داخالت الدول األعضاء، واالطالع على مضمون المذكرتين الليبيتين وبعد االستماع إلى م
المتناقضتين الصادرتين عن المندوب والمندوبية المقيمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الجامعة، 

  قرر المجلس ما يلي: 
د التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العدي -1

من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، والتي تتناقل أخبارها وكاالت األنباء العربية والدولية، 
والتعبير عن استنكاره الشديد ألعمال العنف ضد المدنيين والتي ال يمكن قبولها أو تبريرها، 
وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي واألسلحة الثقيلة وغيرها في 

واجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني م
  الدولي.   

الدعوة إلى الوقف الفوري ألعمال العنف بكافة أشكاله واالحتكام إلى الحوار الوطني،  -2
واالستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير 

ي، وذلك حقنًا للدماء وحفاظًا على وحدة األراضي الليبية والسلم األهلي، وبما عن الرأ
 يضمن سالمة وأمن المواطنين الليبيين. 

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

 والمصابين. 

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

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

 لمن يرغب منهم في ذلك.

التأكيد على أن تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومطالبها وآمالها في الحرية واإلصالح  -5
مشروع وحق يجب احترامه والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة االجتماعية هو أمر 
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وكفالة ممارسته باألسلوب السلمي وبما يحفظ الحريات األساسية للمواطنين ووحدة األوطان 
 وسيادتها والسلم األهلي والوفاق الوطني في الدول العربية. 

دعوة الدول األعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية  -6
تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة والدولية إلى 

 الحرجة من تاريخه. 

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

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

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

 ة أعاله، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.للمطالبات المذكور 

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

 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،

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

 السلمية،

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

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

†{{{{ÏŁè<…< <

مرتكبة ضد التظــاهرات واالحتجاجــات الشــعبية الســلمية الجاريــة فــي العديــد التنديد بالجرائم ال -1
، والتعبيــر عــن اســتنكاره مــن جانــب الســلطات الليبيــة مــن المــدن الليبيــة والعاصــمة طــرابلس

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

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

م حقه فــي حريــة التعبيــر الوطني، واالستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترا
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
ساعدات واإلغاثة الطبيــة العاجلــة للجرحــى االتصاالت وشبكات الهاتف، وتأمين وصول الم

 والمصابين. 

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

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

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

دعوة الدول األعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدوليــة وهيئــات المجتمــع المــدني العربيــة  -6
ومســاندته فــي هــذه الفتــرة  والدوليــة إلــى تقــديم المســاعدات اإلنســانية العاجلــة للشــعب الليبــي

الحرجة من تاريخه، وتوجيه الشــكر للــدول والهيئــات التــي تقــوم بتقــديم مثــل هــذه المســاعدات 
 العاجلة.

توجيه تحية إكبار وٕاجالل لشهداء التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلمية الليبية والتعبير  -7
ـــــاء و  آالف الجرحـــــى عـــــن أبلـــــغ مشـــــاعر األســـــى واألســـــف لســـــقوط مئـــــات الضـــــحايا األبري

والمصــــابين، إضــــافة إلــــى مــــا وقــــع مــــن خســــائر فادحــــة فــــي المنشــــآت والممتلكــــات العامــــة 
 والخاصة. 

التأكيــد علــى وقــف مشــاركة وفــود حكومــة الجماهيريــة العربيــة الليبيــة فــي اجتماعــات مجلــس  -8
جامعــة الــدول العربيــة وجميــع المنظمــات واألجهــزة التابعــة إلــى حــين إقــدام الســلطات الليبيــة 

ــــ ــــق أمــــن الشــــعب الليبــــي عل ى االســــتجابة للمطالبــــات المــــذكورة أعــــاله، وبمــــا يضــــمن تحقي
 واستقراره.

قيام جامعة الدول العربية بتنسيق الدعم العاجل المقدم إلى كٍل من تونس ومصر والسودان  -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.

اســتمرار التشــاور حــول أنجــع الســبل لحمايــة وضــمان ســالمة وأمــن المــواطنين الليبيــين، وٕان  - 11
الــدول العربيــة ال يمكنهــا أن تقــف مكتوفــة األيــدي فــي شــأن مــا يتعــرض لــه الشــعب الليبــي 

مــن ســفٍك للــدماء، بمــا فــي ذلــك االلتجــاء إلــى فــرض الحظــر الجــوى والتنســيق بــين  الشــقيق
 الجامعة العربية واالتحاد األفريقي في هذا الشأن.

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

 والتزاماتها.

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

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

  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 ، وقرار قمة 16/9/2010
الشــتراكية العظمــى وٕاذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العربية الليبيــة الشــعبية ا - 

  ،من جراء العقوبات المفروضة عليها

†{{{{ÏŁè<… 

التأكيـــد علـــى حـــق الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية االشـــتراكية العظمـــى المشـــروع فـــي 
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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

وٕاذ ُيـــــذكر بالتزامـــــه بالحفـــــاظ علـــــى وحـــــدة األراضـــــي الليبيـــــة وســـــالمتها اإلقليميـــــة واســـــتقاللها  - 
السياســـي، وكـــذلك الســـلم األهلـــي وضـــمان ســـالمة وأمـــن المـــواطنين الليبيـــين والوحـــدة الوطنيـــة 
للشعب الليبي واستقالله وسيادته على أرضه ورفضه لكافة أشــكال التــدخل األجنبــي فــي ليبيــا، 

أكيـــد علــــى أن عــــدم اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة إلنهـــاء هــــذه األزمــــة ســــيؤدي إلــــى التــــدخل والت
 األجنبي في الشؤون الداخلية الليبية،

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

فوريــا،  اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جــوي علــى حركــة الطيــران العســكري الليبــي
وٕاقامـــة منـــاطق آمنـــة فـــي األمـــاكن المتعرضـــة للقصـــف، كـــإجراءات وقائيـــة تســـمح بتـــوفير 
الحمايـــة ألبنـــاء الشـــعب الليبـــي والمقيمـــين فـــي ليبيـــا مـــن مختلـــف الجنســـيات، مـــع مراعـــاة 

 السيادة والسالمة اإلقليمية لدول الجوار.
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لــدعم العاجــل والمســتمر التعــاون والتواصــل مــع المجلــس الــوطني االنتقــالي الليبــي وتــوفير ا -2
للشعب الليبي وتوفير الحماية الالزمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكــات جســيمة وجــرائم 

 خطيرة من جانب السلطات الليبية األمر الذي يفقدها الشرعية.

تجديـــد الـــدعوة للـــدول األعضــــاء والـــدول الصـــديقة والمنظمــــات الدوليـــة وهيئـــات المجتمــــع  -3
ة إلــى تقــديم المســاعدات اإلنســانية العاجلــة للشــعب الليبــي ومســاندته المدني العربية والدولي

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 

 بيا.المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة لي

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
  

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

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

†{{{{ÏŁè<…< <

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

 ).2011( 1973تنفيذَا لقرار مجلس األمن الخاص بليبيا رقم 
الطلــب مــن األمانــة العامــة للجامعــة متابعــة تنفيــذ هــذا القــرار ورفــع تقريــر إلــى المجلــس فــي    -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 2/3/2011يخ ) بتار 135د.ع ( 7298رقم 

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

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

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

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<…< <

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

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

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

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

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

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

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

  تقرير إلى المجلس في هذا الشأن. م متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديمالطلب إلى األمين العا -8
  

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

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

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

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

 ،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 التأكيــد علــى حــق 
  مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

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



16 

  

< << << << <

<<<<< << << << <
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< <
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á`{{{�e< <
ì‚è‚¢]<íéfé×Ö]<íÚçÓ£]<ØéÓ�i< <

  24/11/2011القاهرة: 
{{{{{{< <

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

  يتمنى لها النجاح في مهمتها الجليلة.
ويعلــن المجلــس اســتعداده الكامــل لــدعم هــذه الحكومــة فــي تحقيــق برنامجهــا الــذي ســتعتمده 

ي ليبيــا ضــمن التوافــق الــوطني الشــامل وتحقيــق التطلعــات المنشــودة إلعــادة اإلعمــار واالســتقرار فــ
  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

  

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

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

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

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

  وبعد استماعه إلى مداخلة السيد األمين العام، - 
< <

Ïè{{…†< <
  

الموافقــة علــى فــتح مكتــب لجامعــة الــدول العربيــة فــي ليبيــا، وتعيــين الدبلوماســي والسياســي  -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]< <
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á`{{{�e<^{{{éféÖ< <
  10/3/2012القاهرة: 

{{{{{{< <

) المنعقــدة 137(في دورته العاديــة الدول العربية على المستوى الوزاري جامعة إن مجلس 
بمقــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئاســة دولــة الكويــت وبحضــور األمــين العــام  10/3/2012بتــاريخ 

ادة وزراء الخارجيــة، يؤكــد علــى دعمــه الكامــل لســيادة واســتقالل ليبيــا لجامعــة الــدول العربيــة والســ
ووحــدة أراضــيها، كمــا يؤكــد المجلــس دعمــه للخطــوات التــي يقــوم بهــا المجلــس الــوطني االنتقــالي، 

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

الوقوف إلــى جانــب الشــعب العربــي الليبــي الشــقيق وخاصــًة ويعــرب المجلــس عــن التزامــه بــ
فــي هــذه الحقبــة المفصــلية مــن تاريخــه واســتعداد المجلــس لتقــديم المشــورة فــي مجــال إعــادة تأهيــل 
مؤسســات الدولــة الليبيــة، والطلــب إلــى المنظمــات العربيــة المتخصصــة والمجــالس الوزاريــة كــٌل فــي 

ألشقاء فــي ليبيــا فــي خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء التــي مجال اختصاصه تقديم المساعدة الالزمة ل
  تحتاجها ليبيا.

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

 )0710ص(- 28)/21/30(01/713ج
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيـا
  

 
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير وعلى  �

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

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

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

 أمن مواطنيها،

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

 شات التي جرت بشأن تطورات الوضع في ليبيا،وفي ضوء المناق - 

†{{{{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.

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

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

ة مــن ِقَبــل المــؤتمر الــوطني العــام لتحقيــق األمــن واالســتقرار دعــم المبــادرات والجهــود المبذولــ -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
عدالة في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بسرقة أموال الشــعب الليبــي لمحــاكمتهم والمطلوبين لل

 في ليبيا في محاكم تتوفر فيها المعايير والضمانات القانونية المرعية.

إدانــة كافــة األعمــال اإلرهابيــة التــي اســتهدفت ســالمة المــواطنين الليبيــين وممتلكــات عامــة  -5
حكومــة الليبيــة فــي المالحقــة القانونيــة للمــدبرين وخاصــة ومواقــع أثريــة ودينيــة ودعــم جهــود ال

والممولين والمنفذين لألنشطة اإلرهابية والمحرضين عليها من المقيمــين بالخــارج وحقهــا فــي 
تســلمهم وفقــًا ألحكــام اتفاقيــات مكافحــة اإلرهــاب المبرمــة فــي إطــار الجامعــة العربيــة وعلــى 

 المستوى الثنائي.

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

  
  )5/9/2012 -  2ج  -) 138د.ع ( – 7525(ق: رقم 



21 

  

  
 

  تطـورات الوضـع فـي دولـة ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األمان �

 )،24وعلى طلب دولة ليبيا إدراج تطورات األوضاع فيها على القمة العربية العادية ( �
) بشـــأن دعـــم 23وعلـــى مـــا جـــاء فـــي إعـــالن بغـــداد الصـــادر عـــن القمـــة العربيـــة العاديـــة ( �

 الشعب الليبي وحكومته الوطنية،

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

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

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

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

 ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

وبناء المؤسسات الدفاعية واألمنيــة وتســريع عمليــات التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وٕازالــة 
 كافة اآلثار اإلنسانية والمادية المترتبة على حرب التحرير.
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اســـتعادة أموالـــه المهربـــة للخـــارج ودعـــوة كافـــة الـــدول  التأكيـــد علـــى حـــق الشـــعب الليبـــي فـــي -4
 المعنية إلى التعاون االيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.

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

 وذلك عمًال بالمواثيق واالتفاقيات العربية ذات الصلة.

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

 في ليبيا ودول المنطقة.

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

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

 بمشاركة جامعة الدول العربية.

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

 المشتركة بين البلدان المغاربية الثالث.

الترحيــب بمشــاركة األمانــة العامــة فــي مراقبــة انتخابــات المــؤتمر الــوطني العــام وافتتــاح بعثــة  -9
للجامعــــة فــــي طــــرابلس، والطلــــب إلــــى األمــــين العــــام تكثيــــف التواصــــل مــــع الجانــــب الليبــــي 

ات وخبـــرات قانونيـــة وفنيـــة فـــي المرحلـــة للمســـاعدة فـــي تـــوفير مـــا قـــد يحتاجـــه مـــن استشـــار 
 االنتقالية.

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

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

  
  ة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامع

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،2013يوليو/ تموز  3حزيران إلى 
) المنعقــدة فــي الدوحــة 24القمــة العربيــة العاديــة (وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن  �

بشــأن التــزام الـــدول العربيــة بتقــديم مــا تحتاجـــه دولــة ليبيــا مــن دعـــم  26/3/2013بتــاريخ 
 للحفاظ على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في ربوعها،

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

 على المستوى الوزاري،

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

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

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

ت العالقــة بالتواصــل مــع الحكومــة الليبيــة للتعــرف المجــالس والمنظمــات والهيئــات العربيــة ذا
 على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.
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تعزيز التعاون بين األجهزة األمنية للــدول العربيــة واألجهــزة األمنيــة فــي دولــة ليبيــا مــن أجــل  -4
زعــة االســتقرار فــي ليبيــا ودول التصدي لكافة أشكال المحاوالت التخريبيــة التــي تســتهدف زع

المنطقة، وتكليف األمانة العامة للجامعــة بالتنســيق مــع أمانــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 
 والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.

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

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

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

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

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

دة بنتائج زيارة وفد األمانة العامة األخيرة إلى ليبيا برئاسة نائــب األمــين العــام وتكليــف اإلشا -8
األمانــة العامــة بتكثيــف التواصــل مــع الحكومــة الليبيــة لتنفيــذ مــا ورد بــالتقرير مــن توصــيات، 
مــــع العمــــل علــــى دعــــم بعثــــة الجامعــــة فــــي ليبيــــا لتمكينهــــا مــــن أداء دورهــــا علــــى المســــتوى 

 المطلوب.

األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقــديم تقريــر بشــأنه إلــى الــدورة العاديــة القادمــة  تكليف -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: - 
 ة العامة،على مذكرة األمان �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
يونيــو/  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  26/3/2013خ بتــاري
 للحفاظ على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في ربوعها،

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<…< <

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

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

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

دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة الليبيـــــة الهادفـــــة إلـــــى إعـــــادة اإلعمـــــار والنهـــــوض بعمليـــــات التنميـــــة  -3
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيــة وتكليــف األمانــة العامــة بــدعوة 
 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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تعزيز التعاون بين األجهزة األمنية للــدول العربيــة واألجهــزة األمنيــة فــي دولــة ليبيــا مــن أجــل  -4
التصدي لكافة أشكال المحاوالت التخريبيــة التــي تســتهدف زعزعــة االســتقرار فــي ليبيــا ودول 

األمانة العامة للجامعــة بالتنســيق مــع أمانــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب المنطقة، وتكليف 
 والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.

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

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

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

 واالستقرار والتنمية في ليبيا. الصادرة عنه للوصول إلى تحقيق األمن

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

 قضائي بين الدول العربية.مختصة وذلك عمًال بالمواثيق واالتفاقيات المنظمة للتعاون ال

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

لقادمــة تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقــديم تقريــر بشــأنه إلــى الــدورة العاديــة ا -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
  عقب االجتماع التشاوري

  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
  ـــ
  

د مجلس الجامعة على مستوى بناًء على دعوة من األمين العام لجامعة الدول العربية؛ عق
المندوبين الــدائمين جلســة تشــاورية حــول الوضــع فــي ليبيــا، حيــث اســتمع خاللهــا الســادة المنــدوبون 
الـــدائمون إلـــى مجمـــل االتصـــاالت التـــي أجراهـــا األمـــين العـــام حـــول التطـــورات فـــي ليبيـــا، وكـــذلك 

لــة فلســطين األســبق ممثــل االتصاالت األخرى التي أجراها الدكتور ناصــر القــدوة وزيــر خارجيــة دو 
  األمين العام بشأن ليبيا،

وقد أكد المجلس دعمه لجهود األمين العام وممثلــه فــي مهمتــه لمســاعدة األشــقاء فــي ليبيــا 
على تحقيق الحوار الوطني والمصالحة والتوافق بمــا ُيمكــن دولــة ليبيــا مــن إرســاء دعــائم مؤسســات 

  ى وحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية.الدولة وتحقيق األمن واالستقرار والحفاظ عل
وقد أكد المندوب الدائم لدولة ليبيا ترحيبه بمبادرة األمــين العــام للجامعــة بتكليفــه د. ناصــر 

  القدوة ممثًال له بدولة ليبيا.

22/5/2014 



28 

  

  
 

  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 امة،على مذكرة األمانة الع �

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

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

 ،26/3/2014بتاريخ 
  الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة  �

وٕاذ يؤكــد علــى االلتــزام بــالقرارات والبيانــات الصــادرة عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة بشــأن  - 
الصــادر عــن  9/3/2014بتــاريخ  7739تطورات األوضاع في دولة ليبيا، وآخرها القــرار رقــم 

  ) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،141الدورة العادية (
للبيــان الصــادر عــن االجتمــاع الــوزاري الرابــع لــوزراء خارجيــة دول جــوار وٕاذ ُيعرب عن التأييــد  - 

، وكــذلك البيانــات الصــادرة عــن االجتماعــات 25/8/2014ليبيا الذي انعقد في القــاهرة بتــاريخ 
  الوزارية السابقة لمجموعة دول الجوار في كل من الجزائر وغينيا االستوائية وتونس،

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

والجماعات الُمسّلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وخاصًة أحداث العنــف التــي تشــهدها 
العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها من منــاطق التــوتر فــي ليبيــا، ومــا يحملــه ذلــك مــن 
مخــاطر جســيمة علــى مســتقبل ليبيــا ووحــدة شــعبها وأراضــيها، وعلــى مســيرة تحقيــق الســالم 

  ار التي اختارها الشعب الليبي.واستعادة االستقر 
الـــدعوة إلـــى الوقـــف الفـــوري لكافـــة العمليـــات الُمســـّلحة وأعمـــال العنـــف فـــي جميـــع األراضـــي  -3

الليبية، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من 
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ل اســتكمال مســار استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وذلك من خال
ـــديمقراطي ودعـــم العمليـــة السياســـية، وفـــتح قنـــوات الحـــوار بـــين جميـــع األطـــراف  االنتقـــال ال
السياسية الليبية التي تنبذ العنف واإلرهاب، وصوًال إلى تحقيــق التوافــق الــوطني والمصــالحة 

  ووضع دستور جديد للبالد.
ـــى رأســـها مجلـــس للدولـــة االشـــرعية تـــوفير الـــدعم الكامـــل للمؤسســـات الدســـتورية  -4 لليبيـــة، وعل

ن ين الُمعّبــر يوحيــدن اليالنواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثــق عنــه بصــفتهما الُممّثلــ
عــــن إرادة الشــــعب الليبــــي وعــــن خياراتــــه الديمقراطيــــة مــــن خــــالل انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة، 

ـــوفير ـــاء دولـــة مدنيـــة ودســـتورية قـــادرة علـــى ت األمـــن  كمؤسســـات ُتمثّـــل الـــركن األساســـي لبن
  ، وعدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية.الستقرار والتنمية للشعب الليبيوا

تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات  -5
الدولــة، بمــا فيهــا الجــيش والشــرطة، مــن خــالل بــرامج ًمحــّددة لبنــاء الســالم، وبمــا ُيســهم فــي 

  رار واألمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.تثبيت االستق
)، والذي أكد على سيادة واستقالل وسالمة 2014( 2174الترحيب بقرار مجلس األمن رقم  -6

ليبيـــا ووحـــدتها الوطنيـــة، وشـــّدد علـــى ضــــرورة التصـــدي لإلرهـــاب بكـــل الوســـائل واســــتخدام 
لين عن االنتهاكات ؤو بة المسالعقوبات الدولية الالزمة ومالحقة الجماعات اإلرهابية ومحاس

ــــك كوالتجــــاوزات المرت ــــي ذل ــــة للقــــانون اإلنســــاني الــــدولي، بمــــا ف ــــين والمخالف بــــة بحــــق الليبي
  استهداف وترويع المدنيين وكل فعل ُيعيق االنتقال السلمي للسلطة.

التأكيــد علــى ضــرورة التــزام األطــراف الخارجيــة باالمتنــاع عــن توريــد وتزويــد األطــراف غيــر  -7
بالسالح بجميع أنواعــه وتعزيــز المراقبــة علــى كافــة المنافــذ البحريــة والجويــة والبريــة الشرعية 

الليبية لتحقيق هذا الهدف، وعدم توريد أي نوع من األسلحة إال بناء علــى طلــب مــن الدولــة 
  الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن.

مين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج تقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأ -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 ي القــاهرة برئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة فــ
المحــوري الــذي تضــطلع بــه آليــة دول جــوار ليبيــا، وضــرورة إشــراكها فــي مختلــف المبــادرات 
اإلقليمية والدوليــة الهادفــة إلــى إيجــاد تســوية توافقيــة لألزمــة الليبيــة، وذلــك نظــرًا لــدورها الهــام 

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

والنهـــــوض بعمليـــــات التنميـــــة دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة الليبيـــــة الهادفـــــة إلـــــى إعـــــادة اإلعمـــــار  - 11
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيــة وتكليــف األمانــة العامــة بــدعوة 
المجــــالس والمنظمــــات والهيئــــات العربيــــة ذات العالقــــة إلــــى التواصــــل مــــع الحكومــــة الليبيــــة 

  المجال. للتعرف على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا
  

  )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�الصادر�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 الجمهورية
  .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 زاريالو  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 خارجية

 لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء بيالعر  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 لياإلسرائي 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 عقده 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 المجلس 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 سالمجل ناقش ذلك جانب إلى
 هذين 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 افةالستض 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 المتمثل
 يلزم ما اتخاذ بشأن عليه نّص  وما القرار هذا بنود تنفيذب 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 نكا 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 الذي 15/8/2014
 المجلس رحب وقد هذا  .المسلحين وتمرير يبوالتدر  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 االتفاق بهدف القادم،

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

  ت ومستجدات الوضع في ليبيا وتداعياتها الخطيرة.الموريتانية، تدارس خالله تطورا

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(

تحــدة ذات الصــلة وعلــى وجــه ، وكــذلك قــرارات األمــم الم4/12/2014الخــامس بــالخرطوم بتــاريخ 
  ،2174/2014التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

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

العنف واألعمال المسلحة فــي ليبيــا وتأكيــده  اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار -1
على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيد لتســوية األزمــة فــي ليبيــا مــن خــالل حــوار وطنــي 
شــامل وتــوافقي بــين كافــة األطــراف الليبيــة التــي تنبــذ العنــف، بمــا يحقــق األمــن واالســتقرار 

ز أمــن وســيادة ليبيــا ووحــدة ودعــم المؤسســات الشــرعية وعــزل الجماعــات اإلرهابيــة بمــا ُيعــز 
 شعبها وأمن دول الجوار.

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

 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.

التأكيــــد علــــى رفضــــه القــــاطع وٕادانتــــه الكاملــــة لعمليــــات القتــــل واالختطــــاف التــــي ترتكبهــــا  -5
يـــا جمهوريـــة مصـــر الجماعـــات والميليشـــيات اإلرهابيـــة المتطرفـــة فـــي ليبيـــا ضـــد بعـــض رعا

العربيـــة األبريـــاء المقيمـــين فـــي ليبيـــا، والتـــي كـــان آخرهـــا اســـتهداف وقتـــل الطبيـــب المصـــري 
وأســرته، واختطــاف ثالثــة عشــر مواطنــًا مصــريًا بمدينــة ســرت. ويعــرب عــن خــالص تعازيــه 

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

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

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

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

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

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

أكــد المجلــس علــى احترامــه لقــرارات الشــعب الليبــي ودعــم المؤسســات الشــرعية وٕاعــادة بنــاء  -9
ٕاعادة التأهيل وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خالل برامج محددة لبناء السالم و 

ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت االستقرار واألمــن وتعزيــز جهــود 
 التنمية.

الطلب من األمــين العــام متابعــة التطــورات وٕاجــراء المشــاورات الالزمــة لعقــد اجتمــاع لمجلــس  - 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  –بمقــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئاســة معــالي الســيد أحمــد ولــد تكــدي  15/1/2015
ه تطورات ومستجدات الوضع فــي ليبيــا تدارس خالل ،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 7/9/2014) بتاريخ 142(
ماعــات دول الجــوار لليبيــا وآخرهــا ، ومــا صــدر عــن اجت5/1/2015بشأن ليبيا د.غ.ع بتــاريخ 

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

  ،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
على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيد لتســوية األزمــة فــي ليبيــا مــن خــالل حــوار وطنــي 
 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.

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

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

  .التأكيد مجددًا على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع ليبيا -4
بيــا اإلعــراب عــن تقــديره البــالغ للجهــود المبذولــة مــن ِقَبــل دول الجــوار لمعالجــة األزمــة فــي لي -5

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

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

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

ــــة، وٕاعــــادة بنــــاء وتأهيــــل المؤسســــات األمنيــــة والعســــكر  -7 ية، دعــــم المؤسســــات الشــــرعية للدول
ومطالبة مجلس األمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما ُيســهم 
فـــي بســـط األمـــن وتحقيـــق االســـتقرار، وتعزيـــز جهـــود التنميـــة الشـــاملة، والعمـــل علـــى تمكـــين 

 ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اطع وٕادانتــه الكاملــة لعمليــات القتــل واالختطــاف التــي ترتكبهــا الجماعــات التأكيــد علــى رفضــه القــ -8
ــاء  ــا جمهوريـــة مصـــر العربيـــة األبريـ ــا ضـــد بعـــض رعايـ ــة فـــي ليبيـ والميليشـــيات اإلرهابيـــة المتطرفـ
المقيمين في ليبيـا، والتـي كـان آخرهـا اسـتهداف وقتـل الطبيـب المصـري وأسـرته، واختطـاف ثالثـة 

ــ ة ســـرت. ويعـــرب عـــن خـــالص تعازيـــه ألســـر الضـــحايا المصـــريين. عشـــر مواطنـــًا مصـــريًا بمدينـ
ــأمين  ــود لتـ ــدد علـــى أهميـــة تضـــافر كافـــة الجهـ ــواطنين تونســـيين، ويشـ وكـــذلك لعمليـــة اختطـــاف مـ

 .إطالق سراح المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبية
 دخل في شؤونها الداخلية.التأكيد على استقالل وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم الت -9

تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات  - 10
الدولـــة، مـــن خـــالل بـــرامج محـــددة لبنـــاء الســـالم، وبمـــا ُيســـهم فـــي تثبيـــت االســـتقرار واألمـــن 

 وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.

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

 .والهالل النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات االقتصادية الليبية
للمســاعدة فــي إعــادة األمــن واالســتقرار اتخاذ كافة التــدابير الالزمــة لــدعم الســلطات الشــرعية  - 12

فــي ليبيــا، تنفيــذًا لقــرارات مجلــس الجامعــة فــي هــذا الشــأن ومــا يــنص عليــه ميثــاق الجامعــة 
وبمقتضــى اتفاقيــة معاهــدة الــدفاع المشــترك والتعــاون االقتصــادي بــين دول الجامعــة العربيــة 

 وملحقها العسكري.

 )∗(.ر، ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةالطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرا - 13
  

  )15/1/2015 -د.غ.ع  – 7852(ق: رقم 

                                                

   تحفظ دولة قطر على القرار.ت
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  صادر عنصحفي بيان 
   االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

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

  المصريين على يد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا
  ــــ

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

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

 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

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

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

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

للضربة الجوية التي وّجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم  الكامل
سلطات الشرعية لين مع الداعش اإلرهابي في مدينة درنة الليبيُة، وذلك بتنسيق وتعاوِن كام

 .الجبانو العمل اإلرهابي الخسيس هذا ردًا على  في ليبيا

في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها والدول 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 دى وجماعات للدول فراهذا الحق األصيل الثابت 
  .واستقاللها

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

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

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

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

  
    

  
  
ــــ ــ   ـــــ
ن تسليح الثانية من البيان، والفقرة الخامسة في عبارتها األخيرة "ورفع الحظر ع 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، �

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

لمنعقــدة فــي الكويــت ) ا25وعلــى 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  - 

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

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

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

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

  ،عربي في مجلس األمن حول ليبيا، يتعلق برفع الحظر عن تسلح الجيش الوطني الليبي

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

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

مة الليبية باعتبارها مطالبة مجلس األمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السالح إلى الحكو  -3
الجهــة الشــرعية ليتســنى لهــا فــرض األمــن ومواجهــة اإلرهــاب فــي ليبيــا، ممــا يســمح بتســليح 
الجــيش الــوطني الليبــي، ودعــوة المجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤولياته فــي منــع تــدفق الســالح 

شــعب والعتاد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات اإلرهابية التي تواصل العبث بمقدرات ال
الليبــي وحصــد األرواح، وذلـــك انســجامًا مــع مشـــروع القــرار العربــي بشـــأن ليبيــا فــي مجلـــس 

 األمن.

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

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

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

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

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

 )∗(الشرعية.

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

                                                
  :تصريح تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )∗(

برفـع الحظـر وتسـليح الجـيش الليبـي، ينـدرج  "من وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود مـن الفقـرات المتعلقـة
ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من ِقَبل المجتمع الدولي، باعتباره السـبيل الوحيـد لحـل 
األزمة الليبية، وذلك من خالل الحوار الشامل التوافقي بين األشـقاء الليبيـين، وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، تتـولى 

لتحــــديات والمخــــاطر فــــي ليبيــــا الشــــقيقة باعتبارهــــا المؤهلــــة للقيــــام بالمهــــام الســــيادية لكــــل جــــيش وطنــــي، مواجهــــة ا
  ."والمساهمة الفعالة في محاربة اإلرهاب، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات األمنية والعسكرية

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

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

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

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

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

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

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

 ويرحب باألجواء االيجابية لهذه الجوالت،

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

 الليبية، تحت رعاية المبعوث الخاص برناردينو ليون،

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

عمــه للجهــود العربيــة المبذولــة فــي إطــار األمــم المتحــدة، وٕاذ يعرب عن د -
وخاصــًة مــن جانــب كــل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة األردنيــة 
ــي أســفرت عــن تقــديم  ــس األمــن، الت ــي فــي مجل الهاشــمية العضــو العرب
ومناقشة مشروع قرار عربي في مجلس األمن حول محاربــة اإلرهــاب فــي 

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

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

 في ليبيا،


