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 لصفحةا          
الصااارد ممااا مامعااا م را ااا مم22/2/2011(مد.غ.عمبتااار   م136البيااارقم )ااا م  -1

الدولمال ربي ممعىماستوىمالمندوبي مالدائمي مبشأقمالمستمداتمالخطيار مالتا م

م5م...............................................................................................متشهدهرمليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم2/3/2011(مبتاار   م135د.عم م7298القارا م )ا م -2

توىمالوزا يمبشأقمالمستمداتمالخطير مالتا متشاهدهرمالدولمال ربي ممعىمالمس

م7م..........................................................................................................مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم2/3/2011(مبتاار   م135د.عم م7311القارا م )ا م -3

الاادولمال ربياا ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقما رلماا مات اارا موا  اارا اتم

م9م.............................................................مالمترتب مم مالنزاعمحولم)ضي ملوكيرب 

الصرد مم مامع م را  مالدولمم12/3/2011د.غ.عمبتر   مم7360القرا م ) م -4

ال ربياا ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمتااداميرتماتحاادايمالمر  اا م اا مليبياارم

م10م.................................................................................موالمو)فمال رب مإزا هر

الصرد مم مامع م را  مالدولمم15/5/2011د.غ.عمبتر   مم7363القرا م ) م -5

مال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمو)فمبثم)نر مالممرهير  مالفضارئي ممعاى

م12م..........................................................................................متردداتممربسرت

الصرد مم مامع م را  مالدولمم27/8/2011د.غ.عمبتر   مم7370القرا م ) م -6

م13م............................................مال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمالو عم  مليبير

الصرد مما مامعا م را ا مم13/9/2011(مبتر   م136د.عم م7385القرا م ) م -7

 اارا اتمالاادولمال ربياا ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقما رلماا مات اارا موا 

م15م............................................................مالمترتب ممعىمالنزاعمحولم)ضي ملوكيرب 

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم24/11/2011د.غ.ع.ممبتاار   مم158البياارقم )اا م -8

م16م.................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتشكيلمالحكوا مالعيبي مالمد د 

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم20/12/2011د.غ.عمبتاار   مم7443القاارا م )اا م -9

معىماستوىمالمندوبي مالدائمي مبشأقم ات ماكتالملمرا ا مالادولممالدولمال ربي 

م17م............................................................................................مال ربي م  مليبير

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم10/3/2012(مبتاار   م137د.عم م166البياارقم )اا م -10

م18م..................................................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم5/9/2012(مبتاار   م138د.عم م7525القارا م )ا م -11

م19م.........................مال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرمالدول

الصارد مماا مامعا م را اا مم6/3/2013(مبتاار   م139د.عم م7596القارا م )ا م -12

م21م................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتماتو رعم  مدول مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم1/9/2013(مبتاار   م140د.عم م7668القارا م )ا م -13

م23م..................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم9/3/2014(مبتاار   م141د.عم م7739القارا م )ا م -14

م25م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

لممعا ممالبيرقمالصحف مالصارد مما ماتار ا مال راا ممقالماع تمارعمالتشارو ي -15

م22/5/2014 را اا مالاادولمال ربياا ممعااىماسااتوىمالمناادوبي مالاادائمي مبتاار   م

م27م....................................................................................مبشأقمالو عم  مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم7/9/2014(مبتاار   م142د.عم م7806القارا م )ا م -16

م28م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير
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التشااارو يملممعااا مالمرا ااا ممعاااىمالبيااارقمالصاااحف مالصااارد ممااا ماع تمااارعم -17

 31م.........................................................م23/9/2014المستوىمالوزا يمبنيو و ك:م

الصارد مما مامعا م را ا مالادولمم5/1/2015د.غ.عمبتار   مم191البيـرقم )ا م -18

م33م...............................................مال ربي ممعىماستوىمالمندوبي مالدائمي مبشأقمليبير

الصرد مم مامع م را  مالدولمم15/1/2015د.غ.عمبتر   مم7852القرا م ) م -19

م35م.................................ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرال ربي م

البيرقمالصحف مالصرد مم ماع تمرعمالتشرو يملممع مالمرا ا ممعاىماساتوىم -20

بشاأقمإدا ا مواناتنكر مال مالما  هارب مم18/2/2015المندوبي مالدائمي مبتر   م

البربريمالذيم احم حيتهمواحادمومشاروقماا مالماوا ني مالمصار ي ممعاىم ادم

م37م.........................................................................مدامشما  هرب م  مليبيرمتنظي 

الصارد مماا مامعا م را اا مم9/3/2015(مبتاار   م143د.عم م7873القارا م )ا م -21

م39م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم29/3/2015(مبتاار   م26د.عم م624القاارا م )اا م -22

م41م...............................متمالو عم  مليبيرالدولمال ربي ممعىماستوىمالقم مبشأقمتطو ا

الصرد مم مامع م را  مالدولمم18/8/2015د.غ.عمبتر   مم7918القرا م ) م -23

ال ربيااا ممعاااىماساااتوىمالمنااادوبي مالااادائمي مبشاااأقمالتطاااو اتمالخطيااار مالتااا م

 44م.................................................................................م شهدهرمالو عم  مليبير

الصرد مما مامعا م را ا مم13/9/2015(مبتر   م144د.عم م7937القرا م ) م -24

م46م.........................مالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرمالدولمال ربي ممعى

الصرد مم مامع م را  مالادولمم24/12/2015د.غ.عمبتر   مم213البيرقم ) م -25

م48م.................................مال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصارد مما مامعا م را ا مالادولمم10/1/2016د.غ.عمبتر   مم215البيرقم ) م -26

م49م.................................مالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرال ربي ممعىمالمستوىم

الصرد مما مامعا م را ا مم11/3/2016(مبتر   م145د.عم م8008القرا م ) م -27

م50م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصرد مم مامع م را  مالدولمم28/5/2016د.غ.عمبتر   مم8045القرا م ) م -28

م52م..........................ما يمبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبيرال ربي ممعىمالمستوىمالوز

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم25/7/2016(مبتاار   م27د.عم م647القاارا م )اا م -29

م54م........................مالدولمال ربي ممعىماستوىمالقم مبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم8/9/2016(مبتاار   م146د.عم م8061القارا م )ا م -30

م57م.........................ملوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرالدولمال ربي ممعىمالمستوىما

البيرقمالخترا مالصرد مم ماع تمارعمالتشارو يملممعا م را ا مالادولمال ربيا م -31

م60م................................................م(21/9/2016م-معىمالمستوىمالوزا يم  يو و كم

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم10/11/2016د.غ.عمبتاار   مم8104القاارا م )اا م -32

شاأقمالترحيالمبريتيار مالسايدمالدولمال ربي ممعاىماساتوىمالمنادوبي مالادائمي مب

امل ااي مال ارمملمرا ا مالادولمال ربيا م السفيرمصالحمالاد  مالممارل ماما الاميرصار

م62م.....................................................................................................مإلىمليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم7/3/2017(مبتاار   م147د.عم م8121القارا م )ا م -33

م63م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم29/3/2017(مبتاار   م28عم د.م682القاارا م )اا م -34

م66م........................مالدولمال ربي ممعىماستوىمالقم مبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبير

الصرد مما مامعا م را ا مم12/9/2017(مبتر   م148د.عم م8174القرا م ) م -35

م70م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

د مم ماع تمرعمالتشارو يملممعا م را ا مالادولمال ربيا مالبيرقمالصحف مالصر -36

م73م................................................م(18/9/2017م-معىمالمستوىمالوزا يم  يو و كم
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الصارد مماا مامعا م را اا مم7/3/2018(مبتاار   م149د.عم م8239القارا م )ا م -37

 76م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم15/4/2018(مبتاار   م29د.عم م715القاارا م )اا م -38

 80م........................مالدولمال ربي ممعىماستوىمالقم مبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبير

الصرد مم مامع م را ا مم11/9/2018(مبتر   م150د.ع.م م8292القرا م ) م -39

 84م.........................مالدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

التشرو يملممع مالمرا  ممعىمالمساتوىمالبيرقمالخترا مالصرد مم ماع تمرعم -40

(ملعمم ياا مال رااا مل ااا مالمتحااد م73الااوزا يممعااىمهااراشما تمرماارتمالاادو  م 

بشااأقماختعاافمالمسااتمداتمالمت عقاا مبتطااو اتماتو اارعم اا مالمنطقاا مال ربياا م

 88م..............................................................................م(24/9/2018م-  يو و كم

الصارد مماا مامعا م را اا مم6/3/2019(مبتاار   م151د.عم م8354القارا م )ا م -41

 92م.........................ملدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرا

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم31/3/2019(مبتاار   م30د.عم م753القاارا م )اا م -42

 96م........................مالدولمال ربي ممعىماستوىمالقم مبشأقمتطو اتمالو عم  مدول مليبير

الصرد مما مامعا م را ا مم10/9/2019(مبتر   م152د.عم م8409القرا م ) م -43

 م100م.........................مدولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرال

الصاارد مماا مامعاا م را اا مم31/12/2019بتاار   مد.غ.عمم8456القاارا م )اا م -44

 102م.........................مالدولمال ربي ممعىماستوىمالمندوبي مبشأقمتطو اتمالو عم  مليبير

الصارد مماا مامعا م را اا مم4/3/2020(مبتاار   م153د.عم م8471القارا م )ا م -45

 م104م.........................مولمال ربي ممعىمالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرالد

الصارد مماا مامعا م را اا مم4/3/2020(مبتاار   م153د.عم م8518القارا م )ا م -46

ؤوقمـاـالتمالتركيا م ا مالشـالدولمال ربي ممعاىمالمساتوىمالاوزا يمبشاأقمالتديا

 م107م............................................................م......الدايعي ملعدولمال ربي م................

رعمـــاااااـالصاااارد مماااا ما تمم23/6/2020د.غ.عمبتاااار   مم8523 مالقاااارا م )اااام -47

ربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يم المن قااد ممباارمـــــااـ م را اا مالاادولمال ــــااـامع

 109م................م ــــــ مليبـــــــــــــــير......معتقني مالفيد ومكو فرا  (مبشأقمتطو اتمالو ـــ

ماا ما تمـــااـرعممالصاارد م9/9/201120(مبتاار   م154د.عم م8538القاارا م )اا م -48

امعــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمتطااو اتم

 112م........................................................................مالو ـــعم ــــــ مليبــــــــير......

الصااارد ممااا ما تمـــاااـرعمم9/9/2020(مبتااار   م154د.عم م8543القااارا م )ااا م -49

تمامعــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمالتااديال

 114م....................................................مالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدولمال ربي ......

البياارقمالصاارد مماا ماع تماارعمالااوزا يماتولملعمناا مال ربياا مالوزا  اا مالم نياا م -50

بمترب اااا مالتااااديالتمالتركياااا م اااا مالشااااؤوقمالدايعياااا ملعاااادولمال ربياااا مبتاااار   م

 117م...........................................................................................م......9/9/2020

مااا ما تمـــاااـرعممالصااارد م3/3/2021(مبتااار   م155د.عم م8609القااارا م )ااا م -51

امعــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمتطااو اتم

 119م......................................................................................مالو عم  مليبير......

الصااارد ممااا ما تمـــاااـرعمم3/3/2021(مبتااار   م155د.عم م8614القااارا م )ااا م -52

امعــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمالتااديالتم

 122م....................................................موقمالدايعي ملعدولمال ربي ......التركي م  مالشؤ

البياارقمالصاارد مماا ماع تماارعمالااوزا يمال اار  ملعمناا مال ربياا مالوزا  اا مالم نياا م -53

بمترب اااا مالتااااديالتمالتركياااا م اااا مالشااااؤوقمالدايعياااا ملعاااادولمال ربياااا مبتاااار   م

 125م...........................................................................................م......3/3/2021
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الصااارد ممااا ما تمـــاااـرعمم9/9/2021(مبتااار   م156د.عم م8675القااارا م )ااا م -54

معــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمتطااو اتما

 127م......................................................................................مالو عم  مليبير......

الصااارد ممااا ما تمـــاااـرعمم9/9/2021(مبتااار   م156د.عم م8680القااارا م )ااا م -55

امعــــااـ م را اا مالاادولمال ـــــااـربي ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقمالتااديالتم

 130م....................................................ملمال ربي ......التركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدو

البياارقمالصاارد مماا ماع تماارعمالااوزا يمال رلااثملعمناا مال ربياا مالوزا  اا مالم نياا م -56

بمترب اااا مالتااااديالتمالتركياااا م اااا مالشااااؤوقمالدايعياااا ملعاااادولمال ربياااا مبتاااار   م

 133م...........................................................................................م......9/9/2021

الصارد مماا مامعا م را اا مم9/3/2022(مبتاار   م157د.عم م8739القارا م )ا م -57

 م135م.........................مالمستوىمالوزا يمبشأقمتطو اتمالو عم  مليبيرمالدولمال ربي ممعى

الصارد مماا مامعا م را اا مم9/3/2022(مبتاار   م157د.عم م8744القارا م )ا م -58

التااديالتمالتركياا م اا مالشااؤوقمالاادولمال ربياا ممعااىمالمسااتوىمالااوزا يمبشااأقم

 137مم....................................................................................الدايعي ملعدولمال ربي 

ربياا مالوزا  اا مالم نياا ملعمناا مال مصاارد مماا ماع تماارعمالااوزا يمالرابااعالبياارقمال -59

بتاااار   مم اااا مالشااااؤوقمالدايعياااا ملعاااادولمال ربياااا مبمترب اااا مالتااااديالتمالتركياااا 

 140مم.................................................................................................م9/3/2022
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 بيان صادر عن
 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

 بشأن
 المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا

 ــــ

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

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

 قرر المجلس ما يلي: 
بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد  التنديد -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، 

ة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي واألسلحة الثقيلة وغيرها في وبصف
مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

 الدولي.   

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

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

وسائل  مطالبة السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل اإلعالم وكذلك فتح -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
حول  في أعمال العنف ضد الليبيين والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق

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.

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

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

 الحرجة من تاريخه. 

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

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

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

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

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

 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،

طةرابلس  بعد التداول في المستجدات الخطيرة التي تشهدها العديد من المدن الليبيةة والعاصةمة -
وما نتج عنها من جةرائم وأعمةال عنةف وانتهاكةات جسةيمة بحةق المةدنيين والتظةاهرات الشةعبية 

 السلمية،

، وبةالقرار 26/2/2011الصةادر عةن مجلةس األمةن بتةاريخ  1970وإذ يأخذ علمةًا بةالقرار رقةم  -
 ،25/2/2011الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة بتاريخ 

 ،22/2/2011( الصادر بتاريخ 136ء في بيانه رقم )وإذ يؤكد على ما جا -

 ر ُيقــــر

التنديد بالجرائم المرتكبة ضةد التظةاهرات واالحتجاجةات الشةعبية السةلمية الجاريةة فةي العديةد  -1
، والتعبيةةر عةةن اسةةتنكاره مةةن جانةةب السةةلطات الليبيةةة مةةن المةةدن الليبيةةة والعاصةةمة طةةرابلس

تةةةي ال يمكةةةن قبولهةةةا أو تبريرهةةةا، وبصةةةفة خاصةةةة، الشةةةديد ألعمةةةال العنةةةف ضةةةد المةةةدنيين وال
تجنيةةةةد مرتزقةةةةة أجانةةةةب واسةةةةتخدام الرصةةةةاص الحةةةةي واألسةةةةلحة الثقيلةةةةة وغيرهةةةةا فةةةةي مواجهةةةةة 

 المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
تكةةةةام إلةةةى الحةةةةوار إلةةةةى الوقةةةف الفةةةةوري ألعمةةةال العنةةةف بكافةةةةة أشةةةكاله واالحمجةةةددًا الةةةدعوة  -2

الوطني، واالستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقةه فةي حريةة التعبيةر 
عةةن الةةرأي، وذلةةك حقنةةًا للةةدماء وحفاظةةًا علةةى وحةةدة األراضةةي الليبيةةة والسةةلم األهلةةي، وبمةةا 

 يضمن سالمة وأمن المواطنين الليبيين. 

ض علةةى وسةةائل اإلعةةالم وكةةذلك فةةتح وسةةائل مطالبةةة السةةلطات الليبيةةة برفةةع الحظةةر المفةةرو  -3
االتصاالت وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات واإلغاثةة الطبيةة العاجلةة للجرحةى 

 والمصابين. 

رفض االتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيةا  -4
نةةة عربيةةة مسةةتقلة لتقصةةي الحقةةائق فةةي أعمةةال العنةةف ضةةد الليبيةةين والةةدعوة إلةةى تشةةكيل لج

حول هةذه االتهامةات واألحةداث الجاريةة فةي ليبيةا، ومناشةدة السةلطات الليبيةة تةوفير الحمايةة 
الالزمةةةة لكافةةةة رعايةةةا الةةةدول العربيةةةة واألجانةةةب المقيمةةةين علةةةى ارض الجماهيريةةةة وتسةةةهيل 



8 

 

مة الرعايةةةا الخةةةروج اآلمةةةن لمةةةن يرغةةةب مةةةنهم فةةةي ذلةةةك، وكةةةذلك تحمةةةل مسةةةؤولياتها إزاء سةةةال
 األجانب وحقوقهم في ليبيا.

والتأكيةةةةد علةةةةى االلتةةةةزام الكامةةةةل  ،الةةةةرفض القةةةةاطع لكافةةةةة أشةةةةكال التةةةةدخل األجنبةةةةي فةةةةي ليبيةةةةا -5
 بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسالمة أراضيه.

ع المةدني العربيةة دعوة الدول األعضاء والدول الصديقة والمنظمةات الدوليةة وهيئةات المجتمة -6
والدوليةةة إلةةى تقةةديم المسةةاعدات اإلنسةةانية العاجلةةة للشةةعب الليبةةي ومسةةاندته فةةي هةةذه الفتةةرة 
الحرجة من تاريخه، وتوجيةه الشةكر للةدول والهيئةات التةي تقةوم بتقةديم مثةل هةذه المسةاعدات 

 العاجلة.

ية الليبية والتعبير توجيه تحية إكبار وإجالل لشهداء التظاهرات واالحتجاجات الشعبية السلم -7
عةةةةةن أبلةةةةةغ مشةةةةةاعر األسةةةةةى واألسةةةةةف لسةةةةةقوط مئةةةةةات الضةةةةةحايا األبريةةةةةاء وآالف الجرحةةةةةى 
والمصةةةةابين، إضةةةةافة إلةةةةى مةةةةا وقةةةةع مةةةةن خسةةةةائر فادحةةةةة فةةةةي المنشةةةةآت والممتلكةةةةات العامةةةةة 

 والخاصة. 

التأكيةةد علةةى وقةةف مشةةاركة وفةةود حكومةةة الجماهيريةةة العربيةةة الليبيةةة فةةي اجتماعةةات مجلةةس  -8
دول العربيةةة وجميةةع المنظمةةات واألجهةةزة التابعةةة إلةةى حةةين إقةةدام السةةلطات الليبيةةة جامعةةة الةة

علةةةةى االسةةةةتجابة للمطالبةةةةات المةةةةذكورة أعةةةةاله، وبمةةةةا يضةةةةمن تحقيةةةةق أمةةةةن الشةةةةعب الليبةةةةي 
 واستقراره.

قيام جامعة الدول العربية بتنسيق الدعم العاجل المقدم إلى كٍل من تونس ومصر والسودان  -9
وإجالء رعايا هذه البلدان وغيرها من البلةدان العربيةة، وكةذلك رعايةا الةدول والصومال إليواء 

 األخرى.

تقةةديم الةةدعم العاجةةل لهةةذه البلةةدان علةةى المسةةتوى الثنةةائي للتخ يةةأ مةةن أعبةةاء هةةذه المأسةةاة  -10
 اإلنسانية.

اسةةتمرار التشةةاور حةةول أنجةةع السةةبل لحمايةةة وضةةمان سةةالمة وأمةةن المةةواطنين الليبيةةين، وإن  -11
لعربيةةة ال يمكنهةةا أن تقةةف مكتوفةةة األيةةدي فةةي شةةأن مةةا يتعةةرض لةةه الشةةعب الليبةةي الةةدول ا

الشةةقيق مةةن سةةفٍك للةةدماء، بمةةا فةةي ذلةةك االلتجةةاء إلةةى فةةرض الحظةةر الجةةوى والتنسةةيق بةةين 
 الجامعة العربية واالتحاد األفريقي في هذا الشأن.

مقبلةةة للنظةةر فةةي رفةةع توصةةية إلةةى االجتمةةاع القةةادم لمجلةةس الجامعةةة علةةى مسةةتوى القمةةة ال -12
مدى التزام الجماهيرية الليبية بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقًا للمواد المتعلقةة بالعضةوية 

 والتزاماتها.

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

 
 الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى 

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
( بتةةةةةةةةةاريخ 134د.ع ) 7235وإذ يؤكةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى قراراتةةةةةةةةةه ذات الصةةةةةةةةةلة، وآخرهةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةراره رقةةةةةةةةةم  -

 ،28/3/2010( بتاريخ 22د.ع ) 511رقم سرت ، وقرار قمة 16/9/2010
وإذ يذكر بفداحة األضرار التي لحقت بالجماهيرية العربية الليبيةة الشةعبية االشةتراكية العظمةى  -

 ،من جراء العقوبات المفروضة عليها

 ر ُيقــــر

التأكيةةةد علةةةى حةةةق الجماهيريةةةة العربيةةةة الليبيةةةة الشةةةعبية االشةةةتراكية العظمةةةى المشةةةروع فةةةي 
اديةةة وبشةةرية بسةةبب العقوبةةات التةةي كانةةت الحصةةول علةةى تعويضةةات عمةةا أصةةابها مةةن أضةةرار م

 مفروضة عليها.
 

 (2/3/2011 - 3ج  -( 135د.ع ) –7311)ق: رقم 



10 

 

 

 

ا والموقف ـي ليبيـة فـداث الجاريـات األحـتداعي
 العربي إزاءها

 

 
ــــاري   ــــة المنعقــــدة بت ــــه  يــــر العاد  ــــوزاري فــــي دورت ــــى المســــتوى ال إن مجلــــس الجامعــــة عل

 عامة بالقاهرة،بمقر األمانة ال 12/3/2011
وبعةةةد التةةةداول فيمةةةا آلةةةت إليةةةه األوضةةةاع الخطيةةةرة فةةةي ليبيةةةا وتةةةداعياتها، ومةةةا ترتكبةةةه السةةةلطات  -

الليبية من جرائم وانتهاكات ضد أبناء الشةعب الليبةي، وخاصةة إقةدامها علةى اسةتخدام الطيةران 
 الحربي والمدافع واألسلحة الثقيلة ضد المواطنين،

واالتصةةاالت الجاريةةة فةةي مجلةةس األمةةن وبةةالمواقف الصةةادرة عةةن وإذ يأُخةةذ علمةةًا بالمشةةاورات  -
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية واالتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي، 

وإذ يأخةةةذ فةةةةي االعتبةةةةار تعيةةةةين األمةةةين العةةةةام لألمةةةةم المتحةةةةدة مبعوثةةةًا رفيةةةةع المسةةةةتوى لمتابعةةةةة  -
 المشاكل اإلنسانية في ليبيا، 

وكةةذلك بالبيةان الصةةادر عةةن  2/3/2011بتةةاريخ  7298ء فةةي قةةراره رقةم وإذ ُيؤكةد علةةى مةةا جةا -
 ، 22/2/2011مجلس الجامعة بتاريخ 

وإذ يؤكةد علةةى ضةةرورة احتةرام القةةانون الةةدولي اإلنسةاني والمطالبةةة بوقةةف الجةرائم تجةةاه الشةةعب  -
وة، الليبي وإنهةاء القتةال، وسةحب قةوات السةلطات الليبيةة مةن المةدن والمنةاطق التةي دخلتهةا عنة

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

وإذ ُيةةةةةذكر بالتزامةةةةةه بالحفةةةةةاض علةةةةةى وحةةةةةدة األراضةةةةةي الليبيةةةةةة وسةةةةةالمتها اإلقليميةةةةةة واسةةةةةتقاللها  -
السياسةةةي، وكةةةذلك السةةةلم األهلةةةي وضةةةمان سةةةالمة وأمةةةن المةةةواطنين الليبيةةةين والوحةةةدة الوطنيةةةة 

ي واستقالله وسيادته على أرضه ورفضه لكافةة أشةكال التةدخل األجنبةي فةي ليبيةا، للشعب الليب
والتأكيةةةد علةةةةى أن عةةةةدم اتخةةةاذ اإلجةةةةراءات الالزمةةةةة إلنهةةةاء هةةةةذه األزمةةةةة سةةةيؤدي إلةةةةى التةةةةدخل 

 األجنبي في الشؤون الداخلية الليبية،

  قـرر
واتخةةةةاذ  الطلةةةةب مةةةةن مجلةةةةس األمةةةةن تحمةةةةل مسةةةةؤولياته إزاء تةةةةدهور األوضةةةةاع فةةةةي ليبيةةةةا، -1

اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظةر جةوي علةى حركةة الطيةران العسةكري الليبةي فوريةا، 
وإقامةةةة منةةةاطق آمنةةةة فةةةي األمةةةاكن المتعرضةةةة للقصةةةف، كةةةيجراءات وقائيةةةة تسةةةمح بتةةةوفير 
الحمايةةةة ألبنةةةاء الشةةةعب الليبةةةي والمقيمةةةين فةةةي ليبيةةةا مةةةن مختلةةةف الجنسةةةيات، مةةةع مراعةةةاة 

 مية لدول الجوار.السيادة والسالمة اإلقلي
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التعةاون والتواصةةل مةةع المجلةةس الةةوطني االنتقةةالي الليبةةي وتةةوفير الةةدعم العاجةةل والمسةةتمر  -2
للشعب الليبي وتوفير الحماية الالزمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكةات جسةيمة وجةرائم 

 خطيرة من جانب السلطات الليبية األمر الذي يفقدها الشرعية.

عضةةةةاء والةةةدول الصةةةديقة والمنظمةةةةات الدوليةةةة وهيئةةةات المجتمةةةةع تجديةةةد الةةةدعوة للةةةدول األ -3
المدني العربية والدوليةة إلةى تقةديم المسةاعدات اإلنسةانية العاجلةة للشةعب الليبةي ومسةاندته 
فةةي هةةذه الفتةةرة الحرجةةة مةةن تاريخةةه عبةةر مختلةةف القنةةوات وتوجيةةه الشةةكر للةةدول والهيئةةات 

ة، وكةةةذلك للةةةدول التةةةي تسةةةاهم فةةةي إجةةةالء التةةةي تقةةةوم بتقةةةديم مثةةةل هةةةذه المسةةةاعدات العاجلةةة
 المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا.

مواصةةةلة التنسةةةيق إزاء الموقةةةف فةةةي ليبيةةةا مةةةع األمةةةم المتحةةةدة واالتحةةةاد األفريقةةةي ومنظمةةةة  -4
 المؤتمر اإلسالمي وكذلك مع االتحاد األوروبي.

 
 (12/3/2011 -د.غ.ع  – 7360)ق: رقم 
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 ترددات عربسات ماهيرية الفضائية علىوقف بث قناة الج
 

 
ـــاري   ـــي ت ـــد ف ـــة المنعق ـــر العاد  ـــه  ي ـــي دورت ـــوزاري ف ـــى المســـتوى ال ـــة عل ـــس الجامع إن مجل

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

 ر ُيقــــر

المؤسسة العربيةة لالتصةاالت الفضةائية )عربسةات( وقةف البةث التلفزيةوني لقنةاة الطلب من   -1
الجماهيريةةة الفضةةائية وألي قنةةوات تلفزيونيةةة تبثهةةا السةةلطات الليبيةةة علةةى تةةرددات عربسةةات 

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

ذا القةةرار ورفةةع تقريةةر إلةةى المجلةةس فةةي الطلةةب مةةن األمانةةة العامةةة للجامعةةة متابعةةة تنفيةةذ هةة  -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  يــر عاد ــة علــى المســتوى الــوزاري بمقــر 

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

، وقراريةةه 22/2/2011د.غ.ع بتةةاريخ  136، وعلةةى بيانةةه رقةةم علةةى مةةذكرة األمانةةة العامةةة ▪
، 12/3/2011د.غ.ع بتةاريخ  7360، ورقةم 2/3/2011( بتاريخ 135د.ع ) 7298رقم 

 بشأن تداعيات األحداث في ليبيا،
وعلةةةى البيةةةان الصةةةحفي الصةةةادر عةةةن وزراء خارجيةةةة الةةةدول العربيةةةة أعضةةةاء لجنةةةة مبةةةادرة  ▪

 ،23/8/2011لدوحة بتاريخ السالم العربية المنعقدة في ا
 وبعد أن استمع إلى العرض الذي قّدمه رئيس الوفد الليبي عن تطورات الوضع في ليبيا،  -
وإذ يأخةةةةذ علمةةةةًا باالجتماعةةةةات والمشةةةةاورات واالتصةةةةاالت الجاريةةةةة فةةةةي إطةةةةار األمةةةةم المتحةةةةدة،  -

 ومجموعة االتصال الدولية وغيرها حول ليبيا،
 نية العاجلة إلى الشعب الليبي،وإذ يشير إلى االحتياجات اإلنسا -
وانطالقةًا مةن التزامةةه بالحفةاض علةى اسةةتقالل ليبيةا ووحةدة أراضةةيها وسةالمتها اإلقليميةة، وكةةذلك  -

الحفةةاض علةةى السةةلم األهلةةي، وضةةمان سةةالمة وأمةةن المةةواطنين الليبيةةين، وعلةةى الوحةةدة الوطنيةةة 
 للشعب الليبي،  

 ته وثرواته أينما وجدت، وإذ يؤكد على سيادة الشعب الليبي على مقدرا -

 ر ُيقــــر

توجيه تحية إكبار ألرواح الشهداء من أبناء الشةعب الليبةي، الةذين سةقطوا دفاعةًا عةن كرامةة  -1
 الوطن وحريته وسالمته. 

الموافقة على شةغل المجلةس الةوطني الليبةي االنتقةالي، مقعةد ليبيةا فةي جامعةة الةدول العربيةة  -2
 باعتباره ممثاًل للشعب العربي الليبي.  وجميع منظماتها ومجالسها وأجهزتها

 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

قاليةة التةي يمةر يحتاج إليه من دعم واحتياجات في مختلةف المجةاالت لتجةاوز المرحلةة االنت
 بها.
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دعةةةوة مجلةةةس األمةةةن والةةةدول المعنيةةةة إلةةةى تحمةةةل مسةةةؤولياتهم نحةةةو الشةةةعب الليبةةةي فةةةي هةةةذه  -5
الظةةروف القاسةةية التةةي ي يشةةها، ورفةةع تجميةةد األمةةوال والممتلكةةات واألصةةول العائةةدة للدولةةة 

 الليبية بصفة فورية، وذلك لتأمين االحتياجات المطلوبة للشعب الليبي.
لعامة إلى مواصلة التنسةيق والتعةاون مةع األمةم المتحةدة والمنظمةات اإلقليميةة دعوة األمانة ا -6

 والدول المعنية بشأن تطورات األوضاع في ليبيا. 
دعوة األمم المتحدة إلى تمكين ممثل المجلس الوطني الليبي االنتقالي مةن شةغل مقعةد ليبيةا  -7

لعام متابعة هةذا الموضةوع مةع في األمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها، والطلب إلى األمين ا
 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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معالجة األضرار واإلجراءات المترتبة عن النزاع 
 حول قضية لوكيربي

 

 
 عة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجام

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
سةرت قمةة  ذات الصلة، وآخرها قةرارمجلس الجامعة على مستوى القمة  ى قراراتوإذ يؤكد عل -

 ،28/3/2010( بتاريخ 22د.ع ) 511رقم 
وإذ يشةةير إلةةى قةةرارات مجلةةس الجامعةةة علةةى المسةةتوى الةةوزاري ذات الصةةلة وآخرهةةا القةةرار رقةةم  -

 ،2/3/2011( بتاريخ 135د.ع ) 7311

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

 ر ُيقــــر

أصةةابها مةةن أضةةرار  المشةةروع فةةي الحصةةول علةةى تعويضةةات عمةةاليبيةةا التأكيةةد علةةى حةةق 
 مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

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

 الوزاريستوى املجملس جامعة الدول العربية على 

 غري العادية املستأنفةيف دورته 

 بشـــأن

 دةتشكيل احلكومة الليبية اجلدي

 24/11/2011القاهرة: 
 ــــــ

بتةةةةاريخ المسةةةةتأنفة فةةةةي دورتةةةةه غيةةةةر العاديةةةةة علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةوزاري الجامعةةةةة إن مجلةةةةس 
إذ ُيرحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة الدكتور عبةد الةرحيم الكيةب فينةه  24/11/2011

 يتمنى لها النجاح في مهمتها الجليلة.
لةةدعم هةةذه الحكومةةة فةةي تحقيةةق برنامجهةةا الةةذي سةةتعتمده  ويعلةن المجلةةس اسةةتعداده الكامةةل

إلعةةادة اإلعمةةار واالسةةتقرار فةةي ليبيةةا ضةةمن التوافةةق الةةوطني الشةةامل وتحقيةةق التطلعةةات المنشةةودة 
 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
 

 
ــدائمين  ــدوبين ال ــى مســتوى المن ــة عل ــر العاد  ــه  ي ــي دورت ــة ف ــدول العربي إن مجلــس جامعــة ال

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

د.غ.ع بتةةةةةاريخ  7370وإذ يشةةةةةير إلةةةةةى قةةةةةرار مجلةةةةةس الجامعةةةةةة علةةةةةى المسةةةةةتوى الةةةةةوزاري رقةةةةةم  -
لذي أكد على أهمية التضامن الكامل مع الشعب الليبي الشقيق، والوقوف إلةى ا 27/8/2011

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

 وبعد استماعه إلى مداخلة السيد األمين العام، -
 

 ررــيق

 

سةةي والسياسةةي الموافقةةة علةةى فةةتح مكتةةب لجامعةةة الةةدول العربيةةة فةةي ليبيةةا، وتعيةةين الدبلوما -1
 الموريتاني السيد/ الشيخ العافية ولد محمد خونه رئيسًا لهذا المكتب.

الموافقة على فتح حساب بمبلغ خمسمائة ألف دوالر أمريكي لتغطية مصاريأ 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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 البيـان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 (137يف دورته العادية )

 ليبيـــا بشـــأن

 10/3/2012القاهرة: 
 ــــــ

( المنعقةدة 137)في دورته العاديةة الدول العربية على المستوى الوزاري جامعة إن مجلس 
ة بالقةةاهرة، برئاسةةة دولةةة الكويةةت وبحضةةور األمةةين العةةام بمقةةر األمانةةة العامةة 10/3/2012بتةةاريخ 

لجامعةةة الةةدول العربيةةة والسةةادة وزراء الخارجيةةة، يؤكةةد علةةى دعمةةه الكامةةل لسةةيادة واسةةتقالل ليبيةةا 
ووحةةدة أراضةةيها، كمةةا يؤكةةد المجلةةس دعمةةه للخطةةوات التةةي يقةةوم بهةةا المجلةةس الةةوطني االنتقةةالي، 

 ب العربي الليبي، إلعادة األمن واالستقرار في ليبيا.باعتباره ممثاًل شرعيًا وحيدًا للشع

ويعةةرب المجلةةس عةةن التزامةةه بةةالوقوف إلةةى جانةةب الشةةعب العربةةي الليبةةي الشةةقيق وخاصةةًة 
فةةي هةةذه الحقبةةة المفصةةلية مةةن تاريخةةه واسةةتعداد المجلةةس لتقةةديم المشةةورة فةةي مجةةال إعةةادة تأهيةةل 

ربيةةة المتخصصةةة والمجةةالس الوزاريةةة كةةل  فةةي مؤسسةةات الدولةةة الليبيةةة، والطلةةب إلةةى المنظمةةات الع
مجال اختصاصه تقديم المساعدة الالزمةة لألشةقاء فةي ليبيةا فةي خطةة إعةادة اإلعمةار والبنةاء التةي 

 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،

 عد اطالعه:ب -
 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  ▪

( المنعقةةدة فةةي 23وعلةةى مةةا جةةاء فةةي إعةةالن بغةةداد الصةةادر عةةن القمةةة العربيةةة العاديةةة ) ▪
 الشعب الليبي وحكومته الوطنية، بشأن دعم 2012مارس/ آذار 

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وانطالقًا من التزامةه بالحفةاض علةى اسةتقالل ليبيةا ووحةدة أراضةيها وسةالمتها اإلقليميةة وضةمان  -

 أمن مواطنيها،

 لشعب الليبي الثابت في السيطرة على مقدراته وثرواته أينما وجدت،وإيمانًا بحق ا -

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

 ر ُيقــــر

االلتةةزام بالحفةةاض علةةى وحةةدة ليبيةةا أرضةةًا وشةة بًا والحفةةاض علةةى أمنهةةا واسةةتقرارها واسةةتقاللها،  -1
لداخلية الراميةة إلةى زعزعةة أمنهةا وتعطيةل ورفض كافة أشكال التدخل األجنبي في شؤونها ا

 مسيرة الديمقراطية والتنمية فيها.

الترحيةةب بةةةالتحوالت الديمقراطيةةة التةةةي شةةهدتها ليبيةةةا والمتمثلةةة فةةةي االنتخابةةات العامةةةة التةةةي  -2
ومةةةةا تمتعةةةةت بةةةةه مةةةةن نزاهةةةةة وشةةةةفافية بشةةةةهادة المةةةةراقبين العةةةةرب  7/7/2012جةةةةرت بتةةةةاريخ 

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

دعةم المبةةادرات والجهةةود المبذولةة مةةن قؤَبةةل المةؤتمر الةةوطني العةةام لتحقيةق األمةةن واالسةةتقرار  -3
والمصةةالحة الوطنيةةة وإقامةةة نظةةام ديمقراطةةي يحقةةق العةةدل والمسةةاواة والحريةةة والرخةةاء لكافةةة 

 أبناء الشعب الليبي.
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كومة الليبية مةن أجةل تقةديم المتهمةين الليبيةين المتواجةدين بالخةارج التعاون القضائي مع الح -4
والمطلوبين للعدالة في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بسرقة أمةوال الشةعب الليبةي لمحةاكمتهم 

 في ليبيا في محاكم تتوفر فيها المعايير والضمانات القانونية المرعية.

المة المةةواطنين الليبيةةين وممتلكةةات عامةةة إدانةةة كافةةة األعمةةال اإلرهابيةةة التةةي اسةةتهدفت سةة -5
وخاصةة ومواقةةع أثريةةة ودينيةةة ودعةةم جهةةود الحكومةةة الليبيةةة فةةي المالحقةةة القانونيةةة للمةةدبرين 
والممولين والمنفذين لألنشطة اإلرهابية والمحرضين عليها من المقيمةين بالخةارج وحقهةا فةي 

فةةي إطةةار الجامعةةة العربيةةة وعلةةى تسةةلمهم وفقةةًا ألحكةةام اتفاقيةةات مكافحةةة اإلرهةةاب المبرمةةة 
 المستوى الثنائي.

الطلةةب إلةةى معةةالي األمةةين العةةام متابعةةة تنفيةةذ مةةا جةةاء فةةي هةةذا القةةرار وتقةةديم تقريةةر بشةةأنه  -6
 للمجلس في دورته المقبلة.

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

 
 لمستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على ا

 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 ) ▪

( بشةةةأن دعةةةم 23وعلةةةى مةةةا جةةةاء فةةةي إعةةةالن بغةةةداد الصةةةادر عةةةن القمةةةة العربيةةةة العاديةةةة ) ▪
 لشعب الليبي وحكومته الوطنية،ا

 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، ▪

الليبةي فةي تحقيةق الحريةة والعدالةة والكرامةة وانطالقًا من التزام المجلةس بةدعم تطلعةات الشةعب  -
 اإلنسانية،

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

 ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، -

 ر ُيقــــر

واسةتقاللها ووحةدة  التأكيد على التضامن الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة حفاظةًا علةى سةيادتها -1
 أراضيها ورفض أي محاولة خارجية للتدخل في شؤونها وزعزعة استقرارها.

 2012الترحيةةةب بنتةةةائج انتخابةةةات المةةةؤتمر الةةةوطني العةةةام التةةةي ُأجريةةةت فةةةي يوليةةةو/ تمةةةوز  -2
واتسمت بالنزاهة والشفافية وبمةا ترتةب عليهةا مةن نتةائج ايجابيةة تمثلةت فةي تشةكيل الحكومةة 

شةةروع فةةي إجةةراءات اختيةةار اللجنةةة التأسيسةةية المعنيةةة بصةةياغة الدسةةتور الةةدائم االنتقاليةةة وال
 للبالد.

دعةةم جهةةود ومبةةادرات القيةةادة الليبيةةة التةةي تنشةةد تحقيةةق المصةةالحة الوطنيةةة وإعةةادة اإلعمةةار  -3
وبناء المؤسسات الدفاعية واألمنية وتسةريع عمليةات التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة وإزالةة 

 اإلنسانية والمادية المترتبة على حرب التحرير. كافة اآلثار
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التأكيةةةد علةةةى حةةةق الشةةةعب الليبةةةي فةةةي اسةةةتعادة أموالةةةه المهربةةةة للخةةةارج ودعةةةوة كافةةةة الةةةدول  -4
 المعنية إلى التعاون االيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.

بيل تسليم المطلةوبين للعدالةة فةي تقديم الدعم الالزم والفعال للسلطات القضائية الليبية في س -5
ليبيةةا عةةن جةةرائم جنائيةةة لمقاضةةاتهم أمةةام محةةاكم ليبيةةة تتةةوفر فيهةةا كافةةة الضةةمانات القانونيةةة 

 وذلك عماًل بالمواثيق واالتفاقيات العربية ذات الصلة.

دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون بين أجهزتها األمنية وبين السلطات واألجهزة األمنية  -6
ليبية المعنية في سبيل التصدي لكافة األنشةطة التخريبيةة التةي تسةتهدف زعزعةة االسةتقرار ال

 في ليبيا ودول المنطقة.

الترحيب بكافةة المبةادرات الليبيةة واإلقليميةة التةي تسةتهدف تعزيةز التعةاون اإلقليمةي ومتعةددة  -7
المخةةدرات األطةةراف خاصةةًة فةةي مجةةاالت ضةةبم الحةةدود ومكافحةةة اإلرهةةاب وتجةةارة السةةالح و 

والهجرة غير الشرعية، واإلشادة بنتائج أعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعنى بدعم ليبيا في 
بمشةةاركة  12/2/2013مجةةاالت األمةةن والعدالةةة وسةةيادة القةةانون الةةذي ُعقةةد ببةةاريس بتةةاريخ 

 جامعة الدول العربية.

وليبيةةا المنعقةةد بمدينةةة اإلشةةادة بنتةةائج االجتمةةاع الثالثةةي لرؤسةةاء حكومةةات تةةونس والجزائةةر  -8
لبحةةةةث الوضةةةةع األمنةةةةي وتةةةةأمين المنطقةةةةة الحدوديةةةةة  12/1/2013غةةةةدامس الليبيةةةةة بتةةةةاريخ 

 المشتركة بين البلدان المغاربية الثالث.

الترحيةةب بمشةةاركة األمانةةة العامةةة فةةي مراقبةةة انتخابةةات المةةؤتمر الةةوطني العةةام وافتتةةاح بعثةةة  -9
لعةةةةام تكثيةةةةأ التواصةةةةل مةةةةع الجانةةةةب الليبةةةةي للجامعةةةةة فةةةةي طةةةةرابلس، والطلةةةةب إلةةةةى األمةةةةين ا

للمسةةةاعدة فةةةي تةةةوفير مةةةا قةةةد يحتاجةةةه مةةةن استشةةةارات وخبةةةرات قانونيةةةة وفنيةةةة فةةةي المرحلةةةة 
 االنتقالية.

تكليأ األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشةأنه إلةى الةدورة القادمةة لمجلةس  -10
 .الجامعة على مستوى القمة

 
 (6/3/2013 - 3ج  -( 139)د.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، ▪
يونيةو/  28مةن  وعلى تقرير وفةد األمانةة العامةة عةن نتةائج زيارتةه لدولةة ليبيةا خةالل الفتةرة ▪

 ،2013يوليو/ تموز  3حزيران إلى 

( المنعقةةدة فةةي الدوحةةة 24وعلةةى مةةا جةةاء بةةاإلعالن الصةةادر عةةن القمةةة العربيةةة العاديةةة ) ▪
بشةةأن التةةزام الةةدول العربيةةة بتقةةديم مةةا تحتاجةةه دولةةة ليبيةةا مةةن دعةةم  26/3/2013بتةةاريخ 

 شاملة في ربوعها،للحفاض على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية ال

وعلى القرارات والبيانات الصةادرة عةن جامعةة الةدول العربيةة بشةأن تطةورات األوضةاع فةي  ▪
( لمجلةس الجامعةة 139الصةادر عةن الةدورة العاديةة ) 7596دولة ليبيا وآخرهةا القةرار رقةم 

 على المستوى الوزاري،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 ر ُيقــــر

تضةةامن الةةدول العربيةةة مةةع دولةةة ليبيةةا الشةةقيقة ومسةةاندة جهودهةةا فةةي  اإلعةةراب مجةةددًا عةةن -1
سةةبيل الحفةةاض علةةى سةةيادتها واسةةتقاللها ومقاومةةة أي محاولةةة تسةةتهدف النيةةل مةةن اسةةتقرارها 

 ووحدة أراضيها.
دعةةم االسةةتحقاقات الجوهريةةة التةةي تتطلبهةةا المرحلةةة والمتعلقةةة بصةةياغة الدسةةتور واالسةةتفتاء  -2

ة الوطنيةةة، ودعةةوة األمانةةة العامةةة إلةةى االنخةةراط بفاعليةةة فةةي مبةةادرة عليةةه وتفعيةةل المصةةالح
 الحوار الوطني الشامل التي أعلن عن انطالقها حديثًا بمشاركة األمم المتحدة.

دعةةةةةم جهةةةةةود الحكومةةةةةة الليبيةةةةةة الهادفةةةةةة إلةةةةةى إعةةةةةادة اإلعمةةةةةار والنهةةةةةوض بعمليةةةةةات التنميةةةةةة  -3
ة واألمنيةة وتكليةأ األمانةة العامةة بةدعوة االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكري

المجةةالس والمنظمةةات والهيئةةات العربيةةة ذات العالقةةة بالتواصةةل مةةع الحكومةةة الليبيةةة للتعةةرف 
 على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.



24 

 

ة فةي دولةة ليبيةا مةن أجةل تعزيز التعاون بين األجهةزة األمنيةة للةدول العربيةة واألجهةزة األمنية -4
التصدي لكافة أشةكال المحةاوالت التخريبيةة التةي تسةتهدف زعزعةة االسةتقرار فةي ليبيةا ودول 
المنطقة، وتكليأ األمانة العامةة للجامعةة بالتنسةيق مةع أمانةة مجلةس وزراء الداخليةة العةرب 

 والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.

درات الليبيةةة واإلقليميةةة الراميةةة إلةةى تعزيةز األمةةن اإلقليمةةي بةةين ليبيةةا ودول الجةةوار دعةم المبةةا -5
في مجةاالت ضةبم الحةدود ومكافحةة أنشةطة الجماعةات اإلرهابيةة وعصةابات تجةارة السةالح 

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

طنين الليبيةين تعاون الدول العربية مةع الدولةة الليبيةة فةي سةبيل تسةهيل إجةراءات تسةليم المةوا -6
المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالةة عةن تهةم جنائيةة لمقاضةاتهم أمةام محةاكم ليبيةة 

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

ة دعةةم حةةق الشةةعب الليبةةي فةةي اسةةتعادة أموالةةه المهربةةة إلةةى الخةةارج ومطالبةةة الةةدول المعنيةةة -7
 بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبي من استعادة أمواله المنهوبة.

اإلشادة بنتائج زيارة وفد األمانة العامة األخيرة إلى ليبيا برئاسة نائةب األمةين العةام وتكليةأ  -8
األمانةةة العامةةة بتكثيةةأ التواصةةل مةةع الحكومةةة الليبيةةة لتنفيةةذ مةةا ورد بةةالتقرير مةةن توصةةيات، 

دعةةةةم بعثةةةةة الجامعةةةةة فةةةةي ليبيةةةةا لتمكينهةةةةا مةةةةن أداء دورهةةةةا علةةةةى المسةةةةتوى  مةةةةع العمةةةةل علةةةةى
 المطلوب.

تكليأ األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القةرار وتقةديم تقريةر بشةأنه إلةى الةدورة العاديةة القادمةة  -9
 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

 

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

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
يونيةو/  28وعلى تقرير وفةد األمانةة العامةة عةن نتةائج زيارتةه لدولةة ليبيةا خةالل الفتةرة مةن  ▪

 ،2013يوليو/ تموز  3حزيران إلى 

( المنعقةةدة فةةي الدوحةةة 24ا جةةاء بةةاإلعالن الصةةادر عةةن القمةةة العربيةةة العاديةةة )وعلةةى مةة ▪
بشةةأن التةةزام الةةدول العربيةةة بتقةةديم مةةا تحتاجةةه دولةةة ليبيةةا مةةن دعةةم  26/3/2013بتةةاريخ 

 للحفاض على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في ربوعها،

جامعةة الةدول العربيةة بشةأن تطةورات األوضةاع فةي  وعلى القرارات والبيانات الصةادرة عةن ▪
الصةةةةادر عةةةةن الةةةةدورة العاديةةةةة  1/9/2013بتةةةةاريخ  7668دولةةةةة ليبيةةةةا وآخرهةةةةا القةةةةرار رقةةةةم 

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

 ر ُيقــــر

الشةةقيقة ومسةةاندة جهودهةةا فةةي اإلعةةراب مجةةددًا عةةن تضةةامن الةةدول العربيةةة مةةع دولةةة ليبيةةا  -1
سةةبيل الحفةةاض علةةى سةةيادتها واسةةتقاللها ومقاومةةة أي محاولةةة تسةةتهدف النيةةل مةةن اسةةتقرارها 

 ووحدة أراضيها.
دعةةم االسةةتحقاقات الجوهريةةة التةةي تتطلبهةةا المرحلةةة والمتعلقةةة بصةةياغة الدسةةتور واالسةةتفتاء  -2

ابيةةة والمتمثلةةة فةةي االنتخابةةات عليةةه وتفعيةةل المصةةالحة الوطنيةةة، واإلشةةادة بةةالتطورات االيج
 التي جرت مؤخرًا الختيار أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.

دعةةةةةم جهةةةةةود الحكومةةةةةة الليبيةةةةةة الهادفةةةةةة إلةةةةةى إعةةةةةادة اإلعمةةةةةار والنهةةةةةوض بعمليةةةةةات التنميةةةةةة  -3
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيةة وتكليةأ األمانةة العامةة بةدعوة 

لس والمنظمةةات والهيئةةات العربيةةة ذات العالقةةة بالتواصةةل مةةع الحكومةةة الليبيةةة للتعةةرف المجةةا
 على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعٍم في هذا المجال.
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تعزيز التعاون بين األجهةزة األمنيةة للةدول العربيةة واألجهةزة األمنيةة فةي دولةة ليبيةا مةن أجةل  -4
محةاوالت التخريبيةة التةي تسةتهدف زعزعةة االسةتقرار فةي ليبيةا ودول التصدي لكافة أشةكال ال

المنطقة، وتكليأ األمانة العامةة للجامعةة بالتنسةيق مةع أمانةة مجلةس وزراء الداخليةة العةرب 
 والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.

مةةن اإلقليمةةي بةةين ليبيةةا ودول الجةةوار دعةم المبةةادرات الليبيةةة واإلقليميةةة الراميةةة إلةةى تعزيةز األ -5
في مجةاالت ضةبم الحةدود ومكافحةة أنشةطة الجماعةات اإلرهابيةة وعصةابات تجةارة السةالح 

 والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

الترحيةةب بالنتةةائج االيجابيةةة التةةي صةةدرت عةةن المةةؤتمر الةةوزاري رفيةةع المسةةتوى الةةذي عقةةد  -6
، ومناشةدة المجتمةع الةدولي تفعيةل التوصةيات 6/3/2014بالعاصمة االيطاليةة رومةا بتةاريخ 

 الصادرة عنه للوصول إلى تحقيق األمن واالستقرار والتنمية في ليبيا.

تعاون الدول العربية مةع الدولةة الليبيةة فةي سةبيل تسةهيل إجةراءات تسةليم المةواطنين الليبيةين  -7
م أمةام محةاكم ليبيةة المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالةة عةن تهةم جنائيةة لمقاضةاته

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

دعةةم حةةق الشةةعب الليبةةي فةةي اسةةتعادة أموالةةه المهربةةة إلةةى الخةةارج ومطالبةةة الةةدول المعنيةةةة  -8
 بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبي من استعادة أمواله المنهوبة.

ألمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القةرار وتقةديم تقريةر بشةأنه إلةى الةدورة العاديةة القادمةة تكليأ 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 

 ندوبين الدائمينلمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الم
 ـــ
م

بناًء على دعوة من األمين العام لجامعة الدول العربية؛ عقد مجلس الجامعة على مستوى 
المنةدوبين الةدائمين جلسةةة تشةاورية حةةول الوضةع فةةي ليبيةا، حيةةث اسةتمع خاللهةةا السةادة المنةةدوبون 

ليبيةةةا، وكةةةذلك الةةةدائمون إلةةةى مجمةةةل االتصةةةاالت التةةةي أجراهةةةا األمةةةين العةةةام حةةةول التطةةةورات فةةةي 
االتصاالت األخرى التي أجراهةا الةدكتور ناصةر القةدوة وزيةر خارجيةة دولةة فلسةطين األسةبق ممثةل 

 األمين العام بشأن ليبيا،
وقد أكد المجلس دعمه لجهود األمين العام وممثلةه فةي مهمتةه لمسةاعدة األشةقاء فةي ليبيةا 

ن دولةة ليبيةا مةن إرسةاء دعةائم مؤسسةات على تحقيق الحوار الوطني والمصالحة والتوافةق بمةا ُيمكّؤة
 الدولة وتحقيق األمن واالستقرار والحفاض على وحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية.

وقد أكد المندوب الدائم لدولة ليبيا ترحيبه بمبادرة األمةين العةام للجامعةة بتكليفةه د. ناصةر 
 القدوة ممثاًل له بدولة ليبيا.

22/5/2014 
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 ــاتطـورات الوضـع فـي ليبي
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى التقرير الذي قّدمه الدكتور ناصر القدوة ممثل األمين العام بشأن ليبيا، ▪
( المنعقةةدة فةةي الكويةةت 25ة العربيةةة العاديةةة )وعلةةى مةةا جةةاء بةةاإلعالن الصةةادر عةةن القمةة ▪

 ،26/3/2014بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذ يؤكةةد علةةى االلتةةزام بةةالقرارات والبيانةةات الصةةادرة عةةن مجلةةس جامعةةة الةةدول العربيةةة بشةةأن  -

الصةادر عةن  9/3/2014بتةاريخ  7739تطورات األوضاع في دولة ليبيا، وآخرهةا القةرار رقةم 
 ( لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،141لدورة العادية )ا

وإذ ُيعةرب عةن التأييةد للبيةان الصةادر عةن االجتمةاع الةوزاري الرابةع لةوزراء خارجيةة دول جةةوار  -
، وكةذلك البيانةات الصةادرة عةن االجتماعةات 25/8/2014ليبيا الذي انعقد فةي القةاهرة بتةاريخ 
 ار في كل من الجزائر وغينيا االستوائية وتونس،الوزارية السابقة لمجموعة دول الجو 

 ر ُيقــــر

التأكيةةةد ُمجةةةّددًا علةةةى ضةةةرورة االلتةةةزام بةةةاحترام وحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها، وعةةةدم  -1
نها الداخليةةة والحفةةاض علةةى اسةةتقاللها السياسةةي، وااللتةةزام بةةالحوار الشةةامل ؤو التةةدخل فةةي شةة

 ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
اإلعةةةراب عةةةن القلةةةق البةةةالغ إزاء اسةةةتمرار المواجهةةةات الُمسةةةّلحة واتسةةةاع أنشةةةطة المليشةةةيات  -2

والجماعات الُمسّلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وخاصًة أحةداث العنةف التةي تشةهدها 
العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها مةن منةاطق التةوتر فةي ليبيةا، ومةا يحملةه ذلةك مةن 

مسةةتقبل ليبيةةا ووحةةدة شةةعبها وأراضةةيها، وعلةةى مسةةيرة تحقيةةق السةةالم  مخةةاطر جسةةيمة علةةى
 واستعادة االستقرار التي اختارها الشعب الليبي.

الةةةدعوة إلةةةى الوقةةةف الفةةةوري لكافةةةة العمليةةةات الُمسةةةّلحة وأعمةةةال العنةةةف فةةةي جميةةةع األراضةةةي  -3
الليبية من  الليبية، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة
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استعادة وبسم سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وذلك من خالل اسةتكمال مسةار 
االنتقةةةال الةةةديمقراطي ودعةةةم العمليةةةة السياسةةةية، وفةةةتح قنةةةوات الحةةةوار بةةةين جميةةةع األطةةةراف 
السياسية الليبية التي تنبذ العنف واإلرهاب، وصواًل إلى تحقيةق التوافةق الةوطني والمصةالحة 

 ضع دستور جديد للبالد.وو 
للدولةةةة الليبيةةةة، وعلةةةى رأسةةةها مجلةةةس الشةةةرعية تةةةوفير الةةةدعم الكامةةةل للمؤسسةةةات الدسةةةتورية  -4

ن ين الُمعّبةر يوحيةدن اليالنواب الليبي المنتخب ومجلس الةوزراء المنبثةق عنةه بصةفتهما الُممّثلة
زيهةةةةة، عةةةةن إرادة الشةةةةعب الليبةةةةي وعةةةةن خياراتةةةةه الديمقراطيةةةةة مةةةةن خةةةةالل انتخابةةةةات حةةةةرة ون

كمؤسسةةةات ُتمّثةةةل الةةةركن األساسةةةي لبنةةةاء دولةةةة مدنيةةةة ودسةةةتورية قةةةادرة علةةةى تةةةوفير األمةةةن 
 ، وعدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية.الستقرار والتنمية للشعب الليبيوا

تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إعادة بناء وتأهيةل مؤسسةات  -5
لجةةيو والشةةرطة، مةةن خةةالل بةةرامج ًمحةةّددة لبنةةاء السةةالم، وبمةةا ُيسةةهم فةةي الدولةةة، بمةةا فيهةةا ا

 تثبيت االستقرار واألمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
(، والةةةةذي أكةةةةد علةةةةى سةةةةيادة واسةةةةتقالل 2014) 2174الترحيةةةةب بقةةةةرار مجلةةةةس األمةةةةن رقةةةةم  -6

ل الوسةةةةائل وسةةةةالمة ليبيةةةةا ووحةةةةدتها الوطنيةةةةة، وشةةةةّدد علةةةةى ضةةةةرورة التصةةةةدي ل رهةةةةاب بكةةةة
لين عةن ؤو واستخدام العقوبات الدولية الالزمةة ومالحقةة الجماعةات اإلرهابيةة ومحاسةبة المسة

بةةة بحةةق الليبيةةين والمخالفةة للقةةانون اإلنسةةاني الةةدولي، بمةةا فةةي كاالنتهاكةات والتجةةاوزات المرت
 ذلك استهداف وترويع المدنيين وكل فعل ُيعيق االنتقال السلمي للسلطة.

ضةةرورة التةةزام األطةةراف الخارجيةةة باالمتنةةاع عةةن توريةةد وتزويةةد األطةةراف غيةةر التأكيةةد علةةى  -7
الشرعية بالسةالح بجميةع أنواعةه وتعزيةز المراقبةة علةى كافةة المنافةذ البحريةة والجويةة والبريةة 
الليبية لتحقيق هذا الهدف، وعدم توريد أي نوع من األسلحة إال بناء علةى طلةب مةن الدولةة 

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

متكامل، وكذلك لمكافحةة أنشةطة الجماعةات اإلرهابيةة وعصةابات تجةارة السةالح والمخةدرات 
 والهجرة غير الشرعية.

انعقةد الرابةع لةوزراء خارجيةة دول جةوار ليبيةا الةذي  اإلشةادة بنتةائج االجتمةاع الةوزاري التأييد و  -9
، مةةع التأكيةةد علةةى الةةدور 25/8/2014بتةةاريخ برئاسةةة جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي القةةاهرة 

المحةةوري الةةذي تضةةطلع بةةه آليةةة دول جةةوار ليبيةةا، وضةةرورة إشةةراكها فةةي مختلةةف المبةةادرات 
زمةة الليبيةة، وذلةك نظةرًا لةدورها الهةام اإلقليميةة والدوليةة الهادفةة إلةى إيجةاد تسةوية توافقيةة لأل

فةةةي تشةةةجيع كةةةل األطةةةراف الليبيةةةة علةةةى االحتكةةةام للحةةةوار الشةةةامل وتحقيةةةق الوفةةةاق الةةةوطني 
 المنشود.
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اإلعةةراب عةةن الشةةكر والتقةةدير للةةدكتور ناصةةر القةةدوة علةةى جهةةوده وأخةةذ العلةةم بةةالتقرير الةةذي  -10
 لألمين العام بشأن ليبيا.قدمه للمجلس، ودعوته إلى االستمرار في مهمته كممثل خاص 

دعةةةةةم جهةةةةةود الحكومةةةةةة الليبيةةةةةة الهادفةةةةةة إلةةةةةى إعةةةةةادة اإلعمةةةةةار والنهةةةةةوض بعمليةةةةةات التنميةةةةةة  -11
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنيةة وتكليةأ األمانةة العامةة بةدعوة 

ليبيةةةةة المجةةةةالس والمنظمةةةةات والهيئةةةةات العربيةةةةة ذات العالقةةةةة إلةةةةى التواصةةةةل مةةةةع الحكومةةةةة ال
 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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اقب الوفد مكتب  املتحدة األمم لدى العربية الدول  لجامعة  الدائم املر

  الجامعة ملجلس التشاوري االجتماع عن الصادر  الصحفي البيان

 الوزاري  املستوى  على

 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 اليةالح 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
 للجم ية 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 خارجية

 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 لمقبلا 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 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 المجلس ناقو 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 أنالش 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، داعو تنظيم في المتمثل
 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 تج يأ على بالعمل وكذلك عالمية،واإل 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 ُأقّؤر الذي 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 عزيزت سبل بشأن عمل خطة أو طريق خارطة على االتفاق بهدف القادم،

 .منابعه تج يأو 
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 بيـان

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن ليبيــــا

 ــــــ

عقةةد مجلةةس جامعةةة الةةدول العربيةةة علةةى مسةةتوى المنةةدوبين الةةدائمين دورة غيةةر عاديةةة يةةوم 
ة العامةةةةةةة بالقةةةةةةاهرة، برئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية بمقةةةةةةر األمانةةةةةة 5/1/2015االثنةةةةةةين الموافةةةةةةق 

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

د.ع  7806وإذ يستذكر قرارات مجلةس الجامعةة علةى كافةة المسةتويات وآخرهةا القةرار رقةم 
بيةةةةا وآخرهةةةةا االجتمةةةةاع ، ومةةةةا صةةةةدر عةةةةن اجتماعةةةةات دول الجةةةةوار للي7/9/2014( بتةةةةاريخ 142)

، وكةةذلك قةةرارات األمةةم المتحةةدة ذات الصةةلة وعلةةى وجةةه 4/12/2014الخةةامس بةةالخرطوم بتةةاريخ 
 ،2174/2014التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

وبعةةد اسةةتماعه إلةةى مداخلةةة معةةالي األمةةين العةةام لجامعةةة الةةدول العربيةةة ورئةةيس وفةةد دولةةة 
 األعضاء، خلص المجلس إلى ما يلي: ليبيا، ومداخالت رؤساء وفود الدول

اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف واألعمال المسةلحة فةي ليبيةا وتأكيةده  -1
على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيةد لتسةوية األزمةة فةي ليبيةا مةن خةالل حةوار وطنةي 

يحقةةق األمةةن واالسةةتقرار شةةامل وتةةوافقي بةةين كافةةة األطةةراف الليبيةةة التةةي تنبةةذ العنةةف، بمةةا 
ودعةةم المؤسسةةات الشةةرعية وعةةزل الجماعةةات اإلرهابيةةة بمةةا ُيعةةزز أمةةن وسةةيادة ليبيةةا ووحةةدة 

 شعبها وأمن دول الجوار.

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

تأكيةةةد علةةةى دعمةةةه للشةةةرعية المتمثلةةةة فةةةي مجلةةةس النةةةواب والحكومةةةة المؤقتةةةة المنبثقةةةة عنةةةه ال -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

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

طةةةةاف التةةةةي ترتكبهةةةةةا التأكيةةةةد علةةةةى رفضةةةةه القةةةةاطع وإدانتةةةةه الكاملةةةةة لعمليةةةةات القتةةةةل واالخت -5
الجماعةةةات والميليشةةةيات اإلرهابيةةةة المتطرفةةةة فةةةي ليبيةةةا ضةةةد بعةةةض رعايةةةا جمهوريةةةة مصةةةر 
العربيةةةة األبريةةةاء المقيمةةةين فةةةي ليبيةةةا، والتةةةي كةةةان آخرهةةةا اسةةةتهداف وقتةةةل الطبيةةةب المصةةةري 
وأسةةرته، واختطةةاف ثالثةةة عشةةر مواطنةةًا مصةةريًا بمدينةةة سةةرت. ويعةةرب عةةن خةةالص تعازيةةه 

 (0004ص) -04(/15/01س)/01-01ج
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المصةةريين. ويشةةدد علةةى أهميةةة تضةةافر كافةةة الجهةةود لتةةأمين إطةةالق سةةراح  ألسةةر الضةةحايا
 المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبية.

اإلعةةراب عةةن تقةةديره البةةالغ للجهةةود المبذولةةة مةةن قؤَبةةل دول الجةةوار لمعالجةةة األزمةةة فةةي ليبيةةا  -6
لمتحةةدة مةةن خةةالل المبعةةوث الخةةاص ببعةةدها السياسةةي واألمنةةي، ومسةةاندته لمسةةاعي األمةةم ا

السيد برناردينو ليون ودعم مسةاعي الةدكتور ناصةر القةدوة ممثةل األمةين العةام للجامعةة إلةى 
 ليبيا.

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

لحةازم لةه طبقةًا لقةرارات التأكيد مجددًا على رفضه لكافة أشكال اإلرهةاب وضةرورة التصةدي ا -8
الشرعية الدولية واإلدانةة الشةديدة لكافةة االعتةداءات علةى المؤسسةات والمنشةآت االقتصةادية 

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

نةةاء أكةةد المجلةةس علةةى احترامةةه لقةةرارات الشةةعب الليبةةي ودعةةم المؤسسةةات الشةةرعية وإعةةادة ب -9
وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خالل برامج محددة لبناء السالم وإعادة التأهيل 
ورفع الحظر عن تسليح الجيو الليبي بما يسهم في تثبيت االستقرار واألمةن وتعزيةز جهةود 

 التنمية.

جلةس الطلب مةن األمةين العةام متابعةة التطةورات وإجةراء المشةاورات الالزمةة لعقةد اجتمةاع لم -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 فـي دورة   يـر عاد ـة  ـوم الخمـيس الموافـ  مستوى الإن مجلس الجامعة على 

ــد ت ــدي بمقــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئا ــة معــالي ا 15/1/2015 ــر  –لســيد محمــد ول وزي
تدارس خالله تطورات ومسـتجدات الوضـع فـي ليبيـا  ،خارجية الجمهورية اإل المية الموريتانية

 ،وتداعياتها الخطيرة
د.ع  7806إذ يسةةةةتذكر قةةةةرارات مجلةةةةس الجامعةةةةة علةةةةى كافةةةةة المسةةةةتويات وآخرهةةةةا القةةةةرار رقةةةةم  -

 191المندوبين الدائمين رقم  ، وبيان مجلس الجامعة على مستوى 7/9/2014( بتاريخ 142)
، ومةا صةدر عةن اجتماعةات دول الجةوار لليبيةا وآخرهةا 5/1/2015بشأن ليبيةا د.غ.ع بتةاريخ 

، وكةذلك قةرارات األمةم المتحةدة ذات الصةلة 4/12/2014االجتماع الخامس بالخرطوم بتةاريخ 
 ،2174/2014وعلى وجه التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

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

 ر ُيقــــر

اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف واألعمال المسةلحة فةي ليبيةا وتأكيةده  -1
على أن الحل السياسي ُيعد السبيل الوحيةد لتسةوية األزمةة فةي ليبيةا مةن خةالل حةوار وطنةي 

وتةةوافقي بةةين كافةةة األطةةراف الليبيةةة التةةي تنبةةذ العنةةف، بمةةا يحقةةق األمةةن واالسةةتقرار  شةةامل
ودعةةم المؤسسةةات الشةةرعية وعةةزل الجماعةةات اإلرهابيةةة بمةةا ُيعةةزز أمةةن وسةةيادة ليبيةةا ووحةةدة 

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

 المؤسسات والمنشآت االقتصادية والهالل النفطي.

التأكيةةةد علةةةى دعمةةةه للشةةةرعية المتمثلةةةة فةةةي مجلةةةس النةةةواب والحكومةةةة المؤقتةةةة المنبثقةةةة عنةةةه  -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

 .التأكيد مجددًا على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع ليبيا -4
اب عةةن تقةةديره البةةالغ للجهةةود المبذولةةة مةةن قؤَبةةل دول الجةةوار لمعالجةةة األزمةةة فةةي ليبيةةا اإلعةةر  -5

ببعةةدها السياسةةي واألمنةةي، ومسةةاندته لمسةةاعي األمةةم المتحةةدة مةةن خةةالل المبعةةوث الخةةاص 
السيد برناردينو ليون ودعم مسةاعي الةدكتور ناصةر القةدوة ممثةل األمةين العةام للجامعةة إلةى 

 ليبيا.
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تئناف انعقةةةاد الجولةةةة الثانيةةةة مةةةن الحةةةوار بمدينةةةة جنيةةةأ، وحةةةث كافةةةة أطيةةةاف الترحيةةةب باسةةة -6
الشعب الليبي على إبداء المرونة الالزمة والتعامل مع الحوار بروٍح ايجابية وبنةاءة، تضةمن 
الوصول إلى قواسم مشتركة، بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منةه، وُيسةهم بالتةالي فةي 

 ار.استتباب األمن واالستقر 

دعةةةةم المؤسسةةةةات الشةةةةرعية للدولةةةةة، وإعةةةةادة بنةةةةاء وتأهيةةةةل المؤسسةةةةات األمنيةةةةة والعسةةةةكرية،  -7
ومطالبة مجلس األمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيو الوطني الليبي، بما ُيسةهم 
فةةي بسةةةم األمةةةن وتحقيةةةق االسةةةتقرار، وتعزيةةةز جهةةةود التنميةةةة الشةةةاملة، والعمةةةل علةةةى تمكةةةين 

 ين من مباشرة مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.ممثليها الدبلوماسي

التأكيةةد علةةى رفضةةه القةةاطع وإدانتةةه الكاملةةة لعمليةةات القتةةل واالختطةةاف التةةي ترتكبهةةا الجماعةةات  -8
والميليشةةةيات اإلرهابيةةةة المتطرفةةةة فةةةي ليبيةةةا ضةةةد بعةةةض رعايةةةا جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة األبريةةةاء 

هةا اسةتهداف وقتةل الطبيةب المصةري وأسةرته، واختطةاف ثالثةة المقيمين في ليبيا، والتي كةان آخر 
عشةةةر مواطنةةةًا مصةةةريًا بمدينةةةة سةةةرت. ويعةةةرب عةةةن خةةةالص تعازيةةةه ألسةةةر الضةةةحايا المصةةةريين. 
وكةةةذلك لعمليةةةة اختطةةةاف مةةةواطنين تونسةةةيين، ويشةةةدد علةةةى أهميةةةة تضةةةافر كافةةةة الجهةةةود لتةةةأمين 

 .على األراضي الليبيةإطالق سراح المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين 

 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 وتأهيةل مؤسسةات  -10
واألمةةةن الدولةةةة، مةةةن خةةةالل بةةةرامج محةةةددة لبنةةةاء السةةةالم، وبمةةةا ُيسةةةهم فةةةي تثبيةةةت االسةةةتقرار 

 وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.

التأكيةةد مجةةددًا علةةى رفضةةه لكافةةة أشةةكال اإلرهةةاب وضةةرورة التصةةدي الحةةازم لةةه طبقةةًا لقةةرارات  -11
الشةةةرعية الدوليةةةة واإلدانةةةة الشةةةديدة لكافةةةة االعتةةةداءات علةةةى المؤسسةةةات والمنشةةةآت االقتصةةةادية 

 .مقدرات االقتصادية الليبيةوالهالل النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بال

اتخةاذ كافةة التةدابير الالزمةة لةدعم السةلطات الشةرعية للمسةاعدة فةي إعةادة األمةن واالسةتقرار  -12
فةةي ليبيةةا، تنفيةةذًا لقةةرارات مجلةةس الجامعةةة فةةي هةةذا الشةةأن ومةةا يةةنص عليةةه ميثةةاق الجامعةةة 

لجامعةةة العربيةةة وبمقتضةةى اتفاقيةةة معاهةةدة الةةدفاع المشةةترك والتعةةاون االقتصةةادي بةةين دول 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 
  االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

 شأنب
العمل اإلرهابي البربري الذي راح ضحيته واحد وعشرون من المواطنين إدانة وا تن ار 

 المصريين على  د تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا
 ةةةة

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

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

 وبعد التداول خلص المجلس إلى:العام، 

عةةةةراب عةةةةن إدانتةةةةه واسةةةةتنكاره الشةةةةديدين للجريمةةةةة الهمجيةةةةة البشةةةةعة التةةةةي ارتكبهةةةةا تنظةةةةيم اإل -1
"داعةةو" اإلرهةةابي ضةةد واحةةد وعشةةرين مةةن أبنةةاء الشةةعب المصةةري األبريةةاء العةةزل فةةي ليبيةةا 

فضاًل عةن تعةاليم كافةة  وتأباها  كل فطرة سويةوالتي تتعارض مع ابسم المبادئ اإلنسانية 
ّدم  بخةةةةالص التعزيةةةةة والمواسةةةةاة لجمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة، حكومةةةةة ، يتقةةةةالسةةةةماوية األديةةةةان

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

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

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

تنظيم للضربة الجوية التي وّجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة ل الكامل
لين مع السلطات الشرعية داعو اإلرهابي في مدينة درنة الليبيُة، وذلك بتنسيق وتعاونؤ 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 لدول العربية و ص ميثاق جامعة اضد أي تهديد وفقًا لنصو 

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

 نة العامةاألما

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــــــــ
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التأكيد على التزام كافة الدول العربية بالعمل علي التعاون المشترك لتج يأ منابع التمويل  -4
ل الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب عن التنظيمات اإلرهابية، وتقديم كافة أشكا

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

الخبيثة الهّدامة، صونًا  لمآربا ترتبم فيما بينها بروابم فكرية وأيدلوجية متطرفة لبلوغ ذات
 للسلم واألمن الدوليين، وليس في منطقة الشرق األوسم فحسب.

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

 
  

 
 
 ةةةةةةةةةةة
الثانية من البيان، والفقرة الخامسة في عبارتها األخيرة "ورفع الحظر عن تسليح  الفقرة ىعل دولة قطرتتحفظ   -

 الجيو الليبي".
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 تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة في ▪

( المنعقةةدة فةةي الكويةةت 25وعلةةى مةةا جةةاء بةةاإلعالن الصةةادر عةةن القمةةة العربيةةة العاديةةة ) ▪
 ،26/3/2014بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذ يؤكةةد علةةى االلتةةزام بةةالقرارات والبيانةةات الصةةادرة عةةن مجلةةس جامعةةة الةةدول العربيةةة بشةةأن  -

 7/9/2014( بتةاريخ 142)د.ع  7806، وآخرهةا القةرار رقةم تطورات األوضاع في دولةة ليبيةا
الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العاديةة  7552والقرار رقم 

 ،15/1/2015بتاريخ 
وإذ يعةةةرب عةةةن ارتياحةةةه السةةةتئناف جةةةوالت الحةةةوار الةةةوطني الليبةةةي بالمملكةةةة المغربيةةةة تحةةةت  -

 و ليون، ويرحب باألجواء االيجابية لهذه الجوالت،إشراف المبعوث الخاص برناردين

وإذ ُيعةةرب عةةن ترحيبةةه ودعمةةه لالجتمةةاع الةةذي تستضةةيفه الجزائةةر لألحةةزاب السياسةةية الليبيةةة،  -
 تحت رعاية المبعوث الخاص برناردينو ليون،

وإذ يعةةرب عةةن الشةةكر والتقةةدير للةةدكتور ناصةةر القةةدوة مبعةةوث األمةةين العةةام بشةةأن ليبيةةا علةةى  -
 ويأخذ علمًا بالتقرير الذي قدمه،جهوده 

وإذ يعةةرب عةةن دعمةةه للجهةةود العربيةةة المبذولةةة فةةي إطةةار األمةةم المتحةةدة، وخاصةةًة مةةن جانةةب كةةل مةةن  -
جمهوريةةة مصةةر العربيةةة والمملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية، التةةي أسةةفرت عةةن تقةةديم ومناقشةةة مشةةروع قةةرار 

 ،لح الجيو الوطني الليبيعربي في مجلس األمن حول ليبيا، يتعلق برفع الحظر عن تس

 ر ُيقــــر

التأكيةةةد ُمجةةةّددًا علةةةى ضةةةرورة االلتةةةزام بةةةاحترام وحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها، وعةةةدم  -1
بين الحوار الشامل بالتدخل في شؤونها الداخلية والحفاض على استقاللها السياسي، وااللتزام 

تحةةت رعايةة مبعةوث األمةةم  سياسةيةودعةةم العمليةة الالقةوى السياسةية النابةةذة للعنةف والتطةرف 
 .المتحدة إلى ليبيا
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تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمةادي للحكومةة الشةرعية، وتةوفير المسةاعدات  -2
الالزمةةة لهةةا لصةةون وحمايةةة سةةيادة ليبيةةا، بمةةا فةةي ذلةةك دعةةم الجةةيو الةةوطني حتةةى يسةةتطيع 

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

مطالبة مجلس األمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السالح إلى الحكومة الليبية باعتبارهةا  -3
الجهةةة الشةةرعية ليتسةةنى لهةةا فةةرض األمةةن ومواجهةةة اإلرهةةاب فةةي ليبيةةا، ممةةا يسةةمح بتسةةليح 
الجةةيو الةةوطني الليبةةي، ودعةةوة المجتمةةع الةةدولي لتحمةةل مسةةؤولياته فةةي منةةع تةةدفق السةةالح 

اد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات اإلرهابية التي تواصل العبث بمقةدرات الشةعب والعت
الليبةةي وحصةةد األرواح، وذلةةك انسةةةجامًا مةةع مشةةروع القةةرار العربةةةي بشةةأن ليبيةةا فةةي مجلةةةس 

 األمن.

العمةةل علةةى تمكةةين الممثلةةين الدبلوماسةةيين للمؤسسةةات الشةةرعية المتمثلةةة فةةي مجلةةس النةةواب  -4
 بثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.والحكومة المن

اتسةةةاع أنشةةةطة علةةةى ضةةةوء اإلعةةةراب عةةةن القلةةةق البةةةالغ إزاء اسةةةتمرار المواجهةةةات الُمسةةةّلحة  -5
وُيةةةةدين بالخصةةةةوص الجريمةةةةة النكةةةةراء ضةةةةد المليشةةةيات خةةةةارج إطةةةةار سةةةةلطة الدولةةةةة الليبيةةةةة، 

لتةةةةي راح ضةةةةحيتها عشةةةةرات بةةةةين ليبيةةةةين المةةةةواطنين المصةةةةريين بمدينةةةةة سةةةةرت والتفجيةةةةرات ا
ومصريين، بمدينةة القبةة، وذلةك مةن قؤَبةل تنظةيم داعةو اإلرهةابي الةذي يسةعى إلةى أن تكةون 

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

الجةةوار، تجديةةد الةةدعوة لةةدعم الحكومةةة الليبيةةة فةةي جهودهةةا لتةةأمين وضةةبم الحةةدود مةةع دول  -6
وذلةةك لوقةةف تةةدفق الجماعةةات اإلرهابيةةة وعصةةابات تجةةارة السةةالح والمخةةدرات والهجةةرة غيةةر 

)الشرعية.


) 

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

                                                 
() تصريح تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 

ن الفقرات المتعلقة برفةع الحظةر وتسةليح الجةيو الليبةي، ينةدرج "من وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود م
ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قؤَبل المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لحل 

يةة، تتةولى األزمة الليبية، وذلك من خالل الحوار الشامل التوافقي بين األشقاء الليبيين، وتشةكيل حكومةة وحةدة وطن
مواجهةةةة التحةةةديات والمخةةةاطر فةةةي ليبيةةةةا الشةةةقيقة باعتبارهةةةا المؤهلةةةة للقيةةةام بالمهةةةةام السةةةيادية لكةةةل جةةةيو وطنةةةةي، 

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

 :تحفظ دولة قطر
 5/0016575/2015رقةم كرة المندوبية الدائمةة لدولةة قطةر بموجب مذتتحفظ دولة قطر على كامل القرار 

 .10/3/2015بتاريخ 
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التطورات الخطيرة فـي دولـة 
 ليبيا

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير  ▪

وعلــى مــا جــاء بــاإلعالن الصــادر عــن القمــة العربيــة العاد ــة  ▪
 ،26/3/2014( المنعقدة في ال ويت بتاري  25)

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

ورقم  7/9/2014( بتاري  142)د.ع  7806رقم  اترار وآخرها الق
الصادر عن مجلـس الجامعـة علـى المسـتوى الـوزاري فـي  7552

د.ع  7873ورقــــم  ،15/1/2015دورتــــه  يــــر العاد ــــة بتــــاري  
 ،9/3/2015( بتاري  143)

وإذ  عــرع عــن ارتياحــه ال ــتتنال جــوالت الحــوار الــوطني الليبــي  -
مبعوث الخاص برنارد نو ليون، بالممل ة المغربية تحت إشرال ال

 ويرحب باألجواء اال جابية لهذه الجوالت،

ــــذي ا تضــــافته  - ــــاع ال ــــه لالجتم ــــه ودعم ــــرع عــــن ترحيب وإذ ُ ع
الجمهوريـــة الجزائريـــة الد مقراطيـــة الشـــعبية ليحـــزاع السيا ـــية 

 الليبية، تحت رعا ة المبعوث الخاص برنارد نو ليون،

ناصـــر القـــدوة مبعـــوث  وإذ  عـــرع عـــن الشـــكر والتقـــد ر للـــدكتور -
 األمين العام بشأن ليبيا على جهوده الُمقدرة،

وإذ  عرع عـن دعمـه للجهـود العربيـة المبذولـة فـي إطـار األمـم المتحـدة،  -
وخاصــةم مــن جانــب كــل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والممل ــة األردنيــة 
ــد م  ــي م ــفرت عــن تق ــس األمــن، الت ــي مجل الهاشــمية العضــو العربــي ف

قرار عربي في مجلس األمن حول محاربـة اإلرهـاع فـي  ومناقشة مشروع
 ،(2214ليبيا والتي مدت إلى صدور قرار مجلس األمن )

وإذ ُ عرع عن تقد ره للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة  -
ـــه  ـــي با عت لمكافحـــة ظتنظـــيم داعـــش اإلرهـــابيظ والمجموعـــات الت

طة بتنظيم القاعـدة و يرها من األفراد والجماعات وال يانات المرتب
 في ليبيا،
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 ُيقــــر ر

التأكيد ُمجّددام على ضرورة االلتزام باحترام وحـدة و ـيادة ليبيـا  -1
و المة مراضيها، وعدم التدخل فـي شـؤونها الداخليـة والحفـا  

بـين القـوى الحوار الشامل بعلى ا تقاللها السيا ي، وااللتزام 
 ة السيا ـــيةودعـــم العمليـــالسيا ـــية النابـــذة للعنـــ  والتطـــرل 

 .تحت رعا ة مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا
تقد م الدعم ال امل بما فيه الدعم السيا ـي والمـادي للحكومـة  -2

الشـــرعية، وتـــوفير المســـاعدات الالزمـــة لهـــا لصـــون وحما ـــة 
 يادة ليبيا، بما فـي ذلـد دعـم الجـيش الـوطني حتـى  سـتطيع 

بسـ  األمـن مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على اإلرهاع و 
 في ليبيا.

 27/3/2015الصـادر فـي  2214الترحيب بقرار مجلس األمن  -3
الُمقـــدم مـــن الممل ـــة األردنيـــة الهاشـــمية العضـــو العربـــي فـــي 
مجلس األمن حول مكافحـة اإلرهـاع فـي ليبيـا، متضـمنام دعـوة 
لجنــة األمــم المتحــدة المشــرفة علــى حظــر الســالح إلــى  ــرعة 

من الحكومة الليبية لتمكينها  البت في طلبات التسليح المقدمة
 من مواجهة اإلرهاع.

دعوة مجلس األمن إلى إنشاء آلية تضمن منـع تـدف  السـالح  -4
والعتــاد بحــرام وجــوام إلــى التنظيمــات والجماعــات اإلرهابيــة التــي 

 تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد األرواح.

رعية العمل على تمكين الممثلين الدبلوما يين للمؤ سات الش -5
المتمثلة في مجلس النواع والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة 

 مهامهم وفقام لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اإلعــراع عــن القلــ  البــالس إزاء ا ــتمرار المواجهــات الُمســّلحة  -6
اتساع منشطة المليشيات خارج إطـار  ـلطة الدولـة على ضوء 

المــواطنين وُيــد ن بالخصــوص الجريمــة الن ــراء ضــد الليبيــة، 
المصريين بمد نة  رت والتفجيرات التي راح ضـحيتها عشـرات 
ــل تنظــيم  بــين ليبيــين ومصــريين، بمد نــة الكبــة، وذلــد مــن ق ب 
داعش اإلرهابي الذي  سعى إلى من ت ون ليبيا قاعدة ثالثة له 
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 بعد العراق و ورية، وجر المنطقة بأ رها إلى حرع  شاملة.

ليبية في جهودها لتأمين وضب  تجد د الدعوة لدعم الحكومة ال -7
الحدود مع دول الجوار، وذلد لوقف تدف  الجماعات اإلرهابية 

 وعصابات تجارة السالح والمخدرات والهجرة  ير الشرعية.

 
 (29/3/2015 –( 26د.ع ) 624)ق.ق: 

 

 
 تتحفظ دولة قطر على القرار. -
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 التطـورات الخطيـرة التـي  شهدهـا الوضـع فـي ليبيـا
 

 
إن مجلس جامعة الدول العربيـة المنعقـد فـي دورة   يـر عاد ـة علـى مسـتوى المنـدوبين بتـاري  

، بمقر األمانة العامة برئا ة الممل ـة األردنيـة الهاشـمية، وحضـور معـالي السـيد 18/8/2015
محمد الهادي الدا ري وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيـا، ومشـاركة السـادة المنـدوبين 

 الدائمين والسيد األمين العام لجامعة الدول العربية، 
بعد استماعه إلى العةرض الةذي تفضةل بتقديمةه معةالي وزيةر الخارجيةة والتعةاون الةدولي بدولةة  ▪

ليبيةا حةول تفةاقم األزمةة الليبيةةة فةي ضةوء العةدوان الهمجةي المتواصةةل لمةا يسةمى تنظةيم الدولةةة 
 اإلسالمية على أحياء مدينة سرت،

ب عن إدانته الشديدة للمجازر الوحشية التةي تقةوم بهةا عصةابات داعةو ضةد المةدنيين وإذ يعر  ▪
العةةزل بمدينةةة سةةرت الليبيةةة فةةي الشةةوارع والبيةةوت والمستشةة يات، بةةال وازٍع مةةن ديةةٍن أو ضةةميٍر 

 إنساني، ودون مراعاة لطفل أو شيخ أو امرأة،
الشعب الليبي عمومًا في  وإذ يعرب عن تضامنه المطلق مع أهالي بنغازي ودرنة وسرت ومع ▪

وغيةةره مةةن التنظيمةةات مواجهةةة تنظةةيم داعةةو اإلرهةةابي وممارسةةاته الوحشةةية وأفكةةاره الظالميةةة 
 ،اإلرهابية

وإذ يؤكةةد أن غةةض الطةةرف عةةن مواجهةةة إرهةةاب داعةةو وتمةةدده فةةي ليبيةةا، يهةةدد دول الجةةوار  ▪
 خصوصًا واألمن والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي،

كيد على كافة القرارات والبيانات الصادرة عةن مجلةس جامعةة الةدول العربيةة بكافةة وإذ يعيد التأ ▪
 مستوياته،

 ر ُيقــــر

التأكيةةد مجةةددًا علةةى ضةةرورة االلتةةزام بةةاحترام وحةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةةالمة أراضةةيها، وحمايةةة  -1
العنةةف مواطنيهةةا، والحفةةاض علةةى اسةةتقاللها السياسةةي وااللتةةزام بةةالحوار السياسةةي الليبةةي ونبةةذ 

ودعةةةم العمليةةةة السياسةةةية الجاريةةةة فةةةي مدينةةةة الصةةةخيرات تحةةةت رعايةةةة األمةةةين العةةةام لألمةةةم 
المتحدة، واإلشادة باالنتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السالح 

 الجوى للجيو الليبي ضد تنظيم داعو اإلرهابي.
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الليبةةي بمدينةةة جنيةةأ فةةي إطةةار مبةةادرة إبةةداء ارتياحةةه لمواصةةلة عقةةد جةةوالت الحةةوار الةةوطني  -2
األمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها إلى ليبيا السةيد برنةاردينو ليةون، ويناشةد األطةراف الليبيةة 

 التحلي بالمرونة وإعالء مصلحة ليبيا العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني.
مةة الليبيةة وتطبيةق حث الدول العربية مجتمعة أو فرادى بضرورة تقةديم الةدعم الكامةل للحكو  -3

والتةةي تطلةةب مةةن  8-7-3( وبالةةذات الفقةةرات 2214قةةرارات مجلةةس األمةةن وخاصةةًة منهةةا )
األعضاء فةي األمةم المتحةدة دعةم دولةة ليبيةا فةي حربهةا ضةد اإلرهةاب ومسةاعدتها بالوسةائل 

 الالزمة على دعم استتباب األمن.

ة، إلةةى التعجيةةل بوضةةع يؤكةةد أن الحاجةةة أصةةبحت أكثةةر إلحاحةةًا، فةةي هةةذه الظةةروف العصةةيب -4
إسةةتراتيجية عربيةةة تضةةمن مسةةاعدة ليبيةةا عسةةكريًا فةةي مواجهةةة إرهةةاب داعةةو وتمةةدده علةةى 

 أراضيها.

دعةةوة المجتمةةةع الةةدولي إلةةةى دعةةم الحكومةةةة الليبيةةة فةةةي مواجهةةة االنتهاكةةةات والمجةةازر التةةةي  -5
وضةةع  يرتكبهةةا تنظةةيم داعةةو اإلرهةةابي فةةي حةةق األبريةةاء بمدينةةة سةةرت الليبيةةة، ويةةدعوه إلةةى

خطة شاملة تكفل محاربة اإلرهاب األسةود، دون االقتصةار فةي ذلةك علةى بلةدان أو منةاطق 
 أو منظمات بعينها.

حةةةةث لجنةةةةة العقوبةةةةات الدوليةةةةة التابعةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة علةةةةى االسةةةةتجابة الفوريةةةةة والبةةةةت فةةةةي  -6
 الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليبية كطلباٍت عاجلة لمواجهة أزماٍت طارئة.

 لب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار.الط -7

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

                                                 
() تصريح تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 

، يندرج ضمن السياق السياسي وهةو جةزء من القرار 4 ة"من وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود من الفقر 
ل المجتمع الةدولي، باعتبةاره السةبيل الوحيةد لحةل األزمةة الليبيةة، وذلةك مةن خةالل من الحل التوافقي المنشود من قؤبَ 

الحوار الشامل التوافقي بين األشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في 
مة الفعالةة فةي محاربةة اإلرهةاب، ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السةيادية لكةل جةيو وطنةي، والمسةاه

 ".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 الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة  ▪

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 ر ُيقــــر

الترحيب بالحوار والتطورات األخيرة وإعالن مبعوث األمين العام ليون وسة يه للتوقيةع علةى  -1
فةةةي ظةةةل االلتةةةزام بةةةاحترام وحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها  20/9/2015فةةةي االتفةةةاق 

والحفاض على استقاللها السياسي وااللتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية 
السياسةية الجاريةةة فةةي مدينةةة الصةخيرات تحةةت رعايةةة األمةةين العةام لألمةةم المتحةةدة، واإلشةةادة 

حققةةت إثةةر انتفاضةةة مةةدينتي درنةةة وبنغةةازي وثوارهمةةا بةةدعٍم مةةن السةةالح باالنتصةةارات التةةي ت
 الجوى للجيو الليبي ضد تنظيم داعو اإلرهابي.

اإلعراب الكامل عن اإلدانة الحازمة والشديدة لهذه الجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم داعةو  -2
للمةةدنيين اآلمنةةين،  اإلرهةةابي فةةي مدينةةة سةةرت الليبيةةة والمةةدن الليبيةةة األخةةرى مةةن قتةةٍل وحةةرقٍ 

والتأكيد مجددًا على ما تضمنته كافة البيانةات والقةرارات الصةادرة عةن مجلةس جامعةة الةدول 
العربيةةة علةةى كافةةة المسةةتويات والوقةةوف بكةةل قةةوٍة إلةةى جانةةب الشةةعب الليبةةي وتقةةديم الةةدعم 

كومةةة الكامةةل للمؤسسةةات الدسةةتورية الشةةرعية للدولةةة الليبيةةة وعلةةى رأسةةها مجلةةس النةةواب والح
المنبثقة عنه لمواجهةة اإلرهةاب، وتجديةد الةدعم للحكومةة الليبيةة المؤقتةة فةي جهودهةا لتةأمين 
وضةةةبم الحةةةدود مةةةع دول الجةةةوار والحةةةد مةةةن تةةةدفق الجماعةةةات اإلرهابيةةةة وتهريةةةب السةةةالح 

 والهجرة غير الشرعية.

فةي دورتةه  تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري  -3
والةةةةةذي يةةةةةدعو الةةةةةدول العربيةةةةةة إلةةةةةى دعةةةةةم  15/1/2015بتةةةةةاريخ  7852غيةةةةةر العاديةةةةةة رقةةةةةم 

المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات األمنية والعسةكرية وبشةكٍل عاجةل 
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وذلةةةك التصةةةدي لتنظةةةيم داعةةةو اإلرهةةةابي فةةةي مدينةةةة سةةةرت ودرنةةةة وبنغةةةازي والمةةةدن الليبيةةةة 
 األخرى.

الةذي يتضةمن دعةوة  2214/2015مةن علةى تفعيةل قةرار مجلةس األمةن رقةم حث مجلةس األ -4
لجنةةةة األمةةةم المتحةةةدة المشةةةرفة علةةةى حظةةةر السةةةالح إلةةةى سةةةرعة البةةةت فةةةي طلبةةةات التسةةةليح 
المقدمةةة مةةن الحكومةةة الليبيةةة المؤقتةةة لتمكينهةةا مةةن مواجهةةة اإلرهةةاب بنةةاًء علةةى قةةرار القمةةة 

 ( التي ُعقدت بشرم الشيخ.26العربية )

جلس األمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجةيو الليبةي باعتبةاره حث م -5
الجهةةة الشةةرعية التةةي تواجةةه اإلرهةةاب، ودعةةوة المجتمةةع الةةدولي لتحمةةل مسةةؤولياته فةةي منةةع 
تةةدفق السةةالح والعتةةاد بحةةرًا وجةةوًا إلةةى التنظيمةةات والجماعةةات اإلرهابيةةة التةةي تواصةةل حصةةد 

 لشعب الليبي.األرواح والعبث بمقدرات ا

اسةةتمرار دول الجامعةةة العربيةةة فةةي دعةةم الشةةرعية فةةي دولةةة ليبيةةا ممثلةةة فةةي مجلةةس النةةواب  -6
المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه إلةى حةين التوصةل إلةى اتفةاق بةين األطةراف 

 الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه األمم المتحدة.

الوضةةةع فةةةي ليبيةةةا كبنةةةٍد دائةةةم علةةةى جةةةدول أعمةةةال مجلةةةس  الموافقةةةة علةةةى إدراج بنةةةد تطةةةورات -7
 جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

الطلب إلى األمةين العةام متابعةة التطةورات وإجةراء المشةاورات الالزمةة لعقةد اجتمةاع لمجلةس  -8
الجامعة العربية على المستوى الوزاري فةي أقةرب وقةٍت ممكةن التخةاذ اإلجةراء المناسةب إزاء 

 ستجد من تطورات في هذا الشأن.ما ي

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

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

تتضمن تحفظ دولةة  15/9/2015بتاريخ   5/62219/2015رقم المندوبية الدائمة لدولة قطر تلقت األمانة العامة مذكرة   -
بأن مسألة تسليح وبناء (: "انطالقًا من قناعة دولة قطر 144ع )د. 7937( من القرار رقم 5و  4قطر على الفقرتين )

الجيو الوطني الليبي هي من مسؤولية حكومة وحدة وطنية تجمع كافة أبناء الشةعب الليبةي الشةقيق تقةوم بمهمةة إعةادة 
واقةع المتطلبةات البناء واالعمار وتحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، كما أن تحفظ دولة قطر يةأتي انسةجامًا مةع 

راراته المتعلقة بالوضع في ليبيا، وفي هذا اإلطار تجدد دولة قطر دعوتهةا لكافةة التي يراها مجلس األمن الدولي وفقًا لق
األطراف الليبية إلى تسريع عملية االتفاق السياسي من خةالل الحةوار الةذي ترعةاه األمةم المتحةدة وبمةا يحقةق المصةلحة 

 .شقيق ويمكنه من التصدي ومواجهة اإلرهاب والتطرف وتحقيق األمن واالستقرار"الوطنية للشعب الليبي ال



48 

 

 

 

 

 البيان الصادر عن اجتماع 

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 تطورات الوضع يف ليبيا

 24/12/2015القاهرة: 
 ــــــ

لةةى المسةةتوى الةةوزاري المنعقةةد فةةي دورتةةه غيةةر العاديةةة إن مجلةةس جامعةةة الةةدول العربيةةة ع
فةةةي مقةةةر األمانةةةة العامةةةة بالقةةةاهرة برئاسةةةة دولةةةة اإلمةةةارات  2015ديسةةةمبر/كانون أول  24بتةةةاريخ 

العربيةةة المتحةةدة، ومشةةاركة األمةةين العةةام والسةةادة وزراء الخارجيةةة ورؤسةةاء وفةةود الةةدول األعضةةاء، 
 2259مجلةةس عةةن ترحيبةةه بقةةرار مجلةةس األمةةن رقةةم تةةدارس مسةةتجدات الوضةةع فةةي ليبيةةا وعبةةر ال

بشةةأن ليبيةةا، ويةةدعو كافةةة األطةةراف إلةةى احتةةرام االتفةةاق السياسةةي  23/12/2015الصةةادر بتةةاريخ 
الةةةذي يةةةنص علةةةى تشةةةكيل  17/12/2015الليبةةةي الموقةةةع فةةةي مدينةةةة الصةةةخيرات المغربيةةةة بتةةةاريخ 

أسةةةهمت فةةي التوصةةل إلةةى هةةةذه  حكومةةة وفةةاق وطنةةي، ولجهةةود الةةةدول العربيةةة ودول الجةةوار التةةي
 النتائج.

وأعةةرب المجلةةس عةةن أملةةه فةةي أن ينهةةي هةةذا االتفةةاق معانةةاة األشةةقاء الليبيةةين، ويفةةتح المجةةال 
للبةةدء فةةي مرحلةةة جديةةدة تضةةمن تحقيةةق تطلعةةات الشةةعب الليبةةي فةةي األمةةن واالسةةتقرار، ويةةدعو المجلةةس 

 ي ركب الوفاق الوطني الليبي.أولئك الذين لم يوافقوا على االتفاق إلى سرعة االنخراط ف
كمةا أكةةد المجلةس التزامةةه التةام بسةةيادة واسةةتقالل ليبيةا وسةةالمة أراضةيها ووحةةدتها الوطنيةةة، 
كمةةا يرحةةب بةةالجهود اإلقليميةةة الدوليةةة الهادفةةة إلةةى وضةةع الترتيبةةات األمنيةةة الالزمةةة التةةي تضةةمن 

لمليشةةةةيات والجماعةةةةات مباشةةةةرة حكومةةةةة الوفةةةةاق الةةةةوطني عملهةةةةا مةةةةن العاصةةةةمة طةةةةرابلس وتةةةةدعو ا
 المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.

كمةةةا يؤكةةةد المجلةةةس التةةةزام كافةةةة الةةةدول األعضةةةاء تقةةةديم يةةةد العةةةون والمسةةةاعدة لحكومةةةة الوفةةةاق 
 الوطني في التصدي لألخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناًء على طلبها.

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

 (0612)ص -15(/15/12س)/01ج

 األمانة العامة
أمانة شؤون مجلس 

 الجامعة
 ـــــــ
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 البيان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 يف دورته غري العادية

 بشأن

 إدانة العمل اإلجرامي الذي نفذه تنظيم داعش اإلرهابي مبدينيت زلينت ورأس النوف يف ليبيا

 ـــــ

 

ة غيةةةر عاديةةةة إن مجلةةةس جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة علةةةى المسةةةتوى الةةةوزاري المنعقةةةد فةةةي دور 
، برئاسةةةة سةةةمو وزيةةةر خارجيةةةة دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة 10/1/2016بالقةةةاهرة يةةةوم األحةةةد الموافةةةق 

المتحدة وبحضةور السةادة وزراء الخارجيةة ورؤسةاء الوفةود ومشةاركة معةالي األمةين العةام للجامعةة، 
ليبيةا والةذي أوقةع إذ يدين بشدة العمل اإلجرامي الذي نفذه تنظيم داعو اإلرهابي بمدينة زليتن في 

مئات بين شهيد وجريح والعمل اإلرهةابي الةذي أودى بحيةاة عةدد مةن الشةهداء والجرحةى فةي مدينةة 
رأس النةةوف مةةؤخرًا، فينةةه ُيعةةرب عةةن تعازيةةه ألسةةر الضةةحايا، ويجةةدد تضةةامنه مةةع دولةةة ليبيةةا فةةي 

ع ليبيةةا ُيحةةتم مواجهةة هةةذا التنظةةيم وعصةابته، وينةةوه إلةةى أن تمةةدد داعةو وتصةةاعد عملياتةةه فةي ربةةو 
على دول الجوار والمنطقةة والمجتمةع الةدولي التعجيةل فةي وضةع خطةة واضةحة المعةالم يكةون مةن 
شأنها إنقاذ ليبيا من براثن اإلرهاب، وحمايتهةا مةن تةداعيات الفوضةى التةي ُتغةذي انتشةاره، بمةا فةي 

المسةةلحة،  ذلةةك دعةةم الجةةيو الةةوطني الليبةةي حتةةى يةةتمكن مةةن القضةةاء علةةى التنظيمةةات اإلرهابيةةة
ويؤكةةةد أن اسةةةتمرار األوضةةةاع فةةةي ليبيةةةا بهةةةذه الصةةةورة مةةةن شةةةأنه تعةةةرض األمةةةن اإلقليمةةةي والةةةدولي 
للخطةةر، داعيةةًا إلةةى سةةرعة االنتهةةاء مةةن تشةةكيل حكومةةة الوفةةاق الةةوطني فةةي إطةةار االتفةةاق الموقةةع 

 بالصخيرات، حتى يتسنى لها مباشرة مهامها وتحمل مسؤولياتها.
 

 (10/1/2016 –د.غ.ع  – 215)بيان رقم 
 

 (0015ص) -10(/16/01س)/01ج

 

 األمانة العامة
أمانة شؤون مجلس 

 الجامعة
 ـــــــ
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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، ▪

المسةتوى علةى  (144فةي دورتةه العاديةة ) 7937وعلى قرارات المجلس وأخرها القةرار رقةم  ▪
 ،13/9/2015الوزاري بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذا يؤكةةد مجةةددا علةةى ضةةرورة االلتةةزام بةةاحترام وحةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةةالمة أراضةةيها، وحمايةةة  -

مواطنيهةةا، والحفةةاض علةةى اسةةتقاللها السياسةةي، وعلةةى رفةةض التةةدخل الخةةارجي والعسةةكري فةةي 
 الشأن الليبي،

علةةى مةةا جةةاء فةةي الفقةةرة السةةابعة مةةن قةةرار مجلةةس جامعةةة الةةدول العربيةةة علةةى التأكيةةد مجةةددا  -
والةذي يةدعو الةدول  15/1/2015بتةاريخ  7852المستوى الوزاري في دورته غير العاديةة رقةم 

العربية إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيةل المؤسسةات األمنيةة والعسةكرية 
لتنظيم داعو اإلرهةابي فةي مدينةة سةرت ودرنةة وبنغةازي والمةدن وبشكٍل عاجل وذلك التصدي 

 الليبية األخرى،

 ر ُيقــــر

إلةةى اإلسةةراع فةةي  السياسةةي الليبةةي فةةي الصةةخيرات والةةدعوةتفةةاق االالترحيةةب بةةالتوقيع علةةى  -1
مةةةا يضةةةمن دعةةةم المؤسسةةةات العسةةةكرية واألمنيةةةة بتشةةةكيل حكومةةةة الوفةةةاق الةةةوطني الليبةةةي، 

طبقةًا  قةدراتهامواستقرار الةبالد، وتعبةث برهابية التي الزالت تهدد امن لمواجهة التنظيمات اإل
 .2214/2015لقرار مجلس األمن رقم 

التأكيد مجددا على دعم جامعة الدول العربية للشرعية في دولةة ليبيةا ممثلةة بمجلةس النةواب  -2
لةةةوطني المنتخةةةب والحكومةةةة الليبيةةةة المؤقتةةةة المنبثقةةةة عنةةةه إلةةةى حةةةين إقةةةرار حكومةةةة الوفةةةاق ا

 .23/12/2015المعتمد يوم  2259طبقًا لقرار مجلس األمن رقم  الليبية
رفض وإدانة كافة األعمةال اإلرهابيةة التةي يرتكبهةا تنظةيم داعةو اإلرهةابي فةي حةق األبريةاء  -3

للحكومة  التأييد والدعم الكامل بكافة المدن الليبية وتجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي لتقديم
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صةةةدي لألعمةةةال اإلرهابيةةةة، والتةةةرحم علةةةى أرواح الشةةةهداء اللةةةذين سةةةقطوا فةةةي الليبيةةةة فةةةي الت
مواجهةةةةة تنظةةةةيم داعةةةةو اإلرهةةةةابي فةةةةي العديةةةةد مةةةةن المةةةةدن الليبيةةةةة مةةةةؤخرًا وخاصةةةةة بنغةةةةازي 

 وصبراته.
دعةةوة الةةدول العربيةةة إلةةى تقةةديم الةةدعم السياسةةي والمعنةةوي والمةةادي لحكومةةة الوفةةاق الةةوطني  -4

 .طبقًا لالتفاق السياسي الليبي ل مجلس النواب الليبيالليبي في حال إقرارها من قب
 21الترحيةةةب بةةةدعوة الجمهوريةةةة التونسةةةية لعقةةةد االجتمةةةاع الةةةوزاري لةةةدول جةةةوار ليبيةةةا يةةةومي  -5

فةةي العاصةةةمة التونسةةةية، والتأكيةةد علةةةى أهميةةةة آليةةة دول الجةةةوار فةةةي تعزيةةةز  22/3/2016و
 مسار التسوية السياسية في ليبيا.

عام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مةع السةيد مةارتن كةوبلر ممثةل األمةين الطلب من األمين ال -6
العام لألمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثتها، ومع مختلف األطراف الليبية، ودول الجوار الليبي 

خطوات الحل السياسي التي اقرها اتفةاق  من أجل تذليل العقبات التي مازالت تعترض تنفي
 لمتحدة.الصخيرات تحت رعاية األمم ا

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

 
ــــس  ــــة الإن مجل ــــاري جامع ــــة بت ــــر العاد  ــــه  ي ــــي دورت ــــد ف ــــوزاري المنعق ــــى المســــتوى ال  عل

، في مقر األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة برئا ـة ممل ـة البحـرين، 2016ما و/ م ار  28
الـرئيس فـا ز السـراج رئـيس المجلـس الرئا ـي لحكومـة قدمه دولة اعه للعرض الذي بعد ا تمو 

 ،الوفاق الوطني بدولة ليبيا

 وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، -

( علةةةى المسةةةتوى 145فةةةي دورتةةةه العاديةةةة ) 8008وعلةةةى قةةةرارات المجلةةةس وآخرهةةةا القةةةرار رقةةةم  -
 ،13/3/2016الوزاري بتاريخ 

الةةةرئيس فةةةايز السةةةراج رئةةةيس المجلةةةس الرئاسةةةي لحكومةةةة الوفةةةاق الةةةوطني وعلةةةى رسةةةالتي دولةةةة  -
 ،10/5/2016الموجه إلى معالي األمين العام للجامعة العربية بتاريخ 

وإذ يؤكد مجددًا على االلتةزام بةاحترام وحةدة وسةيادة ليبيةا وسةالمة أراضةيها، وحمايةة مواطنيهةا،  -
 خل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي،والحفاض على استقاللها السياسي، وعلى رفض التد

 ر ُيقــــر

الترحيةةةةب ببةةةةدء المجلةةةةس الرئاسةةةةي لحكومةةةةة الوفةةةةاق الةةةةوطني مباشةةةةرة أعمالةةةةه مةةةةن العاصةةةةمة  -1
بتشةةكيل حكومةةة الوفةةاق الةةوطني خطةةوة هامةةة  2016( لسةةنة 4طةةرابلس، واعتبةةار قةةراره رقةةم )

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

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم السياسةي والمعنةوي والمةادي لحكومةة الوفةاق الةوطني  -2
الليبةةةي بوصةةةفها الحكومةةةة الشةةةرعية الوحيةةةدة لليبيةةةا واالمتنةةةاع عةةةن التواصةةةل مةةةع أي أجسةةةام 

الخةاص  2016( لسةنة 12) تنفيذية أخرى موازية لها، والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم
بتفةةةويض المرشةةةحين كةةةوزراء لحكومةةةة الوفةةةاق الةةةوطني إلةةةى حةةةين اعتمةةةاد الحكومةةةة مةةةن قبةةةل 
مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكٍل عاجل لتفعيل وتأهيل 

الت التي المؤسسات األمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات واألدوات الالزمة في المجا
يحددها المجلةس الرئاسةي لحكومةة الوفةاق الةوطني لالضةطالع بمسةؤولياتها الوطنيةة الملحةة 

( والقةرار 2015)2259وكذلك االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرهةا القةرار رقةم 
 (.2016)2278رقم 
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 16بتةاريخ  الترحيب بالبيان الصادر عةن االجتمةاع الةوزاري الةدولي مةن أجةل ليبيةا فةي فيينةا -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

دعةةوة كةةل الةةدول إلةةى عةةدم التةةدخل فةةي الشةةؤون الداخليةةة لليبيةةا بمةةا فةةي ذلةةك توريةةد األسةةلحة  -4
جماعةةةات المسةةةلحة، واالمتنةةةاع عةةةن اسةةةتخدام الوسةةةائل اإلعالميةةةة للتحةةةريض علةةةى العنةةةف لل

 ومحاولة تقويض العملية السياسية.

التأكيةةد علةةى رفةةض أي تةةدخل عسةةكري فةةي ليبيةةا لعواقبةةه الوخيمةةة علةةى هةةذا البلةةد والمنطقةةة  -5
علةةى أجمةةع، والتشةةديد علةةى أن أي عمةةل عسةةكري موجةةه لمحاربةةة اإلرهةةاب ال يةةتم إال بنةةاًء 

 طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقًا ألحكام ميثاق األمم المتحدة.

التأكيد على ضرورة مواجهة اإلرهاب بشةكٍل حاسةم ودعةم الجةيو الليبةي فةي مكافحتةه لكافةة  -6
التنظيمةةات اإلرهابيةةة بمةةا فيهةةا تنظةةيم داعةةو وتنظةةيم القاعةةدة وأنصةةار الشةةريعة وغيرهةةا مةةن 

 لمتحدة كمنظماٍت إرهابية.التنظيمات المصنفة من قبل األمم ا

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العةام لألمةم المتحةدة  -7
إلى ليبيا ومع مختلف األطراف الليبيةة، ودول الجةوار الليبةي مةن أجةل تةذليل الصةعاب التةي 

المغربيةة تحةت  مازالت تعتةرض تنفيةذ االتفةاق السياسةي الليبةي الموقةع فةي مدينةة الصةخيرات
 رعاية األمم المتحدة.

 

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

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪
( 26العربيـة العاد ـة ) جـاء بـالقرار الصـادر عـن القمـة وعلى ما ▪

 ،29/3/2015المنعقدة في شرم الشي  بتاري  
( فــي دورتــه 8045القــرار رقــم ) وآخرهــاوعلــى قــرارات المجلــس  ▪

 ،28/5/2016 ير العاد ة على المستوى الوزاري بتاري  

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيتة متابعة تنفيذ  ▪
 23/7/2016الوزاري بتـاري   القرارات وااللتزامات على المستوى 

 الذي ُعقد بنواكشوط،
ــا  وإذ -  ؤكــد مجــددا علــى ضــرورة االلتــزام بــاحترام وحــدة و ــيادة ليبي

، وحما ـــة مواطنيهــــا، والحفـــا  علـــى ا ــــتقاللها مراضـــيهاو ـــالمة 
السيا ـــي، وعلـــى رفـــا التـــدخل الخـــارجي والعســـكري فـــي الشـــأن 

 الليبي،

 ُيقــــر ر

الرئا ي لحكومة الوفـاق الـوطني مباشـرة  الترحيب مجددا ببدء المجلس -1
 4رقــم المجلــس الرئا ــي مــن العاصــمة طــرابلس، واعتبــار قــرار  معمالــه
بتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني خطــوة هامــة نحــو تنفيــذ  2016لســنة 

ـــي ـــاق السيا ـــي الليب ـــود االتف ـــة  بن ـــي مد ن ـــه ف ـــع علي ـــم التوقي ـــذي ت ال
 .الصخيرات بالممل ة المغربية

تقد م الـدعم السيا ـي والمعنـوي إلى ول األعضاء تجد د الدعوة للد -2
والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصـفها الحكومـة الشـرعية 

ــا واالمتنــاع عــن التواصــل مــع   مخــرى تنفيذ ــة  مجســامالوحيــدة لليبي
ـــم  ـــس الرئا ـــي رق ـــرار المجل ـــب بق ـــا، والترحي ـــة له لســـنة  12موازي

الوفــــاق الخــــاص بتفــــويا المرشــــحين كــــوزراء لحكومــــة  2016
حين اعتمـاد الحكومـة مـن قبـل مجلـس النـواع ومدائهـا  إلىالوطني 

ــل  ــدعوة لمســاعدتها بشــكل عاجــل لتفعي ــانوني، وكــذلد ال القســم الق
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بــالخبرات ودعمهــا والعســكرية والمدنيــة  األمنيــةوتأهيــل المؤ ســات 
الالزمــة فــي المجــاالت التــي  حــددها المجلــس وتزويــدها بالمعــدات 

ق الـوطني لالضـطالع بمسـؤولياتها الوطنيـة الرئا ي لحكومـة الوفـا
 وآخرهــاذات الصــلة  األمــنالملحــة وكــذلد االلتــزام بقــرارات مجلــس 

 .(2016)2278رقم و ( 2015)2259رقم  ينالقرار 
ـــذي حققتـــه القـــوات التابعـــة لحكومـــة  اإلشـــادة -3 بالتقـــدم الملحـــو  ال

تحريـــر مد نـــة  ـــرت مـــن  ـــيطرة تنظـــيم لالوفـــاق الـــوطني الليبـــي 
ـــى ضـــرورة مواجهـــة داعـــش، وال ـــد مجـــددا عل بشـــكل  اإلرهـــاعتأكي

كافـة التنظيمــات مواجهـة لجـيش الليبـي فــي لدعم تقـد م الــو  ،حا ـم
الشـريعة  ومنصـاربما فيهـا تنظـيم داعـش وتنظـيم القاعـدة  اإلرهابية

المتحـدة كمنظمـات  األمـمو يرها مـن التنظيمـات المصـنفة مـن قبـل 
 .إرهابية

مــاع الــوزاري الــدولي مــن مجــل الترحيـب بالبيــان الصــادر عــن االجت -4
، ونتـــائال االجتمـــاع الثـــامن 16/5/2016ليبيـــا فـــي فيينـــا بتـــاري  

، والتأكيد على مهمية 22/3/2016لدول الجوار في تونس بتاري  
 آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السيا ية في ليبيا.

ا فـي عدم التدخل في الشـؤون الداخليـة لليبيـا، بمـ إلىدعوة كافة الدول  -5
ـــد  ـــد توري ـــاع عـــن ا ـــتخدام  األ ـــلحةذل للجماعـــات المســـلحة، واالمتن

للتحــريا علـــى العنــ  ومحاولــة تقــويا العمليـــة  اإلعالميــةالو ــائل 
 .السيا ية

تــدخل عسـكري فــي ليبيــا لعواقبــه الوخيمــة  ميالتأكيـد علــى رفــا  -6
ــد والمنطقــة  عمــل  مي من، والتشــد د علــى بأجمعهــاعلــى هــذا البل

بناءم علـى طلـب مـن  جب من  تم  اإلرهاعبة عسكري موجه لمحار 
 المتحدة. األمموفقام ألحكام ميثاق وذلد حكومة الوفاق الوطني 

تقـــد م اال ـــتمرار فـــي  إلـــىبـــدور دول الجـــوار ودعوتهـــا  اإلشـــادة -7
من خالل  اإلرهابيةالتنظيمات  إلىمنع وصول السالح لالمساعدة 

التنسي  مع بوذلد  ،مراقبة الحدود البرية المشتركة مع دولة ليبيا
 الحكومة الليبية.

ـــدول  -8 ـــة فـــي  إلـــى األعضـــاءدعـــوة ال المشـــاركة والمســـاهمة الفعال
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المتردي عبر تقـد م المسـاعدات للشـعب  اإلنسانيتحسين الوضع 
التــي اإلنســانية العاجلــة الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة اال ــتجابة 

، وذلــد بالتنســي  مــع حكومــة المتحــدة لــدعم ليبيــا األمــموضــعتها 
 .وفاق الوطنيال

العـام مواصـلة اتصـاالته ومشـاوراته مـع ممثـل  األمـين إلـىالطلب  -9
الليبيـة  األطـرالليبيا ومع مختل   إلىالعام ليمم المتحدة  األمين

زالت تعتـرض  ودول الجوار الليبي من اجل تذليل الصعاع التي ما
 تنفيذ االتفاق السيا ي الليبي الموقع عليه فـي مد نـة الصـخيرات

 . ة المغربية تحت رعا ة األمم المتحدةبالممل
 

 (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 ▪

( المنعقةةدة فةةي شةةرم الشةةيخ 26بةةالقرار الصةةادر عةةن القمةةة العربيةةة العاديةةة ) جةةاء وعلةةى مةةا ▪
 ،29/3/2015بتاريخ 

( فةي دورتةه غيةر العاديةة علةى المسةتوى 8045القةرار رقةم ) وآخرهةاوعلى قرارات المجلةس  ▪
 ،28/5/2016الوزاري بتاريخ 

وااللتزامةات علةى وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات  ▪
 ،8/9/2016المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

، وحمايةةة أراضةةيهايؤكةةد مجةةددا علةةى ضةةرورة االلتةةزام بةةاحترام وحةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةةالمة  وإذ -
مواطنيهةةا، والحفةةاض علةةى اسةةتقاللها السياسةةي، وعلةةى رفةةض التةةدخل الخةةارجي والعسةةكري فةةي 

 ن الليبي،الشأ

 ر ُيقــــر

مةن العاصةمة  أعمالةهالترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشةرة  -1
بتشكيل حكومة الوفاق الوطني  2016لسنة  4رقم المجلس الرئاسي طرابلس، واعتبار قرار 

ة الةةةذي تةةةم التوقيةةةع عليةةةه فةةةي مدينةةة خطةةةوة هامةةةة نحةةةو تنفيةةةذ بنةةةود االتفةةةاق السياسةةةي الليبةةةي
 .الصخيرات بالمملكة المغربية

تقةديم الةدعم السياسةي والمعنةوي والمةادي لحكومةة الوفةاق إلى تجديد الدعوة للدول األعضاء  -2
 أجسةامالوطني الليبي بوصفها الحكومة الشةرعية الوحيةدة لليبيةا واالمتنةاع عةن التواصةل مةع 

الخةةاص  2016لسةنة  12موازيةة لهةةا، والترحيةب بقةرار المجلةس الرئاسةةي رقةم  أخةرى تنفيذيةة 
حةةةين اعتمةةةاد الحكومةةةة مةةةن قبةةةل  إلةةةىبتفةةةويض المرشةةةحين كةةةوزراء لحكومةةةة الوفةةةاق الةةةوطني 

مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل 
الالزمةةة فةةي وتزويةةدها بالمعةةدات بةةالخبرات ودعمهةةا والعسةةكرية والمدنيةةة  األمنيةةةالمؤسسةةات 
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مجةاالت التةةي يحةددها المجلةةس الرئاسةي لحكومةةة الوفةاق الةةوطني لالضةطالع بمسةةؤولياتها ال
رقةةةم  ينالقةةةرار  وآخرهةةةاذات الصةةةلة  األمةةةنالوطنيةةةة الملحةةةة وكةةةذلك االلتةةةزام بقةةةرارات مجلةةةس 

، والعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى تمكةةةةةةةةين الممثلةةةةةةةةين الدبلوماسةةةةةةةةيين (2016)2278رقةةةةةةةةم و ( 2015)2259
رئاسةةي لحكومةةة الوفةةاق الةةوطني فةةي مباشةةرة مهةةامهم للمؤسسةةات الشةةرعية التابعةةة للمجلةةس ال

 وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة المجلس الرئاسي لحكومةة  -3

الوفةةةاق الةةةوطني ودفةةةع مسةةةار التسةةةوية السياسةةةية فةةةي ليبيةةةا برعايةةةة األمةةةم المتحةةةدة ومسةةةاعدة 
ن علةةى تجةةاوز الوضةةع الةةراهن وذلةةك مةةن خةةالل تعيةةين ممثةةل خةةاص لألمةةين األشةةقاء الليبيةةي

العةةام للجامعةةة العربيةةة فةةي ليبيةةا، لمتابعةةة األوضةةاع وإجةةراء االتصةةاالت مةةع مجلةةس النةةواب 
ومختلةةف أطةةراف المشةةهد السياسةةي واالجتمةةاعي فةةي ليبيةةا وكافةةة األطةةراف الدوليةةة المعنيةةة 

لصةةعوبات التةةي تحةةول دون تقةةدم مسةةار الحةةل بالشةةأن الليبةةي قصةةد المسةةاعدة علةةى تجةةاوز ا
 السياسي.

تحريةر لبالتقدم الملحةوض الةذي حققتةه القةوات التابعةة لحكومةة الوفةاق الةوطني الليبةي  اإلشادة -4
بشةكل  اإلرهةابمدينة سرت من سيطرة تنظيم داعو، والتأكيد مجةددا علةى ضةرورة مواجهةة 

بمةةا فيهةةا تنظةةيم  اإلرهابيةةةتنظيمةةات كافةةة المواجهةةة لجةةيو الليبةةي فةةي لدعم تقةةديم الةةو  ،حاسةةم
 األمةةةمالشةةةريعة وغيرهةةا مةةن التنظيمةةةات المصةةنفة مةةةن قبةةل  وأنصةةارداعةةو وتنظةةيم القاعةةةدة 

 .إرهابيةالمتحدة كمنظمات 
الترحيةةةب بالبيةةةان الصةةةادر عةةةن االجتمةةةاع الةةةوزاري الةةةدولي مةةةن أجةةةل ليبيةةةا فةةةي فيينةةةا بتةةةاريخ  -5

، 22/3/2016ار فةةةةي تةةةةونس بتةةةةاريخ ، ونتةةةائج االجتمةةةةاع الثةةةةامن لةةةةدول الجةةةةو 16/5/2016
 والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.

 األسةلحةعةدم التةدخل فةي الشةؤون الداخليةة لليبيةا، بمةا فةي ذلةك توريةد  إلىدعوة كافة الدول  -6
العنةةةف  للتحةةةريض علةةةى اإلعالميةةةةللجماعةةةات المسةةةلحة، واالمتنةةةاع عةةةن اسةةةتخدام الوسةةةائل 

 ومحاولة تقويض العملية السياسية.
تةةدخل عسةةكري فةةي ليبيةةا لعواقبةةه الوخيمةةة علةةى هةةذا البلةةد والمنطقةةة  أيالتأكيةةد علةةى رفةةض  -7

بنةةاًء يجةةب أن يةةتم  اإلرهةةابعمةةل عسةةكري موجةةه لمحاربةةة  أي أن، والتشةةديد علةةى بأجمعهةةا
 متحدة.ال األمموفقًا ألحكام ميثاق وذلك على طلب من حكومة الوفاق الوطني 

منةع وصةول السةالح لتقديم المسةاعدة االستمرار في  إلىبدور دول الجوار ودعوتها  اإلشادة -8
وذلةةك  ،مةةن خةةالل مراقبةةة الحةةدود البريةةة المشةةتركة مةةع دولةةة ليبيةةا اإلرهابيةةةالتنظيمةةات  إلةةى

 التنسيق مع الحكومة الليبية.ب
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 اإلنسةةةةانين الوضةةةةع المشةةةةاركة والمسةةةةاهمة الفعالةةةةة فةةةةي تحسةةةةي إلةةةةى األعضةةةةاءدعةةةةوة الةةةةدول  -9
اإلنسةةانية المتةةردي عبةةر تقةةديم المسةةاعدات للشةةعب الليبةةي مةةن خةةالل دعةةم خطةةة االسةةتجابة 

 .، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطنيالمتحدة لدعم ليبيا األممالتي وضعتها العاجلة 
متحةدة العةام لألمةم ال األمينالعام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل  األمين إلىالطلب  -10

 الليبية ودول الجوار الليبي من اجل تذليل الصعاب التي ما األطرافليبيا ومع مختلف  إلى
بالمملكةةة  زالةةت تعتةةرض تنفيةةذ االتفةةاق السياسةةي الليبةةي الموقةةع عليةةه فةةي مدينةةة الصةةخيرات

 .المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

 
 (8/9/2016 - 2ج  -( 146د.ع ) - 8061)ق: رقم 
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 املتحدة األممجلامعة الدول العربية لدى  د املراقب الدائممكتب الوف
 الختاميالبيان 

 الصادر عن االجتماع التشاوري ملجلس الجامعة

 الوزاري على املستوى 

 21/9/2016نيويورك 

****** 

 21عقد مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري بعد ظهر يوم األربعاء املوافق لـ
بمقر األمم املتحدة في نيويورك اجتماعا تشاوريا برئاسة معالي السيد خميس  2016سبتمبر/ أيلول 

 -وزير الشؤون خارجية الجمهورية التونسية ورئيس الدورة الحالية للمجلس  -الجهيناوي 
األمين  -وبمشاركة السادة وأصحاب املعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي السيد أحمد أبو الغيط 

 الدول العربية. العام لجامعة

استمع السادة وزراء ، (146وبعد الكلمة االفتتاحية لرئيس املجلس الوزاري للدورة )
السكرتير العام لألمم  مبعوث –الخارجية العرب إلى إحاطة قدمها السيد ستيفان دي ميستورا 

  بشأن آخر التطورات في امللف السوري. املتحدة الخاص لسوريا

مختلف املستجدات املتعلقة بتطورات األوضاع في املنطقة وتدارس السادة الوزراء 
( للجمعية العامة 71العربية، وما يجري بشأنها من اتصاالت ومشاورات خالل أعمال الدورة )

لألمم املتحدة، وذلك في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة على املستوى الوزاري في 
  .8/9/2016ريخ املنعقد في القاهرة بتا اجتماعه األخير

وزير  -في هذا اإلطار، استمع املجلس إلى مداخلة قدمها معالي الدكتور رياض املالكي
بشأن متابعة قرارات مجلس الجامعة املذكورة. وتداول املجلس حول  -خارجية دولة فلسطين

بية خطوات التحرك العربي املقبل بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ودعا اللجنة الوزارية العر 
إلى االنعقاد بعد هذا االجتماع للنظر في الطلب الفلسطيني بشأن تقديم مشروع قرار في  املصغرة

وبعد املداوالت تم االتفاق على أن تعقد اللجنة الوزارية . االستيطان حول  مجلس األمن الدولي
إنهاء  أهميةإلى املصغرة في القاهرة في اقرب وقت ممكن. كما تطرق املجلس، في نفس اإلطار،

االحتالل اإلسرائيلي لألراض ي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد، وإلى 
املجموعة العربية في نيويورك بمتابعة هذا املوضوع مع العضو العربي )مصر( بمجلس  تكليف

ينية في األمن، باإلضافة إلى حشد الدعم والتأييد الدوليين للقرارات املتعلقة بالقضية الفلسط
الجمعية العامة، وكافة التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي 

 .الفلـسطينية املحتلة وكافة األراض ي العربية املحتلة

وتناول املجلس مسألة رفض ترشيح إسرائيل ملقعد غير دائم في مجلس األمن للفترة 
لوماس ي املطلوب وفقا لخطة األمين العام في هذا وأكد على أهمية التحرك الدب (،2019-2020)

  .في االجتماع املقبل ملجلس الجامعة وعرض نتائج هذا التحرك ،الشأن
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ر في هذا 
ّ
كما تطرق املجلس إلى مستجدات الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، وذك

ألخير، منوها السياق، بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة على املستوى الوزاري ا
بدور املجموعة العربية بنيويورك في متابعة القرارات املذكورة، ومؤكدا على أهمية مواصلة العمل 

السورية  مع املجموعة الدولية لتهيئة الظروف املالئمة الستئناف عملية املفاوضات بين الحكومة
قرار و  1لبيان جنيف  واملعارضة الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية لالزمة الراهنة وفقا

(. كما أكد على ضرورة توفير الدعم العاجل للدول العربية املجاورة 2015) 2254مجلس األمن 
لسورية )اململكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية( وغيرها من الدول العربية املضيفة 

  لالجئين والنـازحين الـسوريين.

ملتابعة تنفيذ قراراته املتعلقة بتطورات  لعربيواستعرض املجلس سبل تفعيل التحرك ا
د على ضرورة قيام الدول 

ّ
األوضاع في ليبيا لدعم مسار عملية االنتقال السياس ي السلمي، وأك

األعضاء بتوفير املزيد من الـدعم الـسياس ي واملعنوي واملادي للمجلس الرئاس ي وحكومة الوفاق 
حفظ األمن واالستقرار ومواجهة تنظيم داعش  الوطني والجيش الليبـي، وذلك لتمكينها من

والجماعـات اإلرهابية، والنهوض باملهام امللقاة على عاتقها في توفير الخدمات األساسـية وإعادة 
اإلعمار وبناء املؤسسات العسكرية واألمنية. كما جدد املجلس التأكيد على أهمية تعزيز دور 

ملجلـس الرئاسـي لحكومة الوفاق الوطني ودفع مسار الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة ا
التسوية السياسية في ليبيا برعاية األمـم املتحـدة، ومساعدة األشقاء الليبيين على تجاوز الوضع 
الراهن، من خالل تعيين ممثل خاص لألمين العام للجامعة العربية في ليبيا، بهدف متابعة 

واب ومختلف أطراف املشهد السياس ي واالجتماعي في األوضاع وإجراء االتصاالت مع مجلس الن
  .ليبيا وكافة األطراف الدوليـة املعنية بالشأن الليبي

وبالنسبة للمسألة اليمنية، أكد املجلس على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في 
مـن  فخامة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" وعلى ضرورة قيام الدول األعضاء بتوفير املزيد

الـدعم للحكومـة اليمنية الشرعية لتمكينها من االضطالع بمسؤولياتها في هذه املرحلة االنتقالية 
ومواجهة التحديات املاثلة في الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية واملاليـة ملعالجة األوضاع 

كذلك ملساعدتها على اإلنسانية واالقتصادية الصعبة وتلبية االحتياجـات التنمويـة العاجلة، و 
استكمال الترتيبات املتعلقة بإنجـاز املرحلـة االنتقالية. وأعرب املجلس عن الشكر للدول التي 
قامت بتوفير الدعم اإلنساني لليمن خـالل الفترة املاضية وفي مقدمتها اململكة العربية السعودية 

ن وسلطنة عمان. كما وجه الشكر ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحري
 الستـضافتها لجلـسات املشاورات اليمنية التي انعقدت في 

ً
 وحكومة وشعبا

ً
لدولة الكويت أميرا

، وإلى دولة قطر على تنظيم استضافة مؤتمر لإلغاثة اإلنسانية الكويت تحت رعاية األمم املتحدة
 في اليمن.

رات الجارية للقمة العربية األفريقية وفي نهاية االجتماع أخذ املجلس علما بالتحضي
في ضوء  2016 نوفمبر/ تشرين الثاني 23الرابعة املقرر عقدها في مالبو بغينيا االستوائية في 

 -رئيس الجانب العربي في لجنة الشراكة األفريقية العربية -العرض الذي قدمه وفد دولة الكويت 
 .هذه القمةوتقرير األمانة العامة حول التحضيرات الجارية ل
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الترحيب باختيار السيد السفير صالح الد ن الجمالي ممثالم 
 ليبيا إلىخاصام لالمين العام لجامعة الدول العربية 

 
ــر  ــدائمين فــي دورتــه  ي ــدوبين ال ــى مســتوى المن ــة المنعقــد عل إن مجلــس جامعــة الــدول العربي

 ية،بالقاهرة برئا ة الجمهورية التونس 10/11/2016العاد ة بتاري  
 وبعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 8/9/2016( بتةةةةاريخ 146)د.ع  8061( مةةةةن القةةةةرار رقةةةةم 3نةةةةص الفقةةةةرة ) إلةةةةىواسةةةةتنادًا  -
الصةةادر عةةن مجلةةس الجامعةةة علةةى المسةةتوى الةةوزاري بشةةأن تعيةةين ممثةةل خةةاص لالمةةين 

ي الصةةادر عةةن ى مةةا جةةاء فةةي البيةةان الختةةامإلةةليبيةةا، واسةةتنادًا  إلةةىالعةةام للجامعةةة العربيةةة 
االجتمةةةاع التشةةةاوري لمجلةةةس جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة علةةةى المسةةةتوى الةةةوزاري فةةةي نيويةةةورك 

 في هذا الشأن، 21/9/2016بتاريخ 
مةةةن النظةةةام األساسةةةي لمةةةوظفي األمانةةةة العامةةةة  10وعمةةةاًل بةةةنص الفقةةةرة "ب" مةةةن المةةةادة  -

 واللوائح التنفيذية والنظم الداخلية لألمانة العامة ذات الصلة،

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

 يقـــرر

الترحيةةب باختيةةار معةةالي األمةةين العةةام للسةةيد السةةفير صةةالح الةةدين الجمةةالي ليتةةولى مهمةةة  .1
العةةام،  األمةينالممثةل الخةاص لالمةين العةةام إلةى ليبيةا، لمةةدة سةنة قابلةة للتجديةد بقةةرار مةن 

الليبيةةين  األشةةقاءمجلةةس التةةام لمهمتةه ومسةةاعيه الحميةةدة لمسةاعدة مةع التأكيةةد علةةى دعةم ال
على تجاوز صعوبات الوضع الةراهن وتحقيةق التقةدم المنشةود علةى مسةار الحةل السياسةي 

 الليبية. األزمة إلنهاء

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

 
 (10/11/2016 -د.غ.ع  -8104)ق: رقم 



63 

 

 
 

 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 ▪

عةة علةى لمجلةس الجام (27)العاديةة الةدورة الصةادر عةن  647رقةم مةا جةاء بةالقرار  ىوعل ▪
 ،25/7/2016المنعقدة في نواكشوط بتاريخ مستوى القمة 

المسةةتوى علةةى  فةةي دورتةةه غيةةر العاديةةة 8045قةةرارات المجلةةس وآخرهةةا القةةرار رقةةم  ىوعلةة ▪
 ،28/5/2016الوزاري بتاريخ 

علةى  التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامةات ىوعل ▪
 ،8/9/2016عقد بتاريخ  الذي المستوى الوزاري 

 ،توصية لجنة الشؤون السياسية ىوعل ▪
ضةةرورة االلتةةزام بةةاحترام وحةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةةالمة أراضةةيها، وحمايةةة  ىعلةة وإذ يؤكةةد مجةةدداً  -

اسةةةتقاللها السياسةةةي وعلةةةي رفةةةض التةةةدخل الخةةةارجي والعسةةةكري فةةةي علةةةى  مواطنيهةةةا، والحفةةةاض
 ،الشأن الليبي

 ر ُيقــــر

وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعلي رفةض التةدخل  ةباحترام وحد االلتزام ىًا علدالتأكيد مجد -1
طلةةب مةةن المجلةةس الرئاسةةي لحكومةةة الوفةةاق علةةى  كةةان نوعةةه مةةا لةةم يكةةن بنةةاء اً الخةةارجي أيةة

البةةالغ إزاء تمةةدد أعمةةال الجماعةةات اإلرهابيةةة القلةةق عةةن  واإلعةةرابالةةوطني وبالتنسةةيق معةةه، 
 .في ليبيا

المنعقةةد علةةى هةةامو أعمةةال المشةةترك حةةول ليبيةةا البيةةان الةةوزاري فةةي ا جةةاء التأكيةةد علةةى مةة -2
 .22/9/2016بتاريخ للجم ية العامة لألمم المتحدة  (71)الدورة العادية 

للتنفيةذ الكامةل لالتفةاق وتأكيد دعةم المجلةس  ،إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبياالدعوة  -3
 .17/12/2015بتاريخ السياسي الليبي الموقع في الصخيرات 

لحةةوار السياسةةي القةائم تحةةت رعايةةة الممثةل الخةةاص لألمةةين العةةام علةةى دعةم ا اً مجةةددالتأكيةد  -4
 لألمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
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األموال الليبية في البنةوك األجنبيةة وكافةة الموجةودات الليبيةة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5
جمةةدة لتخصةةص هةةذه المةةوارد التةةي هةةي ملةةك للشةةعب الليبةةي وتسةةخيرها لخدمتةةه لمواجهةةة الم

رقةم مةن القةرار  (18)للفقةرة  اً وفقة اً الوقةت الةذي يةراه المجلةس الرئاسةي مناسةب يوف، احتياجاته
مةةةن قةةةرارات مجلةةةس األمةةةن  (2011) 1973رقةةةم مةةةن القةةةرار  (20)والفقةةةرة  (2011) 1970

 .ذات الصلة

لحكومةة الوفةاق الةوطني الليبةي للمجلةس الرئاسةي م الةدعم السياسةي والمةادي إلى تقديالدعوة  -6
الةدعم والتواصةل مةع مؤسسةات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عةن 

السياسةةي الليبةةي، الةةدول إلةةى تقةةديم مسةةاعدة عاجلةةة للتنفيةةذ الكامةةل لالتفةةاق ودعةةوة ، موازيةةة
والتةي تعمةل تحةت قيةادة المجلةس الوطنية ت المدنية والعسكرية المؤسساوإعادة دعم وتأهيل 

ومةةدها بةةالخبرات واألدوات الالزمةةة فةةي المجةةاالت التةةي يحةةددها المجلةةس الرئاسةةي  ،الرئاسةةي
وكةةذلك االلتةةةزام بقةةةرارات مجلةةةس  ،لحكومةةة الوفةةةاق الةةةوطني لالضةةطالع بمسةةةؤولياتها الملحةةةة

 .(2016) 2278والقرار رقم (، 2015) 2259وأخرها القرار رقم  األمن ذات الصلة
وتشةةجيع ، ة والتهديةةدات اإلرهابيةةة فةةي ليبيةةاالتحةةديات األمنيةةإزاء العميةةق اإلعةةراب عةةن القلةةق  -7

توحيةةد القةةوات الليبيةةة تحةةت القيةةادة المدنيةةة للمجلةةس الرئاسةةي كطريةةق وحيةةد لعةةودة االسةةتقرار 
 والسالم إلى ليبيا.

يةةةةةة ، ومؤسسةةةةةات وطنيبيةةةةةا المركةةةةةزي مصةةةةةرف لالمجلةةةةةس الرئاسةةةةةي، مجلةةةةةس النةةةةةواب، دعةةةةةوة  -8
 ،التفةةاق وتنفيةةذ حلةةول لمواجهةةة مشةةاكل ليبيةةا االقتصةةاديةل اً اقتصةةادية ليبيةةة أخةةري للعمةةل معةة

والتأكيةةةد علةةةى كةةةل ، 17/11/2016والصةةةادر بتةةةاريخ ببيةةةان رومةةةا حةةةول ليبيةةةا واألخةةذ علمةةةًا 
وكةةةل  ،لبتةةةرولغيةةةر المشةةةروع ل تصةةةديرالوالخاصةةةة بقةةةرارات مجلةةةس الجامعةةةة ذات الصةةةلة، 

المؤسسةات االقتصةادية  ىويةة سةلطة حكومةة الوفةاق الةوطني علةلتق ،اإلجراءات ذات الصةلة
 الليبية.

اإلشادة بدور دول الجوار ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسةوية السياسةية  -9
 في ليبيا، بما يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيةق األمةن واالسةتقرار،

 وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

التأكيد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثالثية التي اقترحها األمين العام لتنسةيق  -10
جهود جامعة الدول العربية مع كٍل من األمم المتحةدة، واالتحةاد األفريقةي، والترحيةب بنتةائج 

، واألخةةذ علمةةًا 21/1/2017و 25/10/2016ا اللةةذين ُعقةةدا بتةةاريخ اجتمةةاعي آليةةة الترويكةة
بتوجه الترويكا المقبل لضم االتحاد األوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية ُتسةهم فةي 
بلةةةورة مقاربةةةة دوليةةةة وإقليميةةةة متناسةةةقة وتكامليةةةة لمسةةةاندة المجلةةةس الرئاسةةةي لحكومةةةة الوفةةةاق 

 ياسية واألمنية واالقتصادية التي تواجهها.الوطني في التعامل مع التحديات الس
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تضةةافته القةةاهرة بتةةاريخ االجتمةةاع الةةوزاري العاشةةر لةةدول جةةوار ليبيةةا الةةذي اسنتةةائج اإلشةةادة ب -11
 ، وكذلك االجتماعات السابقة لدول الجوار.21/1/2017

 تثمةةين ودعةةم المبةةادرة التونسةةية التةةي أطلقهةةا سةةيادة رئةةيس الجمهوريةةة التونسةةية البةةاجي قائةةد -12
السبسي للحل السياسي عبر الحةوار الشةامل والمصةالحة الوطنيةة فةي ليبيةا، والتةي أصةبحت 
بعد إعالن تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يةومي 

، مبادرة ثالثية لدعم التسوية السياسية الشاملة فةي ليبيةا مةن أجةل تهيئةة 20/2/2017و 19
ليبةةي برعايةةةة  –مختلةةف األطةةراف الليبيةةةة فةةي حةةواٍر وطنةةةي ليبةةي الظةةروف المالئمةةة لجمةةةع 

بالصةةخيرات، والةةذي  17/12/2015األمةةم المتحةةدة، اسةةتنادًا لالتفةةاق السياسةةي الموقةةع فةةي 
 ُيشكل إطارًا مرج يًا للتسوية السياسية لألزمة في ليبيا.

نسةةةةاني دعةةةةوة الةةةةدول األعضةةةةاء إلةةةةى المشةةةةاركة والمسةةةةاهمة الفعالةةةةة فةةةةي تحسةةةةين الوضةةةةع اإل -13
المتةةردي عبةةر تقةةديم المسةةاعدات للشةةعب الليبةةي مةةن خةةالل دعةةم خطةةة االسةةتجابة اإلنسةةانية 
 العاجلة التي وضعتها األمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العةام لألمةم المتحةدة  -14
، والتأكيةد علةى تعزيةز دور جامعةة الةدول طةراف الليبيةة ودول الجةوار الليبةيختلةف األومع م

زالةةةت تعتةةةرض تنفيةةةذ االتفةةةاق السياسةةةي الليبةةةي  تةةةذليل الصةةةعاب التةةةي مةةةاالعربيةةةة، مةةةن أجةةةل 
 .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

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

 (27)العاد ة الدورة الصادر عن  647رقم ما جاء بالقرار  ىوعل ▪
قـــدة فـــي نواكشـــوط المنعلمجلــس الجامعـــة علـــى مســـتوى القمــة 

 ،25/7/2016بتاري  
وآخرهـا القـرار رقـم على المسـتوى الـوزاري قرارات المجلس  ىوعل ▪

 ،7/3/2017بتاري  ( 147د.ع ) 8121
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيتة متابعة تنفيـذ  ▪

عمَّـان القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري الـذي ُعقـد فـي 
 ،27/3/2017بتاري  

ــ وإذ  ؤكــد مجــددام  - ــا  ىعل ــاحترام وحــدة و ــيادة ليبي ــزام ب ضــرورة االلت
لحفــــا  علــــى ا ــــتقاللها و ــــالمة مراضــــيها، وحما ــــة مواطنيهــــا، وا

 ،رفا التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي ىالسيا ي وعل

 ُيقــــر ر

و ــيادة ليبيــا و ــالمة  ةبــاحترام وحــد االلتــزام ىالتأكيــد مجــددام علــ -1
رفـا التــدخل الخـارجي م ـام كـان نوعــه مـا لـم  كــن  ىا وعلـمراضـيه

بنــاء علــى طلــب مــن المجلــس الرئا ــي لحكومــة الوفــاق الــوطني 
البـــالس إزاء تمـــدد معمـــال القلـــ  عـــن  واإلعـــراعوبالتنســـي  معـــه، 

 .الجماعات اإلرهابية في ليبيا

الــوزاري الصــادر عــن االجتمــاع البيــان فــي التأكيــد علــى مــا جــاء  -2
المنعقــد علــى هــامش معمــال الــدورة العاد ــة يبيــا المشــترك حــول ل

 .22/9/2016بتاري  ( للجمعية العامة ليمم المتحدة 71)

عبـر الحـوار الشـامل والمصـالحة الوطنيـة إلى حل  يا ـي الدعوة  -3
ليزمة في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من هـذه األزمـة، 

سيا ـــي الليبـــي للتنفيـــذ ال امـــل لالتفـــاق الوتأكيـــد دعـــم المجلـــس 
ــاري  الموقــع فــي الصــخيرات  ، والــرفا القــاطع 17/12/2015بت

للحــل العســكري لمــا لــه مــن تــداعيات   ــلبية علــى ممــن وا ــتقرار 
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 ليبيا.

لحـــوار السيا ـــي القـــائم تحـــت رعا ـــة علـــى دعـــم امجـــددام التأكيـــد  -4
الممثــل الخــاص ليمــين العــام ليمــم المتحــدة فــي ليبيــا والممثــل 

 م لجامعة الدول العربية.الخاص ليمين العا
األموال الليبية في البنـوك األجنبيـة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5

وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هـي 
 يوفــ، ملـد للشــعب الليبـي وتســخيرها لخدمتـه لمواجهــة احتياجاتـه

مـن  (18)الوقت الـذي  ـراه المجلـس الرئا ـي منا ـبام وفقـام للفقـرة 
ــم القــرار  ــم ( مــن القــرار 20( والفقــرة )2011) 1970رق  1973رق

 .( من قرارات مجلس األمن ذات الصلة2011)

للمجلـــس الرئا ـــي إلـــى تقـــد م الـــدعم السيا ـــي والمـــادي الـــدعوة  -6
لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني الليبــــي باعتبارهــــا الحكومــــة الشــــرعية 

مؤ ســات  الوحيــدة فــي ليبيــا، واالمتنــاع عــن الــدعم والتواصــل مــع
الــدول إلــى تقــد م مســاعدة عاجلــة للتنفيــذ ال امــل ودعــوة موازيــة، 
المؤ سـات المدنيـة السيا ي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل لالتفاق 

ــة والعســكرية  ــادة المجلــس الرئا ــيالوطني  ،والتــي تعمــل تحــت قي
ـــي  حـــددها  ـــالخبرات واألدوات الالزمـــة فـــي المجـــاالت الت ومـــدها ب

ة الوفاق الوطني لالضطالع بمسـؤولياتها المجلس الرئا ي لحكوم
ومخرهـا  وكـذلد االلتـزام بقـرارات مجلـس األمـن ذات الصـلة ،الملحة

 .(2016) 2278والقرار رقم (، 2015) 2259القرار رقم 
ـــ   -7 التحـــد ات األمنيـــة والتهد ـــدات إزاء العميـــ  اإلعـــراع عـــن القل

كيــادة توحيــد القــوات الليبيــة تحــت الوتشــجيع اإلرهابيــة فــي ليبيــا، 
المدنية للمجلـس الرئا ـي كطريـ  وحيـد لعـودة اال ـتقرار والسـالم 

 إلى ليبيا.
، مصــرل ليبيــا المركــزي المجلــس الرئا ــي، مجلــس النــواع، دعــوة  -8

التفاق وتنفيذ ل ومؤ سات وطنية اقتصاد ة ليبية مخري للعمل معام 
ببيـان رومـا واألخذ علمـام  ،حلول لمواجهة مشاكل ليبيا االقتصاد ة

والتأكيـــد علـــى كـــل ، 17/11/2016والصـــادر بتـــاري  بيـــا حـــول لي
 يـــر تصـــد ر الوالخاصـــة بقـــرارات مجلـــس الجامعـــة ذات الصـــلة، 



68 

 

المشــروع للــنف ، وشــددت علــى ضــرورة تحييــد المنشــ ت النفطيــة 
وثروات الليبيين من مي صراعات  عسكرية حتـى تـتمكن المؤ سـة 

علــى  الوطنيــة للــنف  بطــرابلس مــن االضــطالع بكامــل مســؤوليتها
كافــة منشــ ت الــنف  فــي ليبيــا، ودعــم كــل اإلجــراءات ذات الصــلة 
لتقويــة  ـــلطة المجلــس الرئا ـــي لحكومـــة الوفــاق الـــوطني علـــى 
المؤ ســـات االقتصـــاد ة الليبيـــة، طبقـــام لقـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 

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

ل األكثـــر تـــأثرام بحالـــة عـــدم اال ـــتقرار فـــي ليبيـــا، ودعوتهـــا الـــدو
ــي  ــدفع مســار التســوية السيا ــية ف ــدعم ل ــد م ال لال ــتمرار فــي تق
ليبيا، برعا ة األمم المتحـدة، بمـا  صـون وحـدة و ـالمة مراضـيها، 
وحما ة مواطنيها، وتحقي  األمن واال تقرار، وذلـد بالتنسـي  مـع 

 الوطني الليبي.المجلس الرئا ي لحكومة الوفاق 

 واألخـــذ علمـــام بتو ـــيع العربيـــة، الـــدول جامعـــة دور علـــى التأكيـــد -10
 مجـل مـن رباعيـة آليـة لت ـون  العـام األمـين اقترحهـا التـي الترويكا
 المتحــدة، األمــم مــن كــل مــع العربيــة الــدول جامعــة جهــود تنســي 
 الصـادر المشـترك وبالبيـان األوروبـي، واالتحـاد األفريقي، واالتحاد

 مـن وذلـد ،18/3/2017 بتـاري  اجلية لهذه األخير تماعاالج عن
ــاق  مجــل ــذ االتف ــي إطــار المســار األممــي، وتنفي ــالجهود ف ــدفع ب ال

ـــاق  ـــي، لمســـاندة المجلـــس الرئا ـــي لحكومـــة الوف السيا ـــي الليب
الوطني في التعامل مع التحـد ات السيا ـية واألمنيـة واالقتصـاد ة 

 .التي تواجهها
مهمــة الصــادرة عــن اجتمــاع لجنــة االتحــاد األخــذ علمــام بالنتــائال ال -11

األفريقــي رفيعــة المســتوى المعنيــة بليبيــا الــذي ُعقــد فــي العاصــمة 
ـــي  ـــل ف ـــة برازافي ـــة 27/1/2017ال ونغولي ، وقرارهـــا بتو ـــيع اللجن

لتضــم فــي عضــويتها دول جــوار ليبيــا فــي إطــار الــدفع بالمســار 
 األممي لتسوية األزمة في هذا البلد.

ــائال اإلشــادة ب -12 ــة جتمــاع الــوزاري العاشــر االنت ــا جلي دول جــوار ليبي
، وكذلد االجتماعـات 21/1/2017الذي ا تضافته القاهرة بتاري  
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ــر  ــدت فــي كــل  مــن تــونس والجزائ ــدول الجــوار التــي ُعق الســابقة ل
والخرطوم والقاهرة ونجامينا ونيـامي ومـاالبو، وبا تضـافة الجزائـر 

ي مواخـــر شـــهر لالجتمــاع الحـــادي عشــر لمليـــة المقــرر عقـــده فــ
 .2017مبريل/ نيسان 

ــــادرة التونســــية التــــي مطلقهــــا  ــــيادة رئــــيس  -13 تثمــــين ودعــــم المب
الجمهوريــة التونســية البــاجي قائــد السبســي للحــل السيا ــي عبــر 
الحوار الشامل والمصالحة الوطنيـة فـي ليبيـا، والتـي مصـبحت بعـد 
إعالن تونس الصـادر عـن اجتمـاع وزراء خارجيـة كـل مـن تـونس 

ــر ــومي  والجزائ ــدعم 20/2/2017و 19ومصــر   ــة ل ــادرة ثالثي ، مب
ــة الظــرول  ــا مــن مجــل تهيت التســوية السيا ــية الشــاملة فــي ليبي

 –المالئمة لجمـع مختلـ  األطـرال الليبيـة فـي حـوار  وطنـي ليبـي 
ليبي برعا ة األمم المتحدة، ا تنادام لالتفاق السيا ـي الموقـع فـي 

ام مرجعيــام للتســوية بالصــخيرات، والــذي ُ شــكل إطــار  17/12/2015
 السيا ية ليزمة في ليبيا.

ـــي  -14 ـــة ف ـــى المشـــاركة والمســـاهمة الفعال ـــدول األعضـــاء إل دعـــوة ال
تحسين الوضع اإلنساني المتردي عبـر تقـد م المسـاعدات للشـعب 
الليبــي مــن خــالل دعــم خطــة اال ــتجابة اإلنســانية العاجلــة التــي 

مــع حكومــة وضــعتها األمــم المتحــدة لــدعم ليبيــا، وذلــد بالتنســي  
 الوفاق الوطني.

الطلـب إلــى األمــين العـام مواصــلة اتصــاالته ومشـاوراته مــع ممثــل  -15
األمــين العــام ليمــم المتحــدة ومــع مختلــ  األطــرال الليبيــة ودول 

، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، مـن الجوار الليبي
 ـي زالت تعتـرض تنفيـذ االتفـاق السيا تذليل الصعاع التي مامجل 
 .الليبي

 
 (29/3/2017 – 3ج  –( 28د.ع ) 682)ق.ق: 
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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، ▪

لمجلةس الجامعةة علةى  (28)العاديةة الةدورة ادر عةن الصة 682رقةم مةا جةاء بةالقرار  ىوعل ▪
 ،29/3/2017بتاريخ المملكة األردنية الهاشمية  –مستوى القمة التي انعقدت بعمَّان 

علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةوزاري ( 147د.ع ) 8121قةةةةرارات المجلةةةةس وآخرهةةةةا القةةةةرار رقةةةةم  ىوعلةةةة ▪
 ،7/3/2017بتاريخ 

متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامةات علةى  وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة ▪
 ،12/9/2017المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 ،توصية لجنة الشؤون السياسية ىوعل ▪
ضةةرورة االلتةةزام بةةاحترام وحةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةةالمة أراضةةيها، وحمايةةة  ىعلةة وإذ يؤكةةد مجةةدداً  -

الخةةةارجي والعسةةةكري فةةةي رفةةةض التةةةدخل  ىمواطنيهةةةا، والحفةةةاض علةةةى اسةةةتقاللها السياسةةةي وعلةةة
 ،الشأن الليبي

 ر ُيقــــر

فةض التةدخل ر  ىوسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعل ةباحترام وحد االلتزام ىالتأكيد مجددًا عل -1
البةةالغ إزاء تمةةدد أعمةةال الجماعةةات اإلرهابيةةة القلةةق عةةن  واإلعةةراب، الخةةارجي أيةةًا كةةان نوعةةه

 .في ليبيا

المنعقةةد علةةى هةةامو أعمةةال المشةةترك حةةول ليبيةةا اري البيةةان الةةوز فةةي التأكيةةد علةةى مةةا جةةاء  -2
 .22/9/2016بتاريخ ( للجم ية العامة لألمم المتحدة 71)الدورة العادية 

للتنفيةذ الكامةل لالتفةاق وتأكيد دعةم المجلةس  ،إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبياالدعوة  -3
بتعيةةةين السةةةيد  ، والترحيةةةب17/12/2015بتةةةاريخ السياسةةةي الليبةةةي الموقةةةع فةةةي الصةةةخيرات 

 غسان سالمة ممثاًل خاصًا لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا.

لحةةوار السياسةةي القةائم تحةةت رعايةةة الممثةل الخةةاص لألمةةين العةةام علةةى دعةم امجةةددًا التأكيةد  -4
 لألمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
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األموال الليبية في البنةوك األجنبيةة وكافةة الموجةودات الليبيةة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5
المجمةةدة لتخصةةص هةةذه المةةوارد التةةي هةةي ملةةك للشةةعب الليبةةي وتسةةخيرها لخدمتةةه لمواجهةةة 

رقةم مةن القةرار  (18)الوقةت الةذي يةراه المجلةس الرئاسةي مناسةبًا وفقةًا للفقةرة  يوف، احتياجاته
( مةةةن قةةةرارات مجلةةةس األمةةةن 2011) 1973رقةةةم  ( مةةةن القةةةرار20( والفقةةةرة )2011) 1970

 ، والعمل على تحسين إدارة األصول الليبية المجمدة.ذات الصلة

لحكومةة الوفةاق الةوطني الليبةي للمجلةس الرئاسةي إلى تقديم الةدعم السياسةي والمةادي الدعوة  -6
سةات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عةن الةدعم والتواصةل مةع مؤس

السياسةةي الليبةةي، الةةدول إلةةى تقةةديم مسةةاعدة عاجلةةة للتنفيةةذ الكامةةل لالتفةةاق ودعةةوة موازيةةة، 
وكذلك االلتزام بقرارات  ،وتوحيدهاالوطنية المؤسسات المدنية والعسكرية وإعادة دعم وتأهيل 

 2278والقةةةةةةرار رقةةةةةةم (، 2015) 2259وأخرهةةةةةةا القةةةةةةرار رقةةةةةةم  مجلةةةةةةس األمةةةةةةن ذات الصةةةةةةلة
(2016). 

التةةي تواجههةةا ليبيةةا التحةةديات األمنيةةة والتهديةةدات اإلرهابيةةة إزاء العميةةق عةةن القلةةق  اإلعةةراب -7
توحيد القوات الليبيةة تحةت القيةادة المدنيةة للمجلةس الرئاسةي كطريةق وتشجيع  ودول الجوار،

غةةازي ، والترحيةب فةي هةذا الصةدد بةيعالن تحريةر بنوحيةد لعةودة االسةتقرار والسةالم إلةى ليبيةا
 عات اإلرهابية، بعد أن تم تحرير سرت ومدن أخرى.من قبضة الجما

، مصةةرف ليبيةةا المركةةزي المجلةةس األعلةةى للدولةةة، المجلةةس الرئاسةةي، مجلةةس النةةواب، دعةةوة  -8
التفةةاق وتنفيةةذ حلةةول لمواجهةةة ل للعمةةل معةةاً  ى خةةر األليبيةةة القتصةةادية االوطنيةةة المؤسسةةات الو 

والصةةةةةةادر بتةةةةةةاريخ ليبيةةةةةةا  ببيةةةةةةان رومةةةةةةا حةةةةةةولواألخةةةةةةذ علمةةةةةةًا  ،مشةةةةةةاكل ليبيةةةةةةا االقتصةةةةةةادية
تصدير الوالخاصة بوالتأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، ، 17/11/2016

لتقويةةةة سةةةلطة  ،وكةةةل اإلجةةةراءات ذات الصةةةلة، والمنتجةةةات البتروليةةةة لبتةةةرولغيةةةر المشةةةروع ل
 المؤسسات االقتصادية الليبية. ىحكومة الوفاق الوطني عل

وتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسةوية السياسةية اإلشادة بدور دول الجوار ودع -9
في ليبيا، بما يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيةق األمةن واالسةتقرار، 

 وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

تةي اقترحهةا األمةين العةام لتنسةيق التأكيد على دور جامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية ال -10
جهةةةةود جامعةةةةة الةةةةدول العربيةةةةة مةةةةع كةةةةٍل مةةةةن األمةةةةم المتحةةةةدة، واالتحةةةةاد األفريقةةةةي، واالتحةةةةاد 

 23/5/2017األوروبي، والترحيب بنتائج اجتماع اآللية الرباعية األخيةر الةذي ُعقةد بتةاريخ 
 في بروكسل.

الجزائةةر ليبيةةا الةةذي استضةةافته لةةدول جةةوار  الحةةادي عشةةراالجتمةةاع الةةوزاري نتةةائج اإلشةةادة ب -11
 ، وكذلك االجتماعات السابقة لدول الجوار.8/5/2017بتاريخ 
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تثمةةين ودعةةم المبةةادرة التونسةةية التةةي أطلقهةةا سةةيادة رئةةيس الجمهوريةةة التونسةةية البةةاجي قائةةد  -12
السبسي للحل السياسي عبر الحةوار الشةامل والمصةالحة الوطنيةة فةي ليبيةا، والتةي أصةبحت 

نس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يةومي بعد إعالن تو 
، مبادرة ثالثية لدعم التسوية السياسية الشاملة فةي ليبيةا مةن أجةل تهيئةة 20/2/2017و 19

ليبةةي برعايةةةة  –الظةةروف المالئمةةة لجمةةةع مختلةةف األطةةراف الليبيةةةة فةةي حةةواٍر وطنةةةي ليبةةي 
بالصةةخيرات، والةةذي  17/12/2015اسةةي الموقةةع فةةي األمةةم المتحةةدة، اسةةتنادًا لالتفةةاق السي

ُيشةكل إطةةارًا مرج يةةًا للتسةةوية السياسةية لألزمةةة فةةي ليبيةةا، واألخةةذ علمةًا بمةةا جةةاء فةةي "إعةةالن 
الجزائةةةر الةةةوزاري لةةةدعم التسةةةوية السياسةةةية الشةةةاملة فةةةي ليبيةةةا" الصةةةادر عةةةن اجتمةةةاع وزراء 

 في هذا الشأن. 6/6/2017و 5خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، في الجزائر يومي 
اإلشةةادة باالجتماعةةات التةةي تستضةةيفها جمهوريةةة مصةةر العربيةةة لتقريةةب وجهةةات النظةةر بةةين  -13

 ممثلي المدن الليبية.

الترحيةةةةب بلقةةةةائي السةةةةيد فةةةةائز مصةةةةطفى السةةةةراج رئةةةةيس المجلةةةةس الرئاسةةةةي لحكومةةةةة الوفةةةةاق  -14
بدولةةةة اإلمةةةارات  فةةةي أبةةةو ظبةةةى 2/5/2017الةةةوطني والسةةةيد خليفةةةة بلقاسةةةم حفتةةةر، بتةةةاريخ 

في احدى ضةواحي العاصةمة الفرنسةية بةاريس، مةن  25/7/2017العربية المتحدة، وبتاريخ 
 أجل التوصل إلى حل األزمة السياسية.

لجنة االتحةاد األفريقةي رفيعةة المسةتوى المعنيةة  اتاألخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماع -15
االجتماع الرابع لهذه اللجنةة المنعقةد آخرها و ، التي تضم في عضويتها دول جوار ليبيابليبيا 

 .9/9/2017مؤخرًا في برازافيل بتاريخ 

دعةةةةوة الةةةةدول األعضةةةةاء إلةةةةى المشةةةةاركة والمسةةةةاهمة الفعالةةةةة فةةةةي تحسةةةةين الوضةةةةع اإلنسةةةةاني  -16
المتةةردي عبةةر تقةةديم المسةةاعدات للشةةعب الليبةةي مةةن خةةالل دعةةم خطةةة االسةةتجابة اإلنسةةانية 

المجلةةةس الرئاسةةةي لمتحةةةدة لةةةدعم ليبيةةةا، وذلةةةك بالتنسةةةيق مةةةع العاجلةةةة التةةةي وضةةةعتها األمةةةم ا
 حكومة الوفاق الوطني.ل

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العةام لألمةم المتحةدة  -17
، والتأكيةد علةى تعزيةز دور جامعةة الةدول ومع مختلةف األطةراف الليبيةة ودول الجةوار الليبةي

زالةةةت تعتةةةرض تنفيةةةذ االتفةةةاق السياسةةةي الليبةةةي  ليل الصةةةعاب التةةةي مةةةاتةةةذالعربيةةةة، مةةةن أجةةةل 
 .الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

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

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 اطالعه: بعد -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( لمجلةس الجامعةة علةى 28الصةادر عةن الةدورة العاديةة ) 682وعلى مةا جةاء بةالقرار رقةم  ▪
 ،29/3/2017المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  –مستوى القمة التي انعقدت بعمَّان 

 ،12/9/2017( بتاريخ 148د.ع ) 8174على قرارات المجلس وآخرها القرار رقم و  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 ر ُيقــــر

التأكيةةةد مجةةةددًا علةةةى االلتةةةزام بوحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها وعلةةةى رفةةةض التةةةدخل  -1
رئاسةةةي لحكومةةةة الخةةةارجي أيةةةًا كةةةان نوعةةةه ودعةةةم الجهةةةود والتةةةدابير التةةةي يتخةةةذها المجلةةةس ال

الوفاق الوطني لحفظ األمن وتقويض نشاط الجماعات اإلرهابيةة، وبسةم سةيادة الدولةة علةى 
 كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاض على مواردها ومقدراتها.

الدعوة إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعةم المجلةس للتنفيةذ الكامةل لالتفةاق  -2
والترحيةةةةةةةةب  17/12/2015فةةةةةةةةي مدينةةةةةةةةة الصةةةةةةةةخيرات بتةةةةةةةةاريخ السياسةةةةةةةةي الليبةةةةةةةةي الموقةةةةةةةةع 

باالسةةةتراتيجية وخطةةةة العمةةةل التةةةي أعةةةدتها األمةةةم المتحةةةدة والتةةةي عرضةةةها الممثةةةل الخةةةاص 
لألمةةين العةةام السةةيد غسةةان سةةالمة لحةةل األزمةةة فةةي ليبيةةا واسةةتكمال المرحلةةة االنتقاليةةة مةةن 

ار تنفيذ االتفاق السياسةي الليبةي خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابية في اط
وبمةا يةؤدي إلةى إنهةةاء حالةة االنقسةام فةةي ليبيةا وتعزيةز الثقةة بةةين األطةراف الليبيةة، واإلشةةادة 
في الخصوص باإلجراءات المتخذة من قؤَبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن 

ات بةةةةدء عمليةةةةة تسةةةةجيل االسةةةةتعداد لتنظةةةةيم االنتخابةةةةات وإعةةةةالن المفوضةةةةية العليةةةةا لالنتخابةةةة
 الناخبين وتحديث السجل االنتخابي.

التأكيةد مجةةددًا علةةى دعةم الحةةوار السياسةةي القةائم تحةةت رعايةةة الممثةل الخةةاص لألمةةين العةةام  -3
 26/9/2017لألمةةم المتحةةدة فةةي ليبيةةا، والترحيةةب بانعقةةاد جلسةةات الحةةوار السياسةةي بتةةاريخ 

وبمةةا تةةم التوصةةل إليةةه مةةن نتةةائج ودعةةوة  بالجمهوريةةة التونسةةية تحةةت رعايةةة األمةةم المتحةةدة،
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لجنتةةي الحةةوار عةةةن مجلةةس النةةواب ومجلةةةس الدولةةة إلةةى تحمةةةل مسةةؤوليتهما التاريخيةةة أمةةةام 
الشعب الليبي الستكمال جلسةات الحةوار لمناقشةة تعةديل االتفةاق السياسةي كةأولى الخطةوات 

 نحو إنجاز االستحقاقات السياسية والدستورية.

المجمةةد مةةن األصةةول واألمةةوال الليبيةةة فةةي البنةةوك األجنبيةةة وكافةةة  الةةدعوة إلةةى تحسةةين إدارة -4
الموجةةةودات الليبيةةةة وبمةةةا يضةةةمن اسةةةتفادة الشةةةعب الليبةةةي منهةةةا وتسةةةخيرها لخدمتةةةه لمواجهةةةة 

 1970( مةةن القةةرار رقةةم 18احتياجاتةةه، وذلةةك بالتنسةةيق مةةع المجلةةس الرئاسةةي وفقةةًا للفقةةرة )
( مةةةةن قةةةةرارات مجلةةةةس األمةةةةن ذات 2011) 1973( مةةةةن القةةةةرار رقةةةةم 20( والفقةةةةرة )2011)

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

الدعوة إلى تقديم الةدعم السياسةي والمةادي للمجلةس الرئاسةي لحكومةة الوفةاق الةوطني الليبةي  -5
مةع مؤسسةات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عةن الةدعم والتواصةل 

موازيةةة، ودعةةوة الةةدول إلةةى تقةةديم مسةةاعدة عاجلةةة للتنفيةةذ الكامةةل لالتفةةاق السياسةةي الليبةةي، 
وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك االلتزام بقرارات 

 (.2016) 2278( والقرار رقم 2015) 2259مجلس األمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 

عةةراب عةةن القلةةق البةةالغ إزاء التحةةديات األمنيةةة والتهديةةدات اإلرهابيةةة التةةي تواجههةةا ليبيةةا اإل -6
ودول الجةةةةوار، وخاصةةةةًة خةةةةالل الفتةةةةرة األخيةةةةرة، وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يةةةةدين المجلةةةةس الهجةةةةوم 

داخةةةل مجمةةةع المحةةةاكم بمدينةةةة مصةةةراتة الليبيةةةة،  3/10/2017اإلرهةةةابي الةةةذى وقةةةع بتةةةاريخ 
وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة بنغازي  والتفجير اإلرهابي الذي

، والتفجير اإلرهابي الذى استهدف مسةجد سةعد بةن عبةادة بحةي 23/1/2018الليبية بتاريخ 
، والتةةةةي ُتمثةةةةل جميعهةةةةا جةةةةرائم إرهابيةةةةة بحةةةةق 10/2/2018البركةةةةة بمدينةةةةة بنغةةةةازي بتةةةةاريخ 

جرحى والمصابين، والتأكيد مجددًا على وقوف المواطنين اآلمنين خلَّفت عشرات الشهداء وال
المجلةةس وجامعةةة الةةدول العربيةةة إلةةى جانةةب الشةةعب الليبةةي ومسةةاندته بكةةل جهةةد يرمةةي إلةةى 

 القضاء على نشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.

كةزي، دعوة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس األعلى للدولة، ومصرف ليبيا المر  -7
والمؤسسةةات الوطنيةةة االقتصةةادية الليبيةةة األخةةرى للعمةةل معةةًا لالتفةةاق وتنفيةةذ حلةةول لمواجهةةة 
مشةةةةةةاكل ليبيةةةةةةا االقتصةةةةةةادية، واألخةةةةةةذ علمةةةةةةًا ببيةةةةةةان رومةةةةةةا حةةةةةةول ليبيةةةةةةا والصةةةةةةادر بتةةةةةةاريخ 

، وتأكيد االلتزام بكافة قرارات مجلةس الجامعةة ذات الصةلة، المتعلقةة بةرفض 17/11/2016
يةةةر المشةةةروع للةةةنفم والمنتجةةةات النفطيةةةة، ودعةةةم كافةةةة اإلجةةةراءات الكفيلةةةة وإدانةةةة التصةةةدير غ

 بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات االقتصادية الليبية.

اإلعراب عن بالغ القلق إزاء التطورات التي يشهدها الجنوب الليبي وما صاحبها من أعمال  -8
، بمةا ُيسةةهم فةةي خلةق بيئةةة حاضةةنة عنةف وقتةةل وانخةراط أطةةراف خارجيةةة فةي تةةأجيج الصةةراع
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ل رهةةاب والجريمةةة المنظمةةة العةةابرة للحةةدود، ودعةةوة هةةذه األطةةراف بةةالكف عةةن التةةدخل فةةي 
 الشأن الليبي.

التأكيد على دور جامعة الةدول العربيةة واللجنةة الرباعيةة التةي اقترحهةا األمةين العةام لتنسةيق  -9
واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، جهود جامعة الدول العربية مع كل من األمم المتحدة 

والترحيب بنتائج اجتماعها األخير الذى ُعقد على هامو اجتماعةات الجم يةة العامةة لألمةم 
والتأكيةةد مجةةددًا علةةى نتةةائج اجتماعهةةا الرابةةع الةةذي ُعقةةد فةةي  21/9/2017المتحةةدة بتةةاريخ 

 .23/5/2017بلجيكا بتاريخ  –بروكسل 

اإلشةةادة بةةدور دول الجةةوار الليبةةي ودعوتهةةا لالسةةتمرار فةةي تقةةديم الةةدعم لةةدفع مسةةار التسةةوية  -10
السياسةةية فةةي ليبيةةا، بمةةا يصةةون وحةةدة وسةةالمة أراضةةيها، وحمايةةة مواطنيهةةا، وتحقيةةق األمةةن 

 واالستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

يقي الرابع لوزراء خارجيةة تةونس والجزائةر ومصةر الةذي ُعقةد الترحيب بنتائج االجتماع التنس -11
، ومةةا تةم التأكيةةد عليةةه ببقةاء االتفةةاق السياسةي الموقةةع فةةي 17/12/2017فةي تةةونس بتةاريخ 

المرج يةةةة الوحيةةةدة للحةةةل السياسةةةي فةةةي  17/12/2015مدينةةةة الصةةةخيرات المغربيةةةة بتةةةاريخ 
ا سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي ليبيا، وذلك في اطار المبادرة التونسية التي أطلقه

قائةةةد السبسةةةي للحةةةل السياسةةةي عبةةةر الحةةةوار الشةةةامل والمصةةةالحة الوطنيةةةة فةةةي ليبيةةةا والتةةةي 
أصةةةبحت الحقةةةًا مبةةةادرة ثالثيةةةة لةةةدعم التسةةةوية السياسةةةية الشةةةاملة فةةةي ليبيةةةا مةةةن أجةةةل تهيئةةةة 

ليبةةي برعايةةةة  –الظةةروف المالئمةةة لجمةةةع مختلةةف األطةةراف الليبيةةةة فةةي حةةوار وطنةةةي ليبةةي 
 (.17/12/2015األمم المتحدة استنادًا إلى االتفاق السياسي الليبي )الصخيرات 

الترحيةةب باالجتماعةةات التةةي تستضةةيفها جمهوريةةة مصةةر العربيةةة الهادفةةة إلةةى بحةةث توحيةةد  -12
المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القةوات الليبيةة تحةت القيةادة 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة االستقرار والسالم إلى  المدنية للمجلس
ليبيةةةا، واإلشةةةادة كةةةذلك باالجتماعةةةات التةةةي استضةةةافتها القةةةاهرة لتقريةةةب وجهةةةات النظةةةر بةةةين 

 ممثلي المدن الليبية.

األخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحةاد األفريقةي رفيعةة المسةتوى المعنيةة  -13
يبيةةا والتةةي تضةةم فةةي عضةةويتها دول جةةوار ليبيةةا، وآخرهةةا االجتمةةاع الخةةامس لهةةذه اللجنةةة بل

 28لقمةةةة االتحةةةاد األفريقةةةي ) 30المنعقةةةد فةةةي أديةةةس أبابةةةا علةةةى هةةةامو اجتماعةةةات الةةةدورة 
 (.29/1/2018و

دعةةوة الةةدول األعضةةاء إلةةى المشةةاركة والمسةةاهمة الفعالةةة فةةي تحسةةين الوضةةع اإلنسةةاني فةةي  -14
خطةة االسةتجابة اإلنسةانية العاجلةة التةي وضةعتها األمةم المتحةدة لةدعم ليبيةا  ليبيا مةن خةالل

 وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
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الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العةام لألمةم المتحةدة  -15
ليبةةي والتأكيةةد علةةى تعزيةةز دور جامعةةة الةةدول ومةةع مختلةةف األطةةراف الليبيةةة ودول الجةةوار ال

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

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

 
 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، ▪

( لمجلةس الجامعةة علةى 28الصةادر عةن الةدورة العاديةة ) 682وعلى مةا جةاء بةالقرار رقةم  ▪
 ،29/3/2017شمية بتاريخ المملكة األردنية الها –مستوى القمة التي انعقدت بعمَّان 

( 149د.ع ) 8239وعلةةةةى قةةةةرارات المجلةةةةس علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةوزاري وآخرهةةةةا القةةةةرار رقةةةةم  ▪
 ،7/3/2018بتاريخ 

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

 ةر رُيقةةة

التأكيةةةد مجةةةددًا علةةةى االلتةةةزام بوحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها وعلةةةى رفةةةض التةةةدخل  -1
الخةةةارجي أيةةةًا كةةةان نوعةةةه ودعةةةم الجهةةةود والتةةةدابير التةةةي يتخةةةذها المجلةةةس الرئاسةةةي لحكومةةةة 
الوفاق الوطني لحفظ األمن وتقويض نشاط الجماعات اإلرهابيةة، وبسةم سةيادة الدولةة علةى 

 ماية حدودها والحفاض على مواردها ومقدراتها.كامل أراضيها، وح
الدعوة إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعةم المجلةس للتنفيةذ الكامةل لالتفةاق  -2

والترحيةةةةةةةةب  17/12/2015السياسةةةةةةةةي الليبةةةةةةةةي الموقةةةةةةةةع فةةةةةةةةي مدينةةةةةةةةة الصةةةةةةةةخيرات بتةةةةةةةةاريخ 
الممثةةةل الخةةةاص باالسةةةتراتيجية وخطةةةة العمةةةل التةةةي أعةةةدتها األمةةةم المتحةةةدة والتةةةي عرضةةةها 

لألمةةين العةةام السةةيد غسةةان سةةالمة لحةةل األزمةةة فةةي ليبيةةا واسةةتكمال المرحلةةة االنتقاليةةة مةةن 
خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابية في اطار تنفيذ االتفاق السياسةي الليبةي 

واإلشةةادة  وبمةا يةؤدي إلةى إنهةةاء حالةة االنقسةام فةةي ليبيةا وتعزيةز الثقةة بةةين األطةراف الليبيةة،
في الخصوص باإلجراءات المتخذة من قؤَبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن 
االسةةةةتعداد لتنظةةةةيم االنتخابةةةةات وإعةةةةالن المفوضةةةةية العليةةةةا لالنتخابةةةةات بةةةةدء عمليةةةةة تسةةةةجيل 

 الناخبين وتحديث السجل االنتخابي.
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لممثةل الخةةاص لألمةةين العةةام التأكيةد مجةةددًا علةةى دعةم الحةةوار السياسةةي القةائم تحةةت رعايةةة ا -3
 26/9/2017لألمةةم المتحةةدة فةةي ليبيةةا، والترحيةةب بانعقةةاد جلسةةات الحةةوار السياسةةي بتةةاريخ 

بالجمهوريةةة التونسةةية تحةةت رعايةةة األمةةم المتحةةدة، وبمةةا تةةم التوصةةل إليةةه مةةن نتةةائج ودعةةوة 
مةةةام لجنتةةي الحةةوار عةةةن مجلةةس النةةواب ومجلةةةس الدولةةة إلةةى تحمةةةل مسةةؤوليتهما التاريخيةةة أ

الشعب الليبي الستكمال جلسةات الحةوار لمناقشةة تعةديل االتفةاق السياسةي كةأولى الخطةوات 
 نحو إنجاز االستحقاقات السياسية والدستورية.

الةةدعوة إلةةى تحسةةين إدارة المجمةةد مةةن األصةةول واألمةةوال الليبيةةة فةةي البنةةوك األجنبيةةة وكافةةة  -4
منهةةةا وتسةةةخيرها لخدمتةةةه لمواجهةةةة  الموجةةةودات الليبيةةةة وبمةةةا يضةةةمن اسةةةتفادة الشةةةعب الليبةةةي

 1970( مةةن القةةرار رقةةم 18احتياجاتةةه، وذلةةك بالتنسةةيق مةةع المجلةةس الرئاسةةي وفقةةًا للفقةةرة )
( مةةةةن قةةةةرارات مجلةةةةس األمةةةةن ذات 2011) 1973( مةةةةن القةةةةرار رقةةةةم 20( والفقةةةةرة )2011)

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

إلى تقديم الةدعم السياسةي والمةادي للمجلةس الرئاسةي لحكومةة الوفةاق الةوطني الليبةي  الدعوة -5
باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عةن الةدعم والتواصةل مةع مؤسسةات 
موازيةةة، ودعةةوة الةةدول إلةةى تقةةديم مسةةاعدة عاجلةةة للتنفيةةذ الكامةةل لالتفةةاق السياسةةي الليبةةي، 

ل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك االلتزام بقرارات وإعادة دعم وتأهي
 (.2016) 2278( والقرار رقم 2015) 2259مجلس األمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 

اإلعةةراب عةةن القلةةق البةةالغ إزاء التحةةديات األمنيةةة والتهديةةدات اإلرهابيةةة التةةي تواجههةةا ليبيةةا  -6
الفتةةةةرة األخيةةةةرة، وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يةةةةدين المجلةةةةس الهجةةةةوم  ودول الجةةةةوار، وخاصةةةةًة خةةةةالل

داخةةةل مجمةةةع المحةةةاكم بمدينةةةة مصةةةراتة الليبيةةةة،  3/10/2017اإلرهةةةابي الةةةذى وقةةةع بتةةةاريخ 
والتفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة بنغازي 

استهدف مسةجد سةعد بةن عبةادة بحةي  ، والتفجير اإلرهابي الذى23/1/2018الليبية بتاريخ 
، والتةةةةي ُتمثةةةةل جميعهةةةةا جةةةةرائم إرهابيةةةةة بحةةةةق 10/2/2018البركةةةةة بمدينةةةةة بنغةةةةازي بتةةةةاريخ 

المواطنين اآلمنين خلَّفت عشرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيد مجددًا على وقوف 
يرمةةي إلةةى المجلةةس وجامعةةة الةةدول العربيةةة إلةةى جانةةب الشةةعب الليبةةي ومسةةاندته بكةةل جهةةد 

 القضاء على نشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.

دعوة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس األعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركةزي،  -7
والمؤسسةةات الوطنيةةة االقتصةةادية الليبيةةة األخةةرى للعمةةل معةةًا لالتفةةاق وتنفيةةذ حلةةول لمواجهةةة 

ية، واألخةةةةةةذ علمةةةةةةًا ببيةةةةةةان رومةةةةةةا حةةةةةةول ليبيةةةةةةا والصةةةةةةادر بتةةةةةةاريخ مشةةةةةةاكل ليبيةةةةةةا االقتصةةةةةةاد
، وتأكيد االلتزام بكافة قرارات مجلةس الجامعةة ذات الصةلة، المتعلقةة بةرفض 17/11/2016
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وإدانةةةة التصةةةدير غيةةةر المشةةةروع للةةةنفم والمنتجةةةات النفطيةةةة، ودعةةةم كافةةةة اإلجةةةراءات الكفيلةةةة 
 االقتصادية الليبية. بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات

اإلعراب عن بالغ القلق إزاء التطورات التي يشهدها الجنوب الليبي وما صاحبها من أعمال  -8
عنةف وقتةةل وانخةراط أطةةراف خارجيةةة فةي تةةأجيج الصةةراع، بمةا ُيسةةهم فةةي خلةق بيئةةة حاضةةنة 

ي ل رهاب والجريمةة المنظمةة العةابرة للحةدود، ومطالبةة هةذه األطةراف بةالكف عةن التةدخل فة
 الشأن الليبي.

التأكيد على دور جامعة الةدول العربيةة واللجنةة الرباعيةة التةي اقترحهةا األمةين العةام لتنسةيق  -9
جهود جامعة الدول العربية مع كل من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، 

لعامةة لألمةم والترحيب بنتائج اجتماعها األخير الذى ُعقد على هامو اجتماعةات الجم يةة ا
والتأكيةةد مجةةددًا علةةى نتةةائج اجتماعهةةا الرابةةع الةةذي ُعقةةد فةةي  21/9/2017المتحةةدة بتةةاريخ 

 .23/5/2017بلجيكا بتاريخ  –بروكسل 

اإلشةةادة بةةدور دول الجةةوار الليبةةي ودعوتهةةا لالسةةتمرار فةةي تقةةديم الةةدعم لةةدفع مسةةار التسةةوية  -10
وحمايةةة مواطنيهةةا، وتحقيةةق األمةةن  السياسةةية فةةي ليبيةةا، بمةةا يصةةون وحةةدة وسةةالمة أراضةةيها،

 واالستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجيةة تةونس والجزائةر ومصةر الةذي ُعقةد  -11
فةةي ، ومةةا تةم التأكيةةد عليةةه ببقةاء االتفةةاق السياسةي الموقةةع 17/12/2017فةي تةةونس بتةاريخ 

المرج يةةةة الوحيةةةدة للحةةةل السياسةةةي فةةةي  17/12/2015مدينةةةة الصةةةخيرات المغربيةةةة بتةةةاريخ 
ليبيا، وذلك في اطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي 
قائةةةد السبسةةةي للحةةةل السياسةةةي عبةةةر الحةةةوار الشةةةامل والمصةةةالحة الوطنيةةةة فةةةي ليبيةةةا والتةةةي 

ادرة ثالثيةةةة لةةةدعم التسةةةوية السياسةةةية الشةةةاملة فةةةي ليبيةةةا مةةةن أجةةةل تهيئةةةة أصةةةبحت الحقةةةًا مبةةة
ليبةةي برعايةةةة  –الظةةروف المالئمةةة لجمةةةع مختلةةف األطةةراف الليبيةةةة فةةي حةةوار وطنةةةي ليبةةي 

 (.17/12/2015األمم المتحدة استنادًا إلى االتفاق السياسي الليبي )الصخيرات 

ر العربيةةة الهادفةةة إلةةى بحةةث توحيةةد الترحيةةب باالجتماعةةات التةةي تستضةةيفها جمهوريةةة مصةة -12
المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القةوات الليبيةة تحةت القيةادة 
المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة االستقرار والسالم إلى 

ب وجهةةةات النظةةةر بةةةين ليبيةةةا، واإلشةةةادة كةةةذلك باالجتماعةةةات التةةةي استضةةةافتها القةةةاهرة لتقريةةة
 ممثلي المدن الليبية.

األخذ علمًا بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحةاد األفريقةي رفيعةة المسةتوى المعنيةة  -13
بليبيةةا والتةةي تضةةم فةةي عضةةويتها دول جةةوار ليبيةةا، وآخرهةةا االجتمةةاع الخةةامس لهةةذه اللجنةةة 
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 28ة االتحةةةاد األفريقةةةي )لقمةةة 30المنعقةةةد فةةةي أديةةةس أبابةةةا علةةةى هةةةامو اجتماعةةةات الةةةدورة 
 (.29/1/2018و

دعةةوة الةةدول األعضةةاء إلةةى المشةةاركة والمسةةاهمة الفعالةةة فةةي تحسةةين الوضةةع اإلنسةةاني فةةي  -14
ليبيا مةن خةالل خطةة االسةتجابة اإلنسةانية العاجلةة التةي وضةعتها األمةم المتحةدة لةدعم ليبيةا 

 .وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العةام لألمةم المتحةدة  -15
ومةةع مختلةةف األطةةراف الليبيةةة ودول الجةةوار الليبةةي والتأكيةةد علةةى تعزيةةز دور جامعةةة الةةدول 
العربية، من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقةع 

 دينة الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدة.عليه بم

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

 
 ،المستوى الوزاري إن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -
 ،العامة األمانة  مذكرة على ▪

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

 الجامعةةة لمجلةةس(   29)  العاديةةة الةةدورة عةةن الصةةادر 715 رقةةم بةةالقرار جةةاء امةة وعلةةى ▪
 بتةةةةةةاريخ السةةةةةةعودية العربيةةةةةةة المملكةةةةةةة - بةةةةةةالظهران انعقةةةةةةدت التةةةةةةي القمةةةةةةة مسةةةةةةتوى  علةةةةةةى
15/4/2018، 

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

 ،السياسية الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪
 :قــــر رُي

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

 على الدولة سيادة وبسم اإلرهابية، الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني الوفاق
 . ومقدراتها مواردها على اضوالحف حدودها وحماية ها،أراضي كامل

 لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة -2
 المرج ية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 أعدتها التي العمل وخطة بيستراتيجية ًدامجد 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  روعمش إلقرار النواب مجلس جلسة عقد في باإلسراع
 .ممكن وقت 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 وابالن
 وصوالً  واالقتصادية، العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد القانونية األطر على
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى
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 وكافة األجنبية البنوك في الليبية األموالو  األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة -4
 لمواجهة لخدماته وتسخيرها منها الليبي الشعب استفادة يضمن وبما الليبية الموجودات
 1970 رقم القرار من(  18) للفقرة وفًقا الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك احتياجاته،

 ذات األمن مجلس راراتق 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 واجههات
 دعم وإعادة 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 ةالصل ذات األمن

 ليبيا تواجهها التي اإلرهابية والتهديدات األمنية التحديات 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 لياالع 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
الوطنية للنفم بالعاصمة طرابلس وآخرها الهجوم الغادر الذي استهدف المؤسسة  الماضية،

 بنغازي  بمدينة الناصر 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 وسم الثقيلة باألسلحة سطرابل

 مما العائالت من العشرات ونزوح الجرحي من المئات سقوط مع األطفال 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 ىعل مجدًدا
 ويعمل ليبيا، واستقرار أمن تهدد التي اإلرهابية الجماعات نشاط على القضاء إلى يرمي جهد
 .المجتمعي واألمن السلم على الحفاض على

 جزئًيا اليبي 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 إشراف 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 رى األخ الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات

 بتاريخ الصادر ليبيا حول 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 وكذلك النفطية، والمنتجات للنفم المشروع غير التصدير وإدانة

 إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي الكيان طرابلس العاصمة ومقرها للنفم الوطنية المؤسسة
 حكومة سلطة بتعزيز لكفيلةا اإلجراءات كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفم

 .وتوحيدها الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق

 لتنسيق العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على 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 رحيبوالت
 .30/4/2018 بتاريخ 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

 في 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 يالليب
 .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 اأطلقه التي
 لدعم ثالثية مبادرة الحًقا أصبحت والتي ليبيا في الوطنية والمصالحة 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 -يبيل 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

 نيةالمع 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 ألمما 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 ة،العربي
 .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية الصخيرات بمدينة عليه

 
 

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

 ري،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزا
 بعد اطالعه: -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

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

 علةى الجامعةة 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  لجنة توصية وعلى ▪

 :ر ُيقــــر

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

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

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

  .وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،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 على
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى

 وكافة األجنبية البنوك في الليبية واألموال األصول نم المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة .4
 لمواجهة لخدمته وتسخيرها منها الليبي الشعب 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 تفسيرها أو القرارات تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة،

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

 موازية، مؤسسات مع والتواصل الدعم عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل في تواجهها
 دعم وإعادة الليبي، السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم إلى الدول ودعوة
 لسمج 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
ى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس العاصمةفي  يبيةالل الخارجية وزارة  إلى أدَّ

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

 واألمن السلم على الحفاض على ويعمل يبيال 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 الحاتباإلص 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 لسمج عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام ضرورة على والتأكيد إقفالها،
 النفطية، والمنتجات للنفم المشروع غير التصدير وإدانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس
 الكيان طرابلس العاصمة ومقرها للنفم الوطنية المؤسسة اعتبار على التأكيد وكذلك

 كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفم إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي
 الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة جراءاتاإل

 .وتوحيدها



94 

 

 لتنسيق العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على التأكيد .10
 ،وبياألور  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 يها،أراض 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  بيةالعر  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 افحةلمك 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 االجتماع

 الحوار عبر السياسي للحل السبسي قائد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس سيادة
 التسوية لدعم ثالثية مبادرة الحقاً  أصبحت والتي ليبيا في الوطنية مصالحةوال 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

 توحيد بحث إلى الهادفة العربية مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب .14
 القيادة تحت الليبية القوات توحيد تشجيع على 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 ةواإلشاد ليبيا،

 .الليبية المدن ممثلي

العربية المتحدة بتاريخ  اإلماراتظبي بدولة  أبوالترحيب باالجتماع الذي عقد في  .15
الليبية، كما يثني على ما تم إحرازه من تقدم في هذا المجال  األطرافبين  27/2/2019
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على ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية في ليبيا من خالل إجراء انتخابات  والسيما االتفاق
 عامة، وكذلك االلتزام بالمحافظة على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتها.

 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 الدورة هامو 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 عاون الت منظمة في األعضاء الدول خارجية وزراء لمجلس واألربعين

 . 2019 آذار/مارس 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 - 4ج  -( 151د.ع ) - 8354)ق: رقم 

 
 

 

 

 

 
  



96 

 

 

 تطـورات الوضـع في ليبيـا
 

 
 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

 بعد اطالعه:
 العامة، األمانة مذكرة على

 ،مشتركالعمل العربي ال عن العام األمين تقرير على

وعلةةةةى التوصةةةةية الصةةةةادرة عةةةةن االجتمةةةةاع الثةةةةاني لهيئةةةةة متابعةةةةة تنفيةةةةذ القةةةةرارات وااللتزامةةةةات علةةةةى 
 بالجمهورية التونسية، 29/3/2019المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 علةةةةى الجامعةةةةة لمجلةةةةس( 29) العاديةةةةة الةةةةدورة عةةةةن الصةةةةادر( 715) رقةةةةم بةةةةالقرار جةةةةاء مةةةةا وعلةةةةى
 ،15/4/2018 بتاريخ السعودية العربية المملكة - بالظهران تُعقد التي القمة المستوى 

 .6/3/2019 بتاريخ( 151) ع.د 8354 مةرق القرار اةوآخره سةالمجل قرارات وعلى

 ُيقةةةةر ر:
 التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً  التأكيد .1

 الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس يتخذها التي لتدابيروا الجهود ودعم ،نوعه كان أّياً  الخارجي
 كامل على الدولة سيادة وبسم اإلرهابية، الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني

 .ومقدراتها مواردها على والحفاض حدودها وحماية أراضيها،

 التفاقل الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة .2
 المرج ية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 أعّدتها التي العمل وخطة بيستراتيجية 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  بيا،لي في

 . الدستور، وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية

 الممثل برعاية تم الذي السياسي الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة على مجدداً  التأكيد .3
 النواب مجلسي المجلس يدعو لصددا هذا وفي ليبيا، في المتحدة لألمم العام لألمين الخاص
 األطر على االتفاق في واإلسراع 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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مجلس األمن الكامل لحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص لألمين العام اإلشادة بدعم   .4
لألمم المتحدة في ليبيا السيد غسان سالمة وبعثة األمم المتحةدة في سةعيها للتوسم في حل 
سياسي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وفقًا لقاعدة دستورية سليمة، وترحيبها بيعالن 

ابريل/نيسان  16-14الوطني الجامع سةيعقد خةالل الفترة من الممثل الخاص بأن المؤتمةر 
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 ومةلحك الرئاسي للمجلس والمادي السياسي الدعم تقديم في االستمرار .6
 في تواجهها التي الصعاب 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 وإعادة 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 فيو  الجوار، ودول
 استشهاد إلى أدَّى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس العاصمةفي  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 ندتهاومسا الليبي الشعب جانب
 . المجتمعي واألمن السلم على الحفاض على ويعمل 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 االقتصادية باإلصالحات الترحيب .9
 النواب، مجلسو  الرئاسي، المجلس ودعوة متزامن، بشكل تنفيذها في الوطني الوفاق

 الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات المركزي، اةيبيل مصرفو  ة،ةللدول لىةاألع لسةالمجو 
 المجلس ويجدد االقتصادية، ليبيا مشاكل لمواجهة 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 للنفم المشروع غير التصدير وإدانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس
 الشرعي كيانال طرابلس العاصمة ومقرها للنفم الوطنية المؤسسة اعتبار على التأكيد وكذلك
 اإلجراءات كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفم إدارة عن المسؤول الوحيد
 .وتوحيدها الليبية االقتصادية المؤسسات على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة

 لتنسيق مالعا األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على التأكيد .11
 ،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

 التسوية مسار لدفع الدعم تقديم في االستمرار لىإ ودعوتها الليبي الجوار دول بدور اإلشادة .12
 األمن وتحقيق مواطنيها وحماية أراضيها، 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  العربية 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 لمكافحة 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
 هاأطلق التي التونسية ادرةةالمب ارةإط يةف وذلك ،5/3/2019 في بالقاهرة المنعقد االجتماع

 الحوار عبر السياسي للحل السبسي قايد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس يادةةس
 التسوية لدعم ثالثية مبادرة الحقاً  أصبحت والتي ياةليب في ةةالوطني والمصالحة الشامل

 الليبية األطراف مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من ليبيا في الشاملة السياسية
 الليبي السياسي االتفاق إلى استناداً  المتحدة األمم برعاية ليبي – ليبي نيوط 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 يةالمدن
 ممثلي بين النظر وجهات لتقريب القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك واإلشادة ليبيا،
 .الليبية المدن

العربية المتحدة بتاريةخ  اإلماراتظبي بدولة  أبوالترحيب باالجتماع الذي عقد في  .16
الليبية، كما يثني على ما تم إحةرازه من تقدم في هذا المجال  رافةاألطبين  27/2/2019

والسيما االتفاق على ضةرورة إنهاء المرحلة االنتقالية في ليبيا من خةالل إجراء انتخابات 
 عامة، وكذلك االلتزام بالمحافظة على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتها.

 المعنية المستوى  رفيعة األفريقي االتحاد لجنة اجتماعات عن ادرةالص بالنتائج علماً  األخذ .17
 المنعقد الوزاري  االجتماع آخرها كان والتي ليبيا جوار دول عضويتها في تضم والتي بليبيا
 .األفريقي االتحاد لقمة 32 الدورة هامو 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  منظمة في األعضاء الدول خارجية وزراء لمجلس واألربعين

 . 2019 آذار/مارس 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 سانيةاإلن 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 الليبي 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

 
 زاري،إن مجلس الجامعة على المستوى الو 

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( لمجلس الجامعةة علةى 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 ) 8354على قرارات المجلس وآخرها القرار رقم و  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 :ُيقــر ر

( 753القرار رقم ) المجلس وآخرهاالصادرة عن التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السابقة  .1
مةة التةي انعقةدت بتةونس ( لمجلةس الجامعةة علةى مسةتوى الق30الصادر عن الدورة العادية )

 . 31/3/2019بتاريخ 
بوحةةةدة وسةةةيادة ليبيةةةا وسةةةالمة أراضةةةيها وعلةةةي رفةةةض التةةةدخل  االلتةةةزامالتأكيةةةد مجةةةددًا علةةةي  .2

 الخارجي أيًا كان نوعه.
ليبيةةةا ودول  واسةةةتقرارمةةةن التصةةةعيد العسةةةكري الةةةذي يهةةةدد أمةةةن الشةةةديد اإلعةةةراب عةةةن القلةةةق  .3

ف فةةوري إلطةةالق النةةار، والتأكيةةد علةةي أن الحةةل الجةةوار والمنطقةةة برمتهةةا، والةةدعوة إلةةى وقةة
 السياسي هو السبيل الوحيد لعودة استقرار ليبيا والقضاء على اإلرهاب.

السياسةةةةي الليبةةةةي الموقةةةةع فةةةةي مدينةةةةة  لالتفةةةةاقالتأكيةةةةد علةةةةى دعةةةةم المجلةةةةس للتنفيةةةةذ الكامةةةةل  .4
فةي ليبيةا، ، باعتباره المرج يةة الوحيةدة للتسةوية السياسةية 17/12/2015الصخيرات بتاريخ 

باعتبارهةةا الحكومةةة الشةةةرعية الةةوطني المجلةةس الرئاسةةي لحكومةةة الوفةةاق  دوروالتأكيةةد علةةى 
 كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي.و في ليبيا الوحيدة 

الترحيةةب بيسةةتراتيجية وخطةةة عمةةل األمةةم المتحةةدة والتةةي اعتمةةدها مجلةةس األمةةن الةةدولي فةةي  .5
ولياته تجةةاه التطبيةةق ؤ ، ودعةةوة المجتمةةع الةةدولي لتحمةةل مسةة2017 رين أولتشةة/شةةهر أكتوبر

الكامةةل لكافةةة قةةرارات مجلةةس األمةةن ذات الصةةلة، ودعةةم الحةةل السياسةةي الةةذي يتوافةةق عليةةه 
 الليبيون. 
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الطلةةب إلةةي األمةةين العةةام متابعةةة تنفيةةذ هةةذا القةةرار وتقةةديم تقريةةر إلةةي المجلةةس بهةةذا الشةةةأن  .6
ومشةةاوراته مةةع ممثةةل األمةةين العةةام لألمةةم المتحةةدة ومةةع مختلةةف  اتصةةاالتهوكةةذلك مواصةةلة 

األطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد علي تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل 
 ينةةةةالسياسةةةي الليبةةةي الموقةةةع عليةةةه بمد االتفةةةاقتةةةذليل الصةةةعاب التةةةي مازالةةةت تعتةةةرض تنفيةةةذ 

 تحدة.الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم الم
   

 (10/9/2019 - 2ج  -( 152د.ع ) - 8409)ق: رقم 
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 ليبيا في الوضع تطورات

 بتـاري  المنعقـدة العاد ـة  يـر دورتـه فـي الـدائمين المنـدوبين مسـتوى  على الجامعة مجلس إن
 ؛العراق جمهورية برئا ة العامة األمانة بمقر 31/12/2019

 :اطالعه بعد  -

 ،العامة األمانة مذكرة على ▪
 العامة، األمانة نشاط عن العام األمين تقرير وعلى ▪
 الجامعةةةة لمجلةةةس( 30) العاديةةة الةةةدورة عةةةن الصةةادر( 753) رقةةةم بةةةالقرار جةةاء مةةةا وعلةةى ▪

 ،31/3/2019 بتاريخ التونسية الجمهورية -بتونس انعقدت التي القمة مستوى  على
 ،10/9/2019 خبتاري( 152. )ع.د( 8409) رقم القرار وآخرها المجلس قرارات وعلى ▪

  

 :ررــــُيق

 

 وعلى الوطنية ولحمتها أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً  التأكيد -1
 .نوعه كان أيا الخارجي التدخل رفض

 الصخيرات التفاق الكامل التنفيذ خالل من السياسية العملية دعم على التأكيد -2
 الجوار دول إشراك وأهمية ليبيا، في ويةللتس الوحيدة المرج ية باعتباره 17/12/2015
 .الليبية األزمة تسوية على الليبيين مساعدة إلى الهادفة الدولية الجهود في

 ليبيا في المتأزم الوضع يفاقم الذي العسكري  التصعيد من الشديد القلق عن اإلعراب -3
 على يؤكدو  المتوسم، فيها بما ككل والمنطقة الليبي الجوار دول واستقرار أمن ويهدد

 لعودة الوحيد الحل هي السياسية التسوية أن ىوعل العسكري، الصراع وقف ضرورة
 .اإلرهاب على والقضاء ليبيا في واالستقرار األمن

 ذات الدولية والقرارات الليبي السياسي االتفاق وروح نص مخالفة خطورة على التأكيد -4
 وإطالة تصعيد في يسهم ماب ،الخارجية العسكرية بالتدخالت يسمح نحو على الصلة،

 .منطقةالو  ليبيا في الصراع أمد
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 انتقال تسهيل في تسهم التي الخارجية التدخالت منع وضرورة رفض على التشديد -5
 المعنية الدولية القرارات انتهاك وكذلك ليبيا، إلى األجانب اإلرهابيين المتطرفين المقاتلين

 .والمنطقة لليبيا الجوار دول أمن يهدد بما السالح توريد بحظر
 المستويات أعلى على االتصاالت إجراء العربية الدول جامعةل العام األمين إلى الطلب -6

 المتحدة لألمم العام السكرتير فيها بما الليبية باألزمة المعنية الدولية األطراف كافة مع
 تدخل أي ومنع ،الليبية األزمة حلحلة تستهدف ومنسقة إيجابية مواقف استخالص قصد

 المبعوث يقودها التي الجهود ودعم الدوليين واألمن السلم يهدد ليبيا في خارجي عسكري 
 –ليبي حل نحو السعي إطار في واالقتصادية واألمنية السياسية المسارات في األممي

 .القرار هذا لتنفيذ متابعة الجامعة لمجلس دورية تقارير ورفع لألزمة، خالص ليبي

 
 (31/12/2019 - 1 ج -  ع.غ.د - 8456 رقم: ق)
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 تطورات الوضع في ليبيا
 

 

  الوزاري، المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :اطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

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

 علةى لجامعةةا لمجلس( 30) العادية الدورة عن الصادر( 753) رقم بالقرار جاء ما وعلى ▪
 ،31/3/2019 بتاريخ التونسية الجمهورية – بتونس انعقدت التي القمة مستوى 

 ،10/9/2019 بتةةةةاريخ( 152) ع.د 8409 رقةةةةم القةةةةرار وآخرهةةةةا المجلةةةةس قةةةةرارات وعلةةةةى ▪
الصةةةةادر عةةةةن الةةةةدورة غيةةةةر العاديةةةةة لمجلةةةةس الجامعةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى  8456والقةةةةرار رقةةةةم 

 ،31/12/2019مانة العامة في المندوبين الدائمين التي عقدت بمقر األ

 .ليبيا دولة مندوبية مذكرة وعلى ▪

 السياسية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪
 :ُيقــــرر

( 753) رقم القرار وآخرها المجلس عن الصادرة السابقة القرارات بجميع االلتزام على التأكيد -1
 بتونس عقدتان التي القمة مستوى  على الجامعة لمجلس( 30) العادية الدورة عن الصادر
( 152) ع.د 8409 رقم الوزاري  المستوى  على المجلس وقرار ،31/3/2019 بتاريخ
الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة  8456والقرار رقم ، 10/9/2019 بتاريخ

 .31/12/2019على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت بمقر األمانة العامة في 

 .الخارجي التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة تزاماالل على مجدداً  التأكيد -2

 الكامل للتنفيذ المجلس دعم على والتأكيد الليبية، لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة -3
 باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي لالتفاق

 الشرعية المؤسسات كافة دور على والتأكيد ليبيا، في السياسية للتسوية الوحيدة المرج ية
 .   الليبي السياسي االتفاق عن المنبثقة

 تسهم التيأيًا كان نوعها ومصدرها  الخارجية التدخالت منع وضرورة رفض على التشديد -4
 القرارات انتهاك وكذلك ليبيا، إلى األجانب اإلرهابيين المتطرفين المقاتلين انتقال تسهيل في
 .والمنطقة الليبي الجوار دول أمن يهدد بما السالح توريد بحظر المعنية ليةالدو 
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 مجلس وبقرار ليبيا، حول 19/1/2020 بتاريخ عقد الذي برلين مؤتمر بمخرجات الترحيب -5
 إلىوالدعوة  الليبي، السياسي الحوار مسارات مختلف أعمال وباستئناف( 2510) األمن

 في 5+5 العسكرية اللجنة اجتماعاتاالتفاق في  وضع حد لألعمال العسكرية من خالل
  .جنيأ

اإلعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل  -6
لتسوية لالزمة من خالل المسارات الثالثة السياسية والعسكرية واالقتصادية في ضوء نتائج 

لتقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة مؤتمر برلين، أخذًا في االعتبار ضرورة ا
لالزمة، وتوجيه الشكر للدكتور غسان سالمة المبعوث األممي السابق إلى ليبيا للدور الذي 

 قام به في األزمة الليبية.

 للتوصل المشتركة العسكرية اللجنة إطار في الدائرة المباحثات استكمال بسرعة المطالبة -7
 من والتحقق لتنفيذه وشاملة دائمة ترتيبات على واالتفاق نارال إلطالق دائم وقفٍ  إلى

 . به االلتزام

تجديد التزام الدول األعضاء، انطالقًا من قناعتها الراسخة بضرورة التوصل إلى حلول  -8
عربية سياسية لالزمات العربية، بالعمل في إطار جامعة الدول العربية من أجل التوصل 

مة للوضع في ليبيا؛ والتأكيد على الدور األساسي للجامعة تسوية سياسية شاملة ودائ إلى
في كل الجهود المبذولة الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، واستئناف واستكمال مسارات 
الحوار التي ترعاها األمم المتحدة للوصول إلى تسوية ليبية وطنية خالصة لالزمة، وفي 

رة إلى أن يتم  استكمال المرحلة االنتقالية التي مرافقة كافة األطراف الليبية في هذه المسي
تمر بها البالد، بما في ذلك من خالل استحداث آليات تعزيز من العمل التكاملي مع األمم 
المتحدة، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء اآلخرين 

 المعنيين بالشأن الليبي.

 الختامي بالبيان الترحيبحوري واألساسي لدول الجوار الليبي، و التأكيد على الدور الم -9
 من كريمة برعاية الجزائر في عقد الذي ليبيا جوار دول خارجية وزراء اجتماع عن الصادر
 .23/1/2020 بتاريخ تبون  المجيد عبد الجزائري  الرئيسسيادة 

 عقد بشأن تضمنه اوم األفريقي االتحاد لقمة 33 الدورة عن الصادر بالقرار الترحيب -10
 كذلك والترحيب. لليبيا األفريقي االتحاد طريق خارطة واعتماد ليبي -ليبي مصالحة مؤتمر
 في تضم والتي بليبيا المعنية المستوى  رفيعة األفريقي االتحاد لجنة عن الصادر بالقرار

 .11/2/2020 بتاريخ أبابا بأديس عقد الذي ليبيا جوار دول عضويتها

نوع من  أين الموارد النفطية الليبية حق لليبيين كافة والمطالبة بضرورة رفع التأكيد على أ -11
العراقل والتهديدات على حسن عمل الموانئ والمرافق النفطية الليبية وتأمين سالمتها 
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التأكيد مع وضمان استئناف نشاطها تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفم، 
ير مشروعة وفق قرارات يه تلك المصادر ألهداف غعلى الحرص التام لضمان عدم توج

 .مجلس األمن

 الشأن، هذا في المجلس إلى تقرير وتقديم القرار، هذا تنفيذ متابعة العام األمين إلى الطلب -12
 مختلف ومع المتحدة لألمم العام األمين ممثل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة وكذلك

 الصعاب تذليل أجل من العربية الدول جامعة ردو  تعزيز على والتأكيد الليبية األطراف
 المغربية الصخيرات بمدينة عليه الموقع الليبي السياسي االتفاق تنفيذ تعترض مازالت التي
 .المتحدة األمم رعاية تحت

 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8471)ق: رقم 
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 التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية
 

 س الجامعة على المستوى الوزاري،إن مجل
 بعد اطالعه: -

-أ-1/2/21علةةى مذكةةةرة المندوبيةةةة الدائمةةةة لدولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةدة رقةةم )ج.ع  ▪
51،) 

( 152( د.ع )8413وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقةم ) ▪
ء انتهةاك القةوات التركيةة للسةيادة بشأن اتخاذ موقةف عربةي موحةد إزا 10/9/2019بتاريخ 

 العراقية،

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم  ▪
 ( بشأن العدوان التركي على سوريا،12/10/2019د.غ.ع بتاريخ  – 8454)ق: 

دورتةه غيةر وعلى قرار مجلس جامعة الةدول العربيةة علةى مسةتوى المنةدوبين الةدائمين فةي  ▪
( بشةةةأن تطةةةورات الوضةةةع فةةةي 31/12/2019د.غ.ع بتةةةاريخ  – 8456العاديةةةة رقةةةم )ق: 

 ليبيا،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 وبناًء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

انةة التةدخالت التأكيد على مضمون قرارات مجلةس الجامعةة علةى المسةتوى الةوزاري بشةأن إد -1
 التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

دعةةوة الةةدول األعضةةاء فةةي الجامعةةة للطلةةب مةةن الجانةةب التركةةي عةةدم التةةدخل فةةي الشةةؤون  -2
الداخلية للدول العربية، والكف عن األعمةال االسةتفزازية التةي مةن شةأنها تقةويض بنةاء الثقةة 

 وتهديد امن واستقرار المنطقة.
دخل العسةةكري التركةةي فةةي دولةةة ليبيةةا وكةةذا رفةةض وإدانةةة قيةةام تركيةةا بنقةةل رفةةض وإدانةةة التةة -3

مقةةاتلين إرهةةابيين أجانةةب إلةةى األراضةةي الليبيةةة، باعتبةةار ذلةةك يشةةكل تهديةةدًا مباشةةرًا لألمةةن 
 القومي العربي ولألمن والسلم الدوليين، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

كةةي علةةى األراضةةي السةةورية باعتبةةاره خرقةةًا واضةةحًا لمبةةادئ ميثةةاق رفةةض وإدانةةة العةةدوان التر  -4
األمةةم المتحةةدة وقةةرارات مجلةةس األمةةن التةةي تةةدعو إلةةى الحفةةاض عةةل وحةةدة واسةةتقالل سةةوريا، 
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، ويعتبةةةره تهديةةةدًا مباشةةةرًا لألمةةةن القةةةومي العربةةةي ولألمةةةن والسةةةلم 2254وخاصةةةة القةةةرار رقةةةم 
 الدوليين.

ة فةةةي األراضةةةي العراقيةةةة باعتبةةةاره اعتةةةداءًا علةةةى السةةةيادة رفةةةض وإدانةةةة توغةةةل القةةةوات التركيةةة -5
ة، وتهديدًا لألمن القةومي العربةي، والةدعوة إلةى تكثيةأ الجهةود مةن أجةل إيجةاد حلةول العراقي

سةةةلمية للقضةةةايا العربيةةةة بمةةةا يحقةةةق األمةةةن واالسةةةتقرار للةةةدول العربيةةةة بعيةةةدًا عةةةن التةةةدخالت 
 الخارجية التي ال تخدم استقرار المنطقة.

 طالبة الجانب التركي سحب كافة قواته المتواجدة على أراضي الدول العربية.م -6
تكليأ األمين العام لجامعة الدول العربية بيجراء اتصاالت مع سةكرتير عةام األمةم المتحةدة  -7

 لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء األمم المتحدة كوثيقة رسمية.
سةةبل التصةةدي للعةةدوان التركةةي علةةى الةةدول تكليةةأ المجموعةةة العربيةةة فةةي نيويةةورك ببحةةث  -8

العربية داخل مختلف أجهزة األمم المتحدة، خاصةة مجلةس األمةن، ورفةع توصةياتها لمجلةس 
 جامعة الدول العربية في هذا الؤشأن.

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8518)ق: رقم 

 
 
 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اض على سيادة الدول العربية، إال أن حصةر إدانةة التةدخالت فةي الشةؤون العربيةة علةى على موقفها الثابت بالحف دولة قطرمع تأكيد  -

تركيةةا يجعلنةةا أمةةام سياسةةة ازدواجيةةة المعةةايير والكيةةل بمكيةةالين، حيةةث نفتقةةد هةةذه اإلدانةةات بالنسةةبة لةةدول عربيةةة شةةقيقة تنتهةةك فيهةةا 
رعية تةارة إمةا بقةوات ممولةة، بكةل أسةف، مةن دول عربيةة تةارة الشرعية والسيادة لدول عربية شقيقة أخرى إما بقوات خارجية عن الشة

أخرى، ومن غير طلب من الحكومةة الشةرعية، دون أن يحةرك مجلسةنا سةاكنًا بشةأنها، وعليةه تةتحفظ دولةة قطةر علةى القةرار وتطلةب 
 تذييل نص التحفظ بالقرار.

تةدخل فةي شةؤونها الداخليةة سةواء مةن دول عربيةة أو غيةر موقفها الثابةت مةن احتةرام سةيادة الةدول األعضةاء وعةدم ال دولة ليبياتؤكد  -
عربية، وتبدي استغرابها الشديد من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع التدخالت فةي الشةؤون الداخليةة للةدول 

اًل وعةدوانًا مسةلحًا وقصةفًا جويةًا العربية، بحيث يتم تبرير تدخل دول عربية في شؤون دول أخرى رغم أنه وصل في ليبيا ليكون تةدخ
أودى بحياة المدنيين ودمر مؤسسات الدولة والمطارات والمنشآت المدنية، ويظهر ازدواجية المعايير أيضا فةي اإلشةارة لدولةة باالسةم 

م قةةرارات بالتةةدخل فةةي شةةؤون الةةدول العربيةةة، والسةةكوت عةةن تةةدخالت دول غيةةر عربيةةة أخةةرى. عليةةه ووفقةةًا لمةةا تقةةدم ورفضةةا السةةتخدا
مجلةةس الجامعةةة كوسةةيلة لتصةة ية الحسةةابات والخالفةةات السياسةةية لةةبعض الةةدول األعضةةاء مةةع دول مةةن خةةارج المجلةةس، وألن القةةرار 
اعتبر دعةم الحكومةة التركيةة للحكومةة الشةرعية فةي ليبيةا تةدخاًل رغةم أنةه بطلةب منهةا وبموجةب مةذكرة تفةاهم.. فةين دولةة ليبيةا تسةجل 

 ا القرار.تحفظها على كامل نص هذ
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 تطو اتمالو عم  مليبير

م

إقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا يم  مدو تهمغيرمال رد  مالمن قدممبرمتقني مالفيد ومكو فرا  مبتر   م

م مهللامم23/6/2020ال الثر  ممبد مب  ممعوي مب  م ونف مالسيد ما رل  مالشؤوقمم-برئرن  مم  مالمسؤول الوز ر

السرد موز ا مالخر  ي موالسيدماتاي مال رمملمرا  مالدولمال ربي ،مبطعلممالخر  ي ملسعطن مممرقموبمشر ك 

ما م مهو   ماصرمال ربي موتأ يدمالدولماتمضر ،

مب دما المه: -

 معىماذكر ماتار  مال را ، ▪

  ،21/6/2020بتر   مم1640ومعىمالمذكر مالمقدا ما م مهو   ماصرمال ربي م ) م ▪

(م30الصرد مم مالدو  مال رد  م م31/3/2019بتر   م(م753وانتنرداامالىمالقرا م ) م  ▪

مالتو سي م مالممهو    مبتو  / ما  قدت مالت  مالقم  ماستوى ممعى مالمرا   لممع 

م م )  مالمرا   مامع  مم8471و)را ات م4/3/2020بتر    مو )  بتر   مم8518،

 .31/12/2019بتر   مم8456،مو ) م4/3/2020
 يقــــرر:

لقرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم التأكيد على االلتزام بجميع ا -1

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي 30( الصادر عن الدورة العادية )753)

، وقرار المجلس على 31/3/2019الجمهورية التونسية بتاريخ  -انعقدت بتونس

 .4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8471المستوى الوزاري 

ى االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ولحمتها الوطنية التأكيد مجدداً عل -2

واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على 

بعيداً عن أية استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي 

 .تدخالت خارجية

السياسي الشامل لألزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل  التأكيد على أهمية الحل -3

، والتأكيد 17/12/2015لالتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 

على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي، ومخرجات 

 تمر برلين.مختلف المسارات الدولية واإلقليمية وآخرها مؤ

التأكيد على الدور المحوري واألساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في  -4

جهود انهاء االزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء 

خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس 

 .23/1/2020تبون بتاريخ  الجزائري عبد المجيد

ً كان نوعها ومصدرها التي  -5 التشديد على رفض وضرورة منع التدخالت الخارجية أيا

تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين اإلرهابيين األجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك 

 المنطقة.القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السالح بما يهدد امن دول الجوار الليبي و

التأكيد على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد  -6

لعودة االمن واالستقرار اليها والقضاء على اإلرهاب، واإلعراب عن القلق الشديد من 

أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار 

 بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري. المنطقة ككل

القوانين والقرارات  التأكيد على رفض كافة التدخالت األجنبية غير الشرعية التي تنتهك -7

واألعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة اإلرهابية الساعية لنشر أفكار 

ة بسحب كافة القوات األجنبية الموجودة على التطرف وتغذية العنف واالرهاب، والمطالب
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األراضي الليبية وداخل المياه اإلقليمية الليبية، والتحذير من مغبة االستمرار في العمل 

 .العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها األطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة

لجوار الرامية الى وقف الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول ا -8

العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية األمم المتحدة وفي هذا 

والذي يرتكز على  6/6/2020السياق الترحيب بإعالن القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 

ذات  ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الى االتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس االمن

الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية األممية السابقة التي نتج عنها 

طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية 

واألمنية واالقتصادية واحترام حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي والطلب من كافة 

 التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. األطراف الليبية والدولية

االعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة الى التوصل  -9

لتسوية لالزمة من خالل المسارات الثالث في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس 

ية مبعوثه (، وحث سكرتير عام األمم المتحدة على اإلسراع في تسم2510االمن )

 الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

التأكيد على ضرورة التوصل الفوري الى وقف دائم ألطالق النار، واالتفاق على  -10

ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من االلتزام به من خالل استكمال اعمال مسار 

( بجنيف برعاية األمم 5+5طار اللجنة العسكرية المشتركة )المباحثات الدائرة في إ

المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر 

برلين في جانبيها السياسي واالقتصادي لتحقيق تسوية شاملة لألزمة، تمهيداً إلجراء 

ليه بحرية، واالنتقال الى بناء الدولة االنتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي الختيار ممث

 المدنية الديمقراطية.

التأكيد على أهمية قيام األمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية  -11

بإخراج المرتزقة من كافة األراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية 

وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً واألمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، 

 .لخالصات مؤتمر برلين

ً كان مرتكبوها في كافة األراضي الليبية،  -12 إدانة كافة االنتهاكات لحقوق اإلنسان أيا

  والتأكيد على أهمية إيالء الحماية لكافة األجانب في ليبيا.

شاور والتنسيق بين الدول التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز الت -13

األعضاء، بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة لالزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم 

في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء االخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة 

 االتحادين االفريقي واالوروبي.

القرار، وتقديم تقرير الى المجلس في هذا الشأن، الطلب الى األمين العام متابعة تنفيذ هذا  -14

وكذلك مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع سكرتير عام األمم المتحدة ومختلف األطراف 

الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما 

 زالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي. 
م

م(23/6/2020م-م1جمم-د.غ.عمم-م8523 ق:م ) م
 ـــــــــــ

( من القرار وهي 7( من القرار. كما تتحفظ على السطر األخير من الفقرة )8على الفقرة ) الجمهورية التونسيةتتحفظ  -

 ة"."التحذير من مغبة االستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها األطراف حاليا تفادياً لتوسع المواجه
على البند السابع والبند الثامن والبند الحادي عشر من مشروع القرار الذي أعدته لجنة  جمهورية الصومال الفيدراليةتتحفظ  -

 الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.
( من مشروع 11، 8) يليبيا رقمرئاسة المجلس على ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر و دولـة قـطرتوافق  -

 (.8، 7القرار ورفعهما الى األمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول بذلك فان دولة قطر تتحفظ على البندين )
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على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع  دولة ليبـياتؤكد  -
رعية ومودعاً لدى األمم المتحدة وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي، وتستغرب دولة الحكومة الش

ليبيا من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرارا يدعو القوات 
ت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تح

واليوم وبعد أن تمكن  الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن 
ك تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة السابعة المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء على ذلك. لذل

 بداية من المطالبة بسحب القوات والى نهاية الفقرة.
تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة الثامنة من نص القرار، وتؤكد على أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة 

لم يتم دعوة حكومة الوفاق الحكومة الشرعية او  واحدة من جميع األطراف، وأن ال ينحاز لطرف دون آخر ونظراً ألنه
استشارتها في هذه المبادرة عالوة على أنها ال تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء االتفاق السياسي الليبي 

امل نص الفقرة ، ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على ك2510الموقع في مدينة الصخيرات، او مبادرة برلين او قرار مجلس االمن 

 الثامنة.
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

متطو اتمالو عم  مليبير

 

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

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

( لمجلدس الجامعدة علدى 30ن الددورة العاديدة )الصادر ع 753وعلى ما جاء بالقرار رقم  ▪

 ،31/3/2019الجمهورية التونسية بتاريخ  –مستوى القمة التي انعقدت بتونس 

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8471وعلى قرارات المجلس وآخرها القرار رقم  ▪

 وعلى مذكرة مندوبية دولة ليبيا، ▪

 ،7/9/2020 بتاريخالدائمين  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين -

 ُيقــــر ر:

التأكيد علدى االلتدزام بجميدع القدرارات السدابقة الصدادرة عدن المجلدس وآخرهدا القدرار رقدم  -1

( لمجلدس الجامعدة علدى مسدتوى القمدة التدي انعقددت 30الصادر عن الددورة العاديدة ) 753

د.ع  8471، وقددرار المجلددس علددى المسددتوى الددوزاري رقددم 31/3/2019بتددونس بتدداريخ 

. وقرار المجلس على المستوى الوزاري في دورته غير العادية 4/3/2020( بتاريخ 153)

 .23/6/2020بتاريخ  8523رقم 

 التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض التدخل الخارجي. -2

مجلددس للتنفيددذ الكامددل الدددعوة إلددى حددل سياسددي شددامل لالزمددة الليبيددة، والتأكيددد علددى دعددم ال -3

باعتبدداره  17/12/2015لالتفدداق السياسددي الليبددي الموقددع فددي مدينددة الصددخيرات بتدداريخ 

المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا، والتأكيد علدى دور كافدة المؤسسدات الشدرعية 

 المنبثقة عن االتفاق السياسي الليبي.

ية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم التشديد على رفض وضرورة منع التدخالت الخارج -4

في تسهيل انتقال المقاتلين األجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد 

 السالح بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي والمنطقة والسلم الدولي.

ة الوفداق الدوطني السديد الترحيب بالبيانين الصدادرين عدن رئديس المجلدس الرئاسدي لحكومد -5

فائز السراج والمستشار عقيلة صالح بشأن وقدف اطدالق الندار فدي عمدوم األراضدي الليبيدة 
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والدعوة إلى اإلسراع في االتفاق على ترتيبات دائمة وشداملة لتنفيدذه والتحقدق مدن االلتدزام 

المشدتركة به من خالل استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في اطدار اللجندة العسدكرية 

( بجنيف برعاية األمدم المتحددة واسدتكمال تنفيدذ مسدارات مدؤتمر بدرلين فدي جانبيهدا 5+5)

االقتصادي، بما في ذلك الدور المهدم للجندة الخبدراء الليبيدين االقتصدادية، وكدذلك السياسدي 

لتحقيددق تسددوية شدداملة لالزمددة، تمهيددداً إلجددراء االنتخابددات لتتدداح الفرصددة للشددعب الليبددي 

 ممثليه بحرية واالنتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. الختيار

التأكيد على رفض وإدانة كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ورفض وإدانة الهجمات ضد  -6

المدنيين أو األهداف المدنية، أياً كان مرتكبيها، واألخدذ علمداً بتعيدين أعضداء بعثدة التحقيدق 

 ا مجلس حقوق األنسان التابع لألمم المتحدة.األممية حول ليبيا التي أقره

التأكيددد علددى أن المددوارد النفطيددة حددق لليبيددين كافددة، والترحيددب فددي هددذا اإلطددار بددالجهود  -7

والتأكيد ، اإلنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية الليبيةالجارية للعمل على استئناف 

 .ة وشفافية توزيع عائدات النفطعلى ضمان أمن وسالمة المنشآت النفطية، وضمان عدال

اإلعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسدوية  -8

األزمددة مددن خددالل المسددارات الددثالث فددي ضددوء نتددائج مددؤتمر بددرلين وقددرار مجلددس األمددن 

الخداص، ( وحث السدكرتير العدام لألمدم المتحددة علدى اإلسدراع فدي تسدمية مبعوثده 2510)

 تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

التأكيددد علددى الدددور المحددوري واألساسددي لدددول جددوار ليبيددا، والترحيددب بالبيددان الختددامي  -9

الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائدر برعايدة كريمدة 

 .23/1/2020المجيد تبون بتاريخ من فخامة الرئيس الجزائري عبد 

التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيدز التشداور والتنسديق بدين الددول  -10

األعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لالزمة الليبيدة، ومواصدلة الجهدد القدائم 

الشدأن الليبدي وخاصدة في إطار اللجنة الرباعية والتنسديق مدع الشدركاء ايخدرين المعنيدين ب

 االتحادين األفريقي واألوروبي.

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقدديم تقريدر إلدى المجلدس فدي هدذا الشدأن،  -11

وكذلك مواصلة اتصاالته ومشاورته مع ممثل السدكرتير العدام لألمدم المتحددة ومدع مختلدف 

ة الددول العربيدة مدن أجدل تدذليل الصدعاب األطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور جامعد

التي مازالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية 

 تحت رعاية األمم المتحدة.

 (9/9/2020 - 2ج  -( 154د.ع ) -8538)ق: رقم 



114 

 

 الشؤون العربية واألمن القومي:

مدولمال ربي التديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملع

 

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

-1/2/21وعلى مذكـرة المندوبيـة الدائمـة لدولـة اإلمـارات العربيـدـة المتحددة رقدم )ج.ع  ▪

 ،27/7/2020( بتاريخ 138-أ

( د.ع 8518) وعلددى قددرار مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري رقددم ▪

 بشأن التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،  4/3/2020( بتاريخ 153)

( د.ع 8413وعلى قدراري مجلدس جامعدة الددول العربيدة علدى المسدتوى الدوزاري رقدم ) ▪

بشأن اتخاذ  4/3/2020( بتاريخ 153( د.ع )8475، ورقم )10/9/2019( بتاريخ 152)

 نتهاك القوات التركية للسيادة العراقية،موقف عربي موحد إزاء ا

( د.ع 8470وعلددى قددرار مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري رقددم ) ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 4/3/2020( بتاريخ 153)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتده غيدر العاديدة  ▪

 بشأن العدوان التركي على سوريا، 12/10/2019 د.غ.ع بتاريخ 8454رقم 

( د.ع 8471وعلددى قددرار مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري رقددم ) ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 4/3/2020( بتاريخ 153)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورتده غيدر  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019د.غ.ع بتاريخ  – 8456العادية رقم 

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء ورؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

التأكيددد علددى مضددمون قددرارات مجلددس الجامعددة علددى المسددتوى الددوزاري بشددأن إدانددة  -1

 التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ة الددول األعضداء فدي الجامعدة للطلدب مدن الجاندب التركدي عددم التددخل فدي الشدؤون دعو -2

الداخلية للدول العربية، والكف عن األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقدة 

 وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
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ا بنقدل رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيدا وكدذا رفدض وإداندة قيدام تركيد -3

مقاتلين إرهابيين أجاندب إلدى األراضدي الليبيدة، باعتبدار ذلدك يشدكل تهديدداً مباشدراً لألمدن 

القددومي العربددي ولألمددن والسددلم الدددوليين، وانتهاكدداً واضددحاً لقددرارات مجلددس األمددن ذات 

 الصلة.

رفددض وإدانددة العدددوان التركددي علددى األراضددي السددورية باعتبدداره خرقدداً واضددحاً لمبدداد   -4

األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن التدي تددعو إلدى الحفداى علدى وحددة واسدتقالل ميثاق 

، ويعتبره تهديداً مباشراً لألمن القومي العربي ولألمدن 2254سوريا، وخاصة القرار رقم 

 والسلم الدوليين.

علدى السديادة  رفض وإدانة توغل القوات التركيدة فدي األراضدي العراقيدة باعتبداره اعتدداءً  -5

ية، وتهديداً لألمن القومي العربي، والدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل إيجداد حلدول العراق

سدلمية للقضددايا العربيددة بمددا يحقددق األمددن واالسدتقرار للدددول العربيددة بعيددداً عددن التدددخالت 

 الخارجية التي ال تخدم استقرار المنطقة.

 ول العربية.مطالبة الجانب التركي سحب كافة قواته المتواجدة على أراضي الد -6

الطلب إلدى األمدين العدام لجامعدة الددول العربيدة إجدراء اتصداالت مدع سدكرتير عدام األمدم  -7

 المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء األمم المتحدة كوثيقة رسمية.

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على  -8

ل مختلف أجهزة األمم المتحدة، خاصة مجلدس األمدن، ورفدع توصدياتها الدول العربية داخ

 لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

علددى المسددتوى الددوزاري بشددأن التدددخالت التركيددة فددي  اللجنددة العربيددةتشددكيل الترحيددب ب -9

دولدة كدل مدن: جمهوريدة مصدر العربيدة )الرئاسدة( ومدن الشؤون الداخلية للدول العربيدة، 

وجمهوريدة العدراق المملكة العربية السعودية مملكة البحرين وارات العربية المتحدة واإلم

متابعة التدخالت التركية فدي الشدؤون الداخليدة للددول العربيدة، ورفدع وذلك لواألمين العام 

بتدداريخ  8454توصددياتها لمجلددس الجامعددة علددى المسددتوى الددوزاري، تنفيددذاً للقددرار رقددم 

مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري فددي  الصددادر عددن 12/10/2019

 دورته غير العادية.

أخددذ العلددم باالسددتراتيجية العربيددة الموحدددة للتعامددل مددع الجمهوريددة التركيددة، والتددي قددام  -10

البرلمان العربي بإعدادها، واإلعراب عن أهمية ما ورد فيها من أفكار يمكدن البنداء عليهدا 

 ة الشاملة في مواجهة التدخالت التركية.دعماً لالستراتيجية العربي
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الموافقة على إدراج بند " التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية" كبند دائدم  -11

 على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية المستوى الوزاري.

 

 (9/9/2020 - 2ج  -( 154د.ع ) -8543)ق: رقم 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتحفظ جمهورية جيبوتي على هذا القرار. -
جمهورية الصومال الفيدرالية على القرار، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة كافة األراضي العربية،  تتحفظ -

الجانب التركي وسالمتها اإلقليمية بما يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية. وتحث على فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع 
 للتنسيق حول سبل مكافحة الجماعات المسلحة التي تتسبب في زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

 تتحفظ دولة قطر على القرار المعنون: "التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية". -
عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتبدي استغرابها الشديد تؤكد دولة ليبيا على موقفها الثابت من احترام سيادة الدول األعضاء و -

من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع التدخالت في الشؤون الداخلية للدول العربية، بحيث يتم تبرير 
القصف الجوي الذي أودى تدخل دولة عربية في شؤون دولة عربية أخرى، الذي وصل في ليبيا ليكون عدواناً مباشراً تمثل ب

بحياة المدنيين واستهدف مؤسسات الدولة والمطارات والمنشآت المدنية، وتظهر ازدواجية المعايير أيضاً في ذكر دولة تركيا 
باالسم واتهامها بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل تدخل دول اجنبيه أخرى في ليبيا الذي وثقته تقارير فرق الخبراء 

ولكل ما تقدم، ورفضاً الستخدام قرارات مجلس الجامعة كوسيلة لتصفية الحسابات والخالفات السياسية  ألمم المتحدة.التابع ل
لبعض الدول األعضاء مع دول من خارج المجلس، وألن القرار اعتبر دعم الحكومة التركية للحكومة الشرعية في ليبيا تدخالً 

 وقعة بين الجانبين. فإن دولة ليبيا تسجل تحفظها على كامل نص هذا القرار.رغم أنه بطلب منها وبموجب مذكرة تفاهم م
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م

 االجتماع الوزاري األول صادر عن بيان 

 التدخالت التركية العربية الوزارية املعنية بمتابعة للجنة  

 لدول العربيةالشؤون الداخلية لفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشدؤون الداخليددة التددخالت التركيددة فدي بمتابعدة زاريددة المعنيدة الوالعربيدة ُعقددت اللجندة 

لدول العربية، والمكونة من جمهورية مصدر العربيدة )رئديس اللجندة( وجمهوريدة العدراق ودولدة ل

اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكدة العربيدة السدعودية، ومعدالي السديد أمدين عدام 

عها األول عبر االتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة جامعة الدول العربية، اجتما

 .2020 أيلول/سبتمبر 9يوم  154الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 

ناقشت اللجنة الوزارية التدخالت التركية غير الشرعية في عددد مدن الددول العربيدة، وقدد 

ألمانددة العامددة فددي هددذا الصدددد، وعلددى قددرار مجلددس اطلعددت علددى المددذكرة الشددارحة المقدمددة مددن ا

الددددذي اعتمددددده المجلددددس فددددي دورتدددده غيددددر العاديددددة يددددوم  8454جامعددددة الدددددول العربيددددة رقددددم 

، وأكدت على قرارات مجلس الجامعة التي تدين مختلف أشكال التددخالت التركيدة 12/10/2019

عدددوان التركددي علددى بشددأن "ال 12/10/2019بتدداريخ  8454فددي الدددول العربيددة، وخاصددة رقددم 

بشأن "اتخاذ موقدف عربدي موحدد إزاء انتهداك القدوات  4/3/2020بتاريخ  8475سوريا"، ورقم 

بشدأن "التددخالت التركيدة فدي الشدؤون الداخليدة العربيدة"،  8518التركية للسيادة العراقية، ورقدم 

 ومضمون بيانات السيد أمين عام جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

لجنة علدى قدرارات مجلدس جامعدة الددول العربيدة السدابقة، والخاصدة بالتددخالت وتؤكد ال

 التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أدانت اللجنة كافة أشكال التدخالت التركية العدوانية في الشدئون الداخليدة للددول العربيدة، 

ة السددورية، باعتبارهددا وخاصددة فددي كددل مددن جمهوريددة العددراق، ودولددة ليبيددا، والجمهوريددة العربيدد

انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول 

العربيددة، وتهديددداً جدددياً لألمددن القددومي العربددي لكوندده يمثددل خطددراً علددى تماسددك الدولددة القوميددة 

ي عبددر االنتهاكددات العسددكرية ومؤسسدداتها الوطنيددة ويسددهم فددي تعزيددز االنقسددام الطددائفي والدددين

المباشددرة ودعددم الجماعددات والتنظيمددات اإلرهابيددة والمتطرفددة والمرتزقددة والمقدداتلين اإلرهددابيين 
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األجانب، مما يتطلب تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه األنشطة الخبيثة والتصددي لهدا علدى كافدة 

 األصعدة وبمختلف الوسائل.

واجدد العسدكري التركدي فدي الددول العربيدة وضدرورة أكدت اللجنة علدى عددم شدرعية الت

سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصدة مدن جمهوريدة العدراق، ودولدة ليبيدا، والجمهوريدة 

العربية السورية، وشددت على ضرورة اتخاذ كافة التددابير لددفع تركيدا إلدى التوقدف الفدوري عدن 

ة، بمددا فددي ذلددك رعايددة وتجنيددد وتدددريب ونقددل كافددة األعمددال العدائيددة الموجهددة إلددى الدددول العربيدد

المقاتلين اإلرهابيين األجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في 

 .البنية السكانية واالجتماعية للمناطق الخاضعة الحتاللها

ية لكل من كما طالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائ 

، عبدر مدا تقدوم بده مدن إقامدة للسددود علدى مندابع جمهورية العراق والجمهوريدة العربيدة السدورية

نهري دجلة والفرات والذي أثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضالً عما يتسدبب 

 فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كال الدولتين.

تضددامنها مددع كافددة الدددول العربيددة المتضددررة مددن التدددخالت أعربددت اللجنددة كددذلك عددن 

التركية ودعمهدا لكافدة اإلجدراءات التدي تتخدذها لمواجهدة تلدك السياسدات العدوانيدة، وأكددت علدى 

 مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

( لمجلدس جامعدة 155لددورة المقبلدة )وتم االتفاق على عقد االجتماع المقبل للجنة خدالل ا

    جمهورية مصر العربية. الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة

 ـــــــ
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

متطو اتمالو عم  مليبير

م

مإّقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 عام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين ال ▪

( لمجلدس الجامعدة علدى 30الصادر عن الددورة العاديدة ) 753وعلى ما جاء بالقرار رقم  ▪

 ،31/3/2019الجمهورية التونسية بتاريخ  -مستوى القمة التي انعقدت بتونس

الجامعدة ( لمجلدس 154الصدادر عدن الددورة العاديدة ) 8538وعلى ما جداء بدالقرار رقدم  ▪

 ،9/9/2020على المستوى الوزاري بتاريخ 

 وعلى مذكرة مندوبية دولة ليبيا، ▪

 ،1/3/2021 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

 ُيقــــر ر:

التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم  -1

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت 30الدورة العادية )الصادر عن  753

( 154( الصادر عن الدورة العادية )8538والقرار رقم ) 31/3/2019بتونس بتاريخ 

 .9/9/2020لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 

 .دخل الخارجيالتأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض الت -2

ملتقى الحوار الدعم الكامل لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" التي أقّرها  -3

تشرين /نوفمبر 15-7الذي استضافته الجمهورية التونسية خالل الفترة من السياسي الليبي 

برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى انتخابات تشريعية  2020 ثاني

باتفاق المشاركين في الملتقى على  والترحيبرئاسية على قاعدة دستورية متفق عليها، و

موعداً إلجراء االنتخابات، وما يمثله من فرصة  2021 كانون أول/ديسمبر 24تحديد يوم 

 حقيقية لليبيين إلنهاء المراحل االنتقالية.

س المجلس الرئاسي ونائبيه الترحيب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة )المتمثلة في رئي -4

ورئيس حكومة الوحدة الوطنية( عـــبر ملتقى الحـــوار السـياسي الليبــي بجنيــــف فـــي 

، والتأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة في مهامها 2021فبراير/شباط  5
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ي أهّمها المنصوص عليها في خارطة الطريق  "للمرحلة التمهيدية للحل الشامل" والت

تهيئة الظروف المالئمة للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية والتقيّد بتنظيمها في 

، كما يشدد المجلس على ضرورة 2021ديسمبر/كانون أول  24الموعد المتفق عليه في 

اضطالع كافة المؤسسات الليبية المعنية بمسؤولياتها إزاء االلتزام بإجراء االنتخابات في 

 خ.هذا التاري

الترحيب بتوقيع وقف إطالق النار الشامل والدائم الذي تم في جنيف بتاريخ  -5

( تحت رعاية بعثة األمم 5+5في إطار اللجنة العسكرية المشتركة ) 23/11/2020

المتحدة للدعم في ليبيا، وحّث اللجنة العسكرية المشتركة على سرعة التنفيذ الكامل لبنود 

، وفي هذا الشأن كامل التراب الليبي فيوالمعابر البرية فتح الطرق االتفاق بما في ذلك 

، بما سيمكن المرتزقة من األراضي الليبيةالقوات األجنبية و كافةخروج تجديد المطالبة ب

 .السلطة التنفيذية الجديدة من إنجاز االستحقاقات الدستورية المقررة في مواعيدها المتفق عليها

ه في المسار االقتصادي بما في ذلك التئام مجلس إدارة دعم التقدم المحرز الذي تم إنجاز -6

وما نتج عنه من توحيد وتعديل  16/12/2020مصرف ليبيا المركزي واجتماعه بتاريخ 

لسعر صرف الدينار الليبي، والترحيب باستئناف إنتاج وتصدير النفط، والتأكيد مجدداً 

ق الليبيين على آلية تضمن على ضمان أمن وسالمة المنشآت النفطية، وعلى ضرورة تواف

عدالة وشفافية توزيع عائداتها بما يضمن سرعة اإلفراج عن األموال الناشئة من حصيلة 

تصدير النفط المجمدة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي 

زانية لتعود بالخير على كافة الليبيين، مع التأكيد على ضرورة االستعجال في إنجاز المي

الموحدة واعتمادها من مجلس النواب الليبي وذلك في اطار إتمام اإلصالحات 

 االقتصادية.

التأكيد على رفض وإدانة كافة الجرائم واالنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت  -7

ً كان مرتكبوها في أي زمان ومكان في األراضي الليبية بما في ذلك المقابر  المدنية آيا

وحث السلطات الليبية المختصة على فتح تحقيق شامل وشفاف بما يحقق  الجماعية،

 العدالة. 

الترحيب برفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية  -8

بنوكها لتنفيذ الحكم القضائي كسابقة  إحدىلرفع التجميد عن األموال الليبية المودعة لدى 

رفض لجنة العقوبات رسالة  واعتبارولة ليبيا ومقدرات شعبها، خطيرة تمس بسيادة د

بدور الجمهورية  واإلشادةواضحة للكف عن محاوالت المساس باألموال الليبية المجمدة، 

 التونسية العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس األمن في هذا الشأن.
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ً للسكرت -9 ً خاصا ير العام لألمم المتحدة إلى الترحيب بتسمية السيد "يان كوبيش" مبعوثا

ليبيا، والسيد "ريزدون زينينغا" ُمنسقاً خاّصاً لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا واإلعراب 

عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص وبعثة األمم المتحدة في ليبيا الهادفة لتسوية 

ً لنت ائج مؤتمر برلين وقرار األزمة الليبية من خالل ملتقى الحوار السياسي الليبي وفقا

( وانطالقاً من االتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات 2510مجلس األمن )

كإطار عام للحل السياسي، وكذلك توجيه الشكر للرئيسة  17/12/2015المغربية في 

الكبيرة السابقة باإلنابة لبعثة األمم المتحدة في ليبيا السيدة "ستيفاني ويليامز" على جهودها 

في تحقيق االستقرار والسالم في ليبيا، ودورها المقدّر فيما تم التوصل إليه في إطار 

 ملتقى الحوار السياسي الليبي.

الجمهورية التونسية، ) اإلشادة بدور الدول العربية التي استضافت جلسات الحوار -10

لسالم الثالث جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية( في إطار دعم مسارات عملية ا

 )السياسي، االقتصادي، العسكري( التي ترعاها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.

التأكيد على الدور المحوري واألساسي لدول جوار ليبيا، واإلشادة بجهود الجمهورية  -11

الجزائرية الديمقراطية الشعبية في استضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي 

 ، وبالبيان الصادر عنه بالخصوص.23/1/2020ريخ ُعقد بتا

التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول  -12

األعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لألزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم 

رين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء ايخ

 االتحادين األفريقي واألوروبي.

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن،  -13

العام لألمم المتحدة ومع مختلف  السكرتيروكذلك مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل 

 األطراف الليبية.

 (3/3/2021 - 2ج  -( 155د.ع ) -8609)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

مالتديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدولمال ربي 

 

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

د.ع ( 8518وعلى قراري مجلس جامعة الددول العربيدة علدى المسدتوى الدوزاري، رقدم ) ▪

بشددددأن  9/9/2020( بتدددداريخ 154( د. ع )8543، ورقددددم )4/3/2020( بتدددداريخ 153)

 التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،

( د. ع 8413وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربيدة علدى المسدتوى الدوزاري رقدم ) ▪

، ورقدددم 4/3/2020( بتددداريخ 153( د.ع )8475، ورقدددم )10/9/2019( بتددداريخ 152)

بشددأن اتخدداذ موقددف عربددي موحددد إزاء انتهدداك  9/9/2020( بتدداريخ 154( د.ع )8542)

 القوات التركية للسيادة العراقية،

( د. ع 8537وعلددى قددرار مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري رقددم ) ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 9/9/2020( بتاريخ 154)

ول العربية على المستوى الوزاري في دورتده غيدر العاديدة وعلى قرار مجلس جامعة الد ▪

 بشأن العدوان التركي على سوريا، 12/10/2019( د. غ.ع بتاريخ 8454رقم )

( د. ع 8471وعلى قراري مجلس جامعدة الددول العربيدة علدى المسدتوى الدوزاري رقدم ) ▪

ن بشددددأ 9/9/2020( بتدددداريخ 154( د. ع )8538، ورقددددم )4/3/2020( بتدددداريخ 153)

 تطورات الوضع في ليبيا،

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورتده غيدر  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019( د. غ.ع بتاريخ 8456العادية رقم )

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء رؤساء الوفود والسيد األمين العام، ▪

 ُيقــــر ر:

يددد علددى مضددمون قددرارات مجلددس الجامعددة علددى المسددتوى الددوزاري بشددأن إدانددة التأك -12

التدددخالت التركيددة فددي الشددؤون الداخليددة للدددول العربيددة، وأهميددة أن تكددون العالقددات بددين 
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الدددول العربيددة والجمهوريددة التركيددة قائمددة علددى مبدددأ احتددرام السدديادة وعدددم التدددخل فددي 

 الداخلية. الشؤون

فدي الجامعدة للطلدب مدن الجاندب التركدي عددم التددخل فدي الشدؤون  دعوة الددول األعضداء -13

الداخلية للدول العربية، والكف عن األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقدة 

 وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، وكذا رفدض وإداندة قيدام تركيدا بنقدل  -14

إرهددابيين أجانددب إلددى األراضددي الليبيددة واالنتهاكددات التركيددة المتكددررة لقددرارات  مقدداتلين

فرض حظر السالح على ليبيا، باعتبدار ذلدك يشدكل تهديدداً مباشدراً لألمدن القدومي العربدي 

 ولألمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

راضددي السددورية باعتبدداره خرقدداً واضددحاً لمبدداد  رفددض وإدانددة العدددوان التركددي علددى األ -15

ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن التدي تددعو إلدى الحفداى علدى وحددة واسدتقالل 

، واعتباره تهديداً مباشراً لألمن القومي العربي ولألمن 2254سوريا، وخاصة القرار رقم 

 والسلم الدوليين.

عددد مدن الددول العربيدة، ومطالبدة الجاندب  إدانة الوجدود العسدكري التركدي علدى أراضدي -16

التركددي سددحب كافددة قواتدده المتواجدددة علددى أراضددي الدددول العربيددة، والتوقددف عددن دعددم 

 التنظيمات والميليشيات المتطرفة في الدول العربية.

إدانة استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات اإلرهابية المتطرفة وتوفير مالذ آمدن لهدا  -17

لتركيددة، وتمويددل تركيددا الدددائم لمنصددات إعالميددة تحددرض علددى اسددتخدام علددى األراضددي ا

 العنف لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية. 

الطلب إلدى األمدين العدام لجامعدة الددول العربيدة إجدراء اتصداالت مدع سدكرتير عدام األمدم  -18

 المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء األمم المتحدة كوثيقة رسمية.

رار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على استم -19

الدول العربية داخل مختلف أجهزة األمم المتحدة، خاصة مجلدس األمدن، ورفدع توصدياتها 

 لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

بشددأن متابعددة الترحيددب بانعقدداد االجتمدداع الثدداني للجنددة العربيددة علددى المسددتوى الددوزاري  -20

التددخالت التركيدة فدي الشدؤون الداخليدة للددول العربيدة ورفدع توصدياتها لمجلدس الجامعدة 

 على المستوى الوزاري.
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تكثيف الجهدود الدبلوماسدية بدين الددول العربيدة األعضداء مدع الددول والمنظمدات اإلقليميدة  -21

الددول العربيدة والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام التركي العدوانية فدي بعدض 

 وخطره على األمن اإلقليمي والدولي. 

الطلدب إلددى األمددين العددام متابعددة تنفيددذ القددرار والعددرض علددى المجلددس فددي دورتدده العاديددة  -22

 المقبلة.

 

 (3/3/2021 - 2ج  -( 155د.ع ) -8614)ق: رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أيضاً.154تحفظها السابق في الدورة )على  جمهورية الصومال الفيدرالية تؤكد  -

على موقفها الثابت بالحفاظ على سيادة الدول العربية، إال أن حصر إدانة التدخالت في الشؤون العربية  دولة قطر"مع تأكيد  -
ربية شقيقة تنتهك فيها على تركيا يجعلنا أمام سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، حيث نفتقد هذه اإلدانات بالنسبة لدول ع

 الشرعية، دون أن يحرك مجلسنا ساكناً بشأنها، وعليه تتحفظ دولة قطر على القرار وتطلب تذييل نص التحفظ بالقرار".
 على هذا القرار. جمهورية جيبوتيتتحفظ  -
 ."عربيةالتدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول ال على نص هذا القرار، المعنون " دولة ليبيا تتحفظ -
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م

 البيان

 عن االجتماع الوزاري الثاني الصادر 

 للجنة العربية الوزارية املعنية بمتابعة التدخالت التركية

 في الشؤون الداخلية للدول العربية 

 2021 آذار /مارس 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشؤون  عقدت اللجنة العربية الوزارية املعنية بمتابعة التدخالت التركية في

العربية واملكونة من جمهورية مصر العربية )رئيس اللجنة( ودولة اإلمارات  الداخلية للدول 

العربية املتحدة ومملكة البحرين واململكة العربية السعودية، ومعالي السيد أمين عام جامعة 

لس الدول العربية، اجتماعها الثاني وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مج

 آذار /مارس 3بتاريخ  155جامعة الدول العربية على املستوي الوزاري في دورته العادية رقم 

2021. 

الداخلية للدول العربية، وقد  الشؤونناقشت اللجنة استمرار التدخالت التركية في 

اطلعت على املذكرة الشارحة املقدمة من األمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس 

تشرين /أكتوبر 12الذي اعتمده في دورته غير العادية يوم  8454الدول العربية رقم جامعة 

 أيلول /سبتمبر 9بتاريخ  8542بشأن العدوان التركي علي سوريا؛ وعلى القرار رقم  2019 أول 

اقية؛ وعلى قراري مجلس جامعة الدول  2020 بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العر

( د.ع 8543، ورقم )4/3/2020بتاريخ (، 153)( د.ع 8518الوزاري، رقم ) العربية على املستوى 

بشأن التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛  9/9/2020( بتاريخ 154)

 ومضمون بيانات السيد األمين العام لجامعة الدول العربية.

الخاصة أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، و 

 بالتدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أدانت اللجنة الوجود العسكري التركي على أراض ي عدد من الدول العربية وكافة 

أشكال التدخالت التركية العدوانية في الشؤون الداخلية العربية، التي تهدف لهدم 

نصات اإلعالمية التابعة لها والتحريض استقرارها والعبث بمقدراتها، بالتوازي مع توظيف امل

على استخدام العنف وحمل السالح خصوصا في سوريا وليبيا والعراق، بجانب استضافة 

 

مأار  مشؤوقمامع مالمرا  

مـــــــــ
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العناصر التابعة للجماعات اإلرهابية مثل تنظيم االخوان وتوفير املالذ اآلمن لها، واالنتهاكات 

 السالح على ليبيا. التركية املتكررة لقرارات مجلس األمن ذات الصلة بفرض حظر 

استنكرت اللجنة االنتهاكات املستمرة والتعدي السافر من الجانب التركي علي سيادة 

بعض الدول العربية، سواء كان ذلك من خالل التدخل املباشر أو من خالل دعم الجماعات 

طريق والتنظيمات اإلرهابية واملتطرفة واملرتزقة واملقاتلين اإلرهابيين األجانب، سواًء عن 

 ملواجهة ذلك النهج التركي 
ً
 ودوليا

ً
التمويل أو التدريب والتسليح، ما يستدعي تحركا عربيا

 جسيما للقانون الدولي وقرارات 
ً
الخبيث، والتصدي له على كافة األصعدة، باعتباره انتهاكا

 لألمن القومي العربي.
ً
 جسيما

ُ
 مجلس األمن ذات الصلة وتهديدا

افية في بعض املناطق العربية جي لتغيير التركيبة الديمنددت اللجنة بالسعي الترك  ر

الخاضعة الحتاللها على غرار شمال شرق سوريا، وأكدت على عدم شرعية تواجد القوات 

التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وضرورة سحب جميع 

مل على اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي قواتها دون قيد أو شرط، وأكدت على ضرورة الع

لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل املقاتلين اإلرهابين األجانب واملرتزقة لداخل البالد 

 العربية.

طالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق املائية لكل 

بر ما تقوم به من إقامة السدود على من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ع

 على الحصص املائية للدولتين العربيتين، فضال 
ً
منابع نهري دجلة والفرات، والذي أثر سلبا

اقتصادية جسيمة على كال الدولتين.  عما تتسبب فيه املمارسات التركية من أضرار بيئية و

ملجلس جامعة  156تم االتفاق على عقد االجتماع املقبل للجنة على هامش الدورة 

 الدول العربية على املستوي الوزاري برئاسة مصر. 

 ـــــــ
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 الشؤون العربية واالمن القومي:

متطو اتمالو عم  مليبير

 

مإّقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ن الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بي ▪

 وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ▪

( لمجلدس الجامعدة 155الصدادر عدن الددورة العاديدة ) 8609وعلى ما جداء بدالقرار رقدم  ▪

 ،3/3/2021على المستوى الوزاري بتاريخ 

ضامن الكامل ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا وتأكيداً على الت -

 مع دولة ليبيا الشقيقة،

 ،7/9/2021 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  -

ورئديس بعثدة األمدم المتحددة  -المبعوث الخاص لألمم المتحدة في ليبياوبعد استماعه الى كلمة  -

 ،9/9/2021في الجلسة االفتتاحية للمجلس بتاريخ  للدعم في ليبيا

 قــــر ر:ُي

التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم  -14

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت 30الصادر عن الدورة العادية ) 753

( 155( الصادر عن الدورة العادية )8609والقرار رقم ) 31/3/2019بتونس بتاريخ 

 .3/3/2021المستوى الوزاري بتاريخ  لمجلس الجامعة على

التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض كافة أنواع  -15

 التدخل الخارجي.

ملتقى الحوار الدعم الكامل لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" التي أقّرها  -16

في العاصمة  2020وفمبر/تشرين ثاني ن 15-7الذي ُعقد خالل الفترة من السياسي الليبي 

التونسية، برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى انتخابات تشريعية 

ورئاسية على قاعدة دستورية متفق عليها، والترحيب باتفاق المشاركين في الملتقى على 

يمثله من فرصة موعداً إلجراء االنتخابات، وما  2021ديسمبر/كانون أول  24تحديد يوم 
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حقيقية لليبيين إلنهاء المراحل االنتقالية، والتشبث بروح االتفاق السياسي بالصخيرات 

 تحت اشراف األمم المتحدة.

التأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة  -17

للمرحلة التمهيدية ودعم  الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق

حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المتفق عليه 

 .2021ديسمبر/ كانون أول  24في 

ومخرجات برلين  2571و 2570دعم مبادرة استقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس األمن  -18

قبل استحقاقات قادمة تدعو لها (، وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية 2( و )1)

 الحكومة الليبية.

حث المؤسسات الليبية المختصة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوضيح القاعدة  -19

الدستورية لالنتخابات وسن القوانين حسب االقتضاء بما يتيح للمفوضية العليا لالنتخابات 

بات البرلمانية والرئاسية الحصول على الموارد المالية والوقت الكافي للتحضير لالنتخا

ً للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق. والتأكيد على أهمية أن تكون انتخابات  وفقا

 حرة ونزيهة وضمان المشاركة الكاملة.

( التي توجت باتفاق وقف إطالق النار 5+5اإلشادة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة ) -20

عن فتح الطريق الساحلي مع التأكيد على أهمية وما تم التوصل إليه بما في ذلك اإلعالن 

استكمال التدابير األخرى بما فيها إطالق المحتجزين وإزالة األلغام وتوحيد المؤسسات 

األمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمطالبة مجدداً بخروج 

يمكن حكومة الوحدة الوطنية كافة القوات األجنبية والمرتزقة من األراضي الليبية بما س

 من إنجاز االستحقاقات الدستورية المقررة في موعدها المتفق عليها.

التأكيد مجدداً على ضمان أمن وسالمة المنشآت النفطية، وعلى ضرورة توافق الليبيين  -21

على آلية تضمن عدالة وشفافية توزيع عائداتها مع التأكيد على ضرورة االستعجال في 

مجلس النواب وذلك في إطار إتمام قبل نية الموحدة واعتمادها من إنجاز الميزا

 اإلصالحات االقتصادية.

التأكيد على رفض وإدانة كافة الجرائم واالنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت  -22

األراضي الليبية بما في ذلك المقابر  علىالمدنية آياً كان مرتكبوها في أي زمان ومكان 

استكمال التحقيقات بصورة شاملة وشفافة السلطات الليبية المختصة على  الجماعية، وحث

 . وبما يحقق العدالة
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التأكيد على حق دولة ليبيا في الحفاى على أموالها وأصولها في البنوك األجنبية وكافة  -23

الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية 

س األمن بتعهده والتزامه بالحفاى على أموال الشعب الليبي وعدم المساس وتذكير مجل

( والقرار رقم 18الفقرة ) 1970بتلك األموال من أي طرف كان، وذلك وفقاً للقرار رقم 

 (.20الفقرة ) 1973

في ليبيا للدعم اإلعراب عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص وبعثة األمم المتحدة  -24

 يوفقاً لنتائج مؤتمرواألزمة الليبية من خالل ملتقى الحوار السياسي الليبي  الهادفة لتسوية

( وانطالقاً من االتفاق السياسي 2510) رقم وقرار مجلس األمن( 2( وبرلين )1)برلين 

 .كإطار عام للحل السياسيالليبي 

 الجمهورية جمهورية مصر العربية،المجاورة لليبيا )بدور الدول العربية اإلشادة  -25

في إطار دعم عملية السالم التي استضافت جلسات الحوار التونسية، المملكة المغربية( 

الثالث )السياسي، التي ترعاها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساراتها 

 االقتصادي، العسكري(.

بجهود الجمهورية  واإلشادةالتأكيد على الدور المحوري واألساسي لدول جوار ليبيا،  -26

زائرية الديمقراطية الشعبية في استضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي الج

 ، وبالبيان الصادر عنه بالخصوص.31/8/2021و  30يومي ُعقد 

التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول  -27

ملة لألزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم األعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شا

في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء ايخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة 

 االتحادين األفريقي واألوروبي.

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن،  -28

العام لألمم المتحدة ومع مختلف  السكرتيرته ومشاوراته مع ممثل وكذلك مواصلة اتصاال

 األطراف الليبية.

 

 (9/9/2021 - 2ج  -( 156د.ع ) -8675)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واالمن القومي:

التديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي م

ملعدولمال ربي 

م

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

 ب دما المه: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

( د.ع 8518وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم ) ▪

( د.ع 8614، ورقم )9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8543، ورقم )4/3/2020بتاريخ 

 بشأن التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، 3/3/2021بتاريخ ( 155)

( د. ع 8413ت مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم )وعلى قرارا ▪

، ورقم 4/3/2020( بتاريخ 153( د.ع )8475، ورقم )10/9/2019( بتاريخ 152)

( بتاريخ 155( د.ع )8613، ورقم )9/9/2020( بتاريخ 154( د.ع )8542)

 للسيادة العراقية، بشأن اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية، 3/3/2021

( د. ع 8537وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 9/9/2020( بتاريخ 154)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية  ▪

( بتاريخ 155( د.ع )8608م )، ورق12/10/2019( د. غ.ع بتاريخ 8454رقم )

 بشأن العدوان التركي على سوريا، ،3/3/2021

( د. ع 8471مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) اتوعلى قرار ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8538، ورقم )4/3/2020( بتاريخ 153)

 وضع في ليبيا،بشأن تطورات ال ،3/3/2021( بتاريخ 155( د.ع )8609)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019( د. غ.ع بتاريخ 8456العادية رقم )

ً بانعقاد االجتماع الثالث للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخالت  - وإذ يأخذ علما

 ،9/9/2021ة في الشؤون الداخلية للدول العربية بتاريخ التركي

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -
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 ُيقــــر ر:

على مضمون قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن إدانة التدخالت التأكيد  -1

أن تكون العالقات بين الدول العربية  التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية

 مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية. والجمهورية التركية قائمة على

دعوة الدول األعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي عدم التدخل في الشؤون  -2

ا تقويض بناء الثقة الداخلية للدول العربية، والكف عن األعمال االستفزازية التي من شأنه

 وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، وكذا رفض وإدانة قيام تركيا بنقل  -3

مقاتلين أجانب إلى االراضي الليبية واالنتهاكات التركية المتكررة لقرارات فرض حظر 

 لألمن القومي العربي ولألمن والسلم السالح على ليبيا، باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً 

 الدوليين، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

رفض وإدانة العدوان التركي على األراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمباد  ميثاق  -4

األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن التي تدعو إلى الحفاى على وحدة واستقالل سوريا، 

، واعتباره تهديداً مباشراً لألمن القومي العربي ولألمن والسلم 2254صة القرار رقم وخا

 الدوليين.

إدانة الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية، ومطالبة الجانب  -5

التركي سحب كافة قواته المتواجدة على اراضي الدول العربية، والتوقف عن دعم 

 ت المتطرفة في الدول العربية.التنظيمات والميليشيا

إدانة استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات المتطرفة وتوفير مالذ آمن لها على  -6

االراضي التركية، وتمويل تركيا الدائم لمنصات اعالمية تحرض على استخدام العنف 

 لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية. 

العربية على المستوى الوزاري بشأن متابعة الترحيب بانعقاد االجتماع الثالث للجنة  -7

التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ورفع توصياتها لمجلس الجامعة على 

 المستوى الوزاري.

تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعضاء مع الدول والمنظمات اإلقليمية  -8

العدوانية في بعض الدول العربية وخطره  ياتركوالدولية لتسليط الضوء على ممارسات 

 على األمن اإلقليمي والدولي. 
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الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية  -9

 المقبلة.

 

 (9/9/2021 - 2ج  -( 156د.ع ) -8680)ق: رقم 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رفضها التام لجميع اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وااللتزام بقواعد الشرعية الدولية مجدداً  المزائرتؤكد  -

وعلى ضرورة تبني حوار بناء بين الدول العربية ودول الجوار التي تنتمي إلى الحضارة العربية اإلسالمية، في أطار 

أجل السالم الدائم بين الدول ونصرة القضايا العربية احترام سيادة كل دولة، بعيداً عن التهديدات واالستفزازات من 

 راسها القضية الفلسطينية. ىالعادلة وعل

 تحفظها على هذا القرار.  مهو   مالصوارلمالفيد الي تؤكد  -

 على هذا القرار نظراً الزدواجية المعايير والكيل بمكيالين. رـ م)طــدولتتحفظ  -
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م

م

مالبيرقمالصرد مم م

مال رلثملعمن مال ربي مالوزا   مالم ني مبمترب  مماع تمرعمالوزا ي

مالتديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدولمال ربي 

م2021نبتمبر/أ عولمم9الخمي :م

 ــــــ

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخالت التركية في الشؤون الداخلية 

بية )رئيس اللجنة( ودولة اإلمارات العربية للدول العربية والمكونة من جمهورية مصر العر

المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد أمين عام جامعة الدول 

العربية، اجتماعها الثالث وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول 

 .2021أيلول /سبتمبر 9بتاريخ  156رقم  العربية على المستوي الوزاري في دورته العادية

ون الداخلية للدول العربية، وقد اطلعت على ؤناقشت اللجنة التدخالت التركية في الش

الُمذكرة الشارحة الُمقدمة من األمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول 

 تشرين أول/أكتوبر 12يوم  الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية 8454العربية رقم 

 أيلول/سبتمبر 9بتاريخ  8542سوريا؛ وعلى القرار رقم  ى، بشأن العدوان التركي عل2019

، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية 2020

( 154( د. ع )8543، ورقم )4/3/2020( د.ع بتاريخ 8518على المستوى الوزاري، رقم )

، بشأن التدخالت التركية في 3/3/2021( بتاريخ 155( د. ع )8614، ورقم )9/9/2020بتاريخ 

 الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد األمين العام لجامعة الدول العربية.

أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخالت 

 التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أراضي عدد من الدول العربية  ىأعربت اللجنة عن رفضها للوجود العسكري التركي عل

العربية، واالنتهاكات التركية الُمتكررة للدول وأدانت التدخالت التركية في الشؤون الداخلية 

 بيا.لقرارات مجلس األمن ذات الصلة بفرض حظر السالح على لي

وأكدت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا 

والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد 

مرا  أار  مشؤوقمامع مالم

مـــــــــ
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أو شرط، ودعت اللجنة التخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد 

 ونقل المقاتلين األجانب والمرتزقة لداخل حدود البالد العربية.وتدريب 

استنكرت اللجنة المساعي التركية لتغيير التركيبة الديمجرافية في بعض المناطق العربية 

الخاضعة الحتاللها على غرار شمال شرق سوريا، واالنتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول 

 العربية. 

باحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية  طالبت اللجنة كذلك تركيا

العربية السورية، ووقف كافة االنتهاكات التي تقوم بها من إقامة السدود على منابع نهري دجلة 

ً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضالً عما تتسبب فيه تلك  والفرات، مما أثر سلبا

 واقتصادية جسيمة على كال الدولتين.االنتهاكات من أضرار بيئية 

لمجلس جامعة الدول  157تم االتفاق على عقد االجتماع الُمقبل للجنة على هامش الدورة 

 الوزاري برئاسة مصر.  ىالعربية على المستو

 

 ـــــــــ
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

متطو اتمالو عم  مليبير

م

م ي،إّقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ▪

( لمجلدس الجامعدة علدى 30الصادر عن الدورة العاديدة ) 753القرار رقم وعلى ما جاء ب ▪

 31/3/2019ة التي انعقدت بتونس بتاريخ مستوى القم

( لمجلدس الجامعدة 156الصدادر عدن الددورة العاديدة ) 8675وعلى ما جداء بدالقرار رقدم  ▪

 ،9/9/2021على المستوى الوزاري بتاريخ 

ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا وتأكيداً على التضامن الكامل  -

 مع دولة ليبيا الشقيقة،

 ،7/3/2022ي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ وف -

 :ُيقــــرر

التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض كافة أنواع  .1

 .التدخل الخارجي

امية الر -والحفاظ على استقاللية قرارها  – 5+5دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة  .2

إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس األمن بشأن خروج جميع 

 ى زمني محدد بما يحفظالقوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا، بدون استثناء، وفى مد

واإلشادة بما تم التوصل إليه من خطوات بما . وسالمتها اإلقليمية ليبيا ووحدتها سيادة

في ذلك اإلعالن عن فتح الطريق بما النار وما تم التوصل إليه  فيها اتفاق وقف إطالق

الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير األخرى بما فيها إطالق سراح 

المحتجزين وإزالة األلغام وتوحيد المؤسسات األمنية لضمان االستقرار السياسي واألمني 

 .في البالد
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حدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية عن دعمه لجهود األمم المت اإلعراب .3

ً من االتفاق السياسي الليبي الموقعلألزمة الليبية   2015 عام في بالصخيرات انطالقا

بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين إطار عام للحل وك

 .وقمة باريس

ا تقوم به من جهود لدعم تحقيق اإلشادة بدور الدول العربية والدول المجاورة لليبيا وم .4

أمن واستقرار ليبيا، واإلعراب عن الدعم لجهود المصالحة الوطنية الشاملة بين األشقاء 

 .ليبيا يف على أهمية عقد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن والتأكيد، الليبيين

م

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8739)ق: رقم 



137 

 

 

 ة واألمن القومي:الشؤون العربي

مالتديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدولمال ربي 

 

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

 ب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( د.ع 8518وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم ) ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154) ( د. ع8543، ورقم )4/3/2020بتاريخ ( 153)

 9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8680ورقم ) ،3/3/2021بتاريخ ( 155)( د.ع 8614)

 بشأن التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،

( د. ع 8413وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) ▪

، ورقم 4/3/2020( بتاريخ 153( د.ع )8475قم )، ور10/9/2019( بتاريخ 152)

( بتاريخ 155( د.ع )8613، ورقم )9/9/2020( بتاريخ 154( د.ع )8542)

بشأن اتخاذ موقف عربي  9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8679ورقم )، 3/3/2021

 موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية،

( د. ع 8537ية على المستوى الوزاري رقم )وعلى قرار مجلس جامعة الدول العرب ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 9/9/2020( بتاريخ 154)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية  ▪

( بتاريخ 155( د.ع )8608، ورقم )12/10/2019( د. غ.ع بتاريخ 8454رقم )

 تركي على سوريا،بشأن العدوان ال ،3/3/2021

( د. ع 8471مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) اتوعلى قرار ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8538، ورقم )4/3/2020( بتاريخ 153)

 9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8675ورقم ) ،3/3/2021( بتاريخ 155( د.ع )8609)

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا،

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019( د. غ.ع بتاريخ 8456العادية رقم )



138 

 

ً بانعقاد االجتماع  - للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخالت  الرابعوإذ يأخذ علما

 ،9/3/2022لداخلية للدول العربية بتاريخ التركية في الشؤون ا

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

 إدانة بشأن الوزاري المستوى على الجامعة مجلس قرارات مضمون على التأكيد -1

 بين العالقات تكون بأن التمسكو العربية، للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخالت

 في التدخل وعدم السيادة احترام مبدأ على قائمة التركية والجمهورية العربية الدول

 باألمن المساس شأنها من خطوات اتخاذ عن التركي الجانب وبامتناع الداخلية، ونؤالش

 العربي. القومي

 مقاتلينال تواجد استمرار ورفض ليبيا، دولة في التركي العسكري التدخل وإدانة رفض -3

 البالغ القلق عن واإلعراب الليبية، األراضي إلى تركيا نقلتهم الذين ذلك في بما األجانب

 يثاره وخاصة ليبيا، على السالح حظر فرض لقرارات المتكررة التركية االنتهاكات تجاه

 ليبية. بإرادة تنفيذه الجاري الجديد السياسي المسار على السلبية

ً  باعتباره السورية األراضي على التركي العدوان وإدانة رفض -4 ً  خرقا  لمباد  واضحا

 واستقالل وحدة على الحفاى إلى تدعو التي األمن مجلس وقرارات المتحدة األمم ميثاق

 ولألمن العربي القومي لألمن مباشراً  تهديداً  واعتباره ،2254 رقم القرار وخاصة سوريا،

 الدوليين. والسلم

 الجانب ومطالبة العربية الدول من عدد أراضي على التركي العسكري الوجود إدانة -5

 دعم عن والتوقف العربية، الدول أراضي على المتواجدة قواته كافة بسحب التركي

 العربية. الدول في المتطرفة والميليشيات التنظيمات

 على لها آمن مالذ وتوفير المتطرفة للجماعات التابعة للعناصر تركيا استضافة إدانة -6

 استخدام على تحرض اعالمية لمنصات الدائم تركيا ودعم وتمويل التركية، األراضي

 العربية. الدول واستقرار أمن لزعزعة العنف

 امتناعها على عربية دول مع أجرتها التي اإليجابية االتصاالت تنعكس أن تركيا مطالبة -7

 مع ومتوازنة صحية تلعالقا يؤسس بما بعاليه، إليها المشار السلبية الممارسات عن

 األطراف. كافة مصالح ويحقق العربية الدول جميع

 متابعة بشأن الوزاري المستوى على العربية للجنة الرابع االجتماع بانعقاد الترحيب -8

 الجامعة لمجلس توصياتها ورفع العربية للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخالت

 الوزاري. المستوى على
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 اإلقليمية والمنظمات الدول مع األعضاء العربية الدول بين الدبلوماسية جهودال تكثيف  -9

 وخطرها العربية الدول بعض في العدوانية تركيا ممارسات على الضوء لتسليط والدولية

 والدولي. اإلقليمي األمن على

 ديةالعا دورته في المجلس على والعرض القرار تنفيذ متابعة العام األمين إلى الطلب -10

 المقبلة.

 

 (9/3/2022 - 2ج  -( 157د.ع ) - 8744)ق: رقم 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتحفظ على هذا القرار. الصوارل -

 على هذا القرار نظراً الزدواجية المعايير والكيل بمكيالين. رـ م)طــدولتتحفظ  -

 تركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".على نص هذا القرار، المعنون "التدخالت ال دول مليبيرتتحفظ  -

 

م
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م

م

م

ممبيرق

مالرابعمالوزا يماع تمرعمم مصرد 

مالتركي مالتديالتمبمترب  مالم ني مالوزا   مال ربي ملعمن 

مال ربي ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  م

م2022مار س/آذا م9

م_____

م

مالدايعي مالشؤوقم  متركي المالتديالتمبمترب  مالم ني مالوزا   مال ربي مالعمن ممقدت

مال ربي ما ار اتمودول مالعمن (م  ئي مال ربي ماصرم مهو   ما موالمكو  مال ربي ملعدول

مالدولم را  ممرممأاي مالسيدموا رل مالس ود  ،مال ربي موالممعك مالبحر  موامعك مالمتحد 

م را  مامع ممرمرتا تمهراشممعىمبرلقرهر مالمرا  مبمقرموذلكمالرابعما تمرمهرمال ربي ،

مآذا مار س/م9مبتر   م157م ) مال رد  مدو تهم  مالوزا يمالمستويممعىمال ربي مالدول

م2022

ممعىما ع تمو)دمال ربي ،ملعدولمالدايعي موقؤالشم  مالتركي مالتديالتمالعمن م ر)شت

مالدولم  را مامع م)را مومعىمالصدد،مهذام  مال را ماتار  ما مالُمقدا مالشر ح مالُمذكر 

مأولمتشر  /أكتوبرم12م وممال رد  مغيرمدو تهم  مالممع مامتمدهمالذيم8454م ) مال ربي 

مأ عول/نبتمبرم9مبتر   م8542م ) مالقرا مومعىمنو  ر؛ممع مالترك مال دواقمبشأقم،2019

مالدولم را  مامع م)را اتمومعىمال را)ي ؛ملعسيرد مالتركي مالقواتما تهركمبشأقم،2020

معمد.م(8543 مو ) م،4/3/2020مبتر   مد.عم(8518 م ) مالوزا ي،مالمستوىممعىمال ربي 

م(8680 مو ) مم،3/3/2021مبتر   م(155 معمد.م(8614 مو ) م،9/9/2020مبتر   م(154 

مال ربي ؛ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  مالتركي مالتديالتمبشأقم9/9/2021مبتر   م156مد.ع.

مال ربي .مالدولملمرا  مل رماماتاي مالسيدمبير رتمواضموق

مبرلتديالتموالخرص مالسربق ،مال ربي مالدولم را  مامع م)را اتممعىمالعمن مأكدت

مال ربي .ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  مالتركي 

مأار  مشؤوقمامع مالمرا  

مـــــــــ
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ما ممددمأ ا  ممع مالترك مال سكريمالو ودمانتمرا ما م)عقهرمم مالعمن مأمربت

مالُمتكر  مالتركي مواع تهركرتمال ربي ،مالدايعي مقالشؤوم  مالتركي مالتديالتومال ربي مالدول

مليبير.ممعىمالسالحمحظرمبفرضمالصع مذاتماتا مامع ملقرا ات

مودول مال راقمدول ما مكلم  مالتركي مالقواتمتوا دمشرمي ممدمممعىمالعمن موأكدت

م ي ومبشكلملقواتهرمتركيرمنحلم رو  ممعىموشددتمالسو   ،مال ربي موالممهو   مليبير

مالتدابيرمكر  ماتخرذمأ لما مالتركي مالحكوا مت روقمتهمي مالعمن مودمتمشر ،مأوم)يدمدوق

مات ر لما  هربي مالمقرتعي مو قلموتد  لموتمنيدم مر  مل معيرتمالتصديمشأ هرما مالت 

مال ربي .مالبالدمحدودملدايلموالمرتز) 

مالوا)  مال ربي مالمنر قم ضبم  مالد مو را ي مبرلتركيب ماسرسمأيمالعمن مانتنكرت

ملسيرد مالمستمر مواع تهركرتمنو  ر،مشرقمشمرلمغرا ممعىمالتركي مالقواتمنيطر متحت

ممال ربي .مالدولمب ض

مال راقم مهو   ما ملكلمالمرئي مالحقوقمرحترامبمالتركي مالحكوا مكذلكمالعمن مدمت

م ؤثرمامرموالفرات،مد ع م هريمعانربممعىمالسدودمإ)را موو)فمالسو   ،مال ربي موالممهو   

ام ما مالممر نرتمتعكم يهمتتسبلمممرم ضالاممال ربيتي ،ملعدولتي مالمرئي مالحصصممعىمنعبر

مالدولتي .مكالممعىم سيم موا)تصرد  مبيئي مأ را 

اممالعمن مأيذت ما مومددمالتركي مالممهو   مبي مال ال)رتمشهدتهرمالت مبرلتطو اتممعمر

مالمر بي .ماصرل ممعىمو حر ظم خدممبمرمالبنر  مالتطو اتما ملمز دم اتطع مال ربي ،مالدول

م را  ملممع م158مالدو  مهراشممعىملعمن مالُمقبلماع تمرعممقدممعىماعتفرقمت 

مماصر.مبرئرن مالوزا يمالمستويممعىمال ربي مالدول

م

مــــــــــ

م
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

متطو اتمالو عم  مليبير

مامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،مإق

مب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا وآخرهدا القدرار رقدم  ▪

س جامعة الدول العربيدة علدى مسدتوى القمدة ( لمجل30الصادر عن الدورة العادية ) 753

 ،31/3/2019التي عقدت بالجمهورية التونسية بتاريخ 

الصدادر  8739وعلى ما جاء بقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها القرار رقم  ▪

 ،9/3/2022( لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 157عن الدورة العادية )

 ،3/9/2022بمذكرة مندوبية دولة ليبيا بتاريخ وعلى ما جاء  ▪

ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا وتأكيداً على التضامن الكامل  -

 مع دولة ليبيا الشقيقة،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

لتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسالمة اراضيها ورفض كافة أنواع التأكيد مجدداً على اال -1

 التدخل الخارجي.

بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم التأكيد على االلتزام  -2

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت 30الصادر عن الدورة العادية ) 753

( 157الصادر عن الدورة العادية ) 8739، والقرار رقم 31/3/2019بتونس بتاريخ 

 .9/3/2022لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 

يدعو المجلس الى االمتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، كما يجدد التأكيد على ضرورة  -3

 محاربة جميع التنظيمات اإلرهابية.

ً لألمين العام لألمم ويعرب المجلس عن ترحيبه بتعيين السيد عبد هللا  -4 باتالي ممثالً خاصا

ً لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ويؤكد على دعمه جهود بعثة  المتحدة في ليبيا ورئيسا

 2015األمم المتحدة للدعم انطالقاً من االتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في عام 
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مجلس االمن ذات الصلة  في إطار عام للحل السياسي في ليبيا، وبموجب قرارات

 ( وقمة باريس.2( و )1ومخرجات مسار برلين )

ويحث المجلس، مجلسي النواب واالعلى للدولة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع 

قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة، ويشيد في الخصوص 

 وري.باالستضافة الكريمة لجمهورية مصر العربية للمسار الدست

ويدعو المجلس السلطات الليبية المختصة باإلسراع باتخاذ الخطوات واإلجراءات التنفيذية 

 الالزمة إلنجاز هذا االستحقاق.

( والحفاى على استقاللية قرارها واالشادة بما 5+5دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ) -5

يف اجتماعاتها بهدف تم التوصل إليه من نتائج مع التأكيد على أهمية استمرار وتكث

استكمال التدابير األخرى بما فيها توحيد المؤسسات األمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة 

ويثمن في هذا الصدد لقاء القيادات العسكرية الليبية الذي تم بقاعدة معيتيقة بتاريخ 

ويجدد المجلس مطالبته بخروج المرتزقة والمقاتلين األجانب والقوات  18/7/2022

 بية من األراضي الليبية في مدى زمني محدد.األجن

 التأكيد على ضمان سالمة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها. -6

التأكيد على حق دولة ليبيا في الحفاى على أموالها وأصولها في البنوك األجنبية وكافة  -7

والتزامه  الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتذكير مجلس األمن بتعهده

بالحفاى على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بتلك األموال من أي طرف كان، وذلك 

 .20الفقرة  1973، والقرار رقم 18الفقرة  1970وفقاً للقرار رقم 

اإلشادة بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لدعم تحقيق أمن  -8

 لدعم الكامل لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.واستقرار ليبيا واالعراب عن ا

التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول  -9

األعضاء، بهدف التوصل إلى إجراء االنتخابات، ومواصلة التنسيق مع الشركاء االخرين 

 وروبي.المعنيين بالشأن الليبي وخاصة االتحادين األفريقي واأل

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن،  -10

وكذلك مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة ومع السلطات 

 الليبية المختصة.

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8797)ق: رقم 
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 لقومي:الشؤون العربية واألمن ا

مالتديالتمالتركي م  مالشؤوقمالدايعي ملعدولمال ربي 

 

مإقمامع مالمرا  ممعىمالمستوىمالوزا ي،

 ب دما المه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( د.ع 8518وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم ) ▪

، ورقم 9/9/2020ريخ ( بتا154( د. ع )8543، ورقم )4/3/2020بتاريخ ( 153)

 9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8680ورقم ) ،3/3/2021بتاريخ ( 155)( د.ع 8614)

بشأن التدخالت التركية في الشؤون ، 9/3/2022( بتاريخ 157( د.ع )8744ورقم )

 الداخلية للدول العربية،

ع  ( د.8413وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) ▪

، ورقم 4/3/2020( بتاريخ 153( د.ع )8475، ورقم )10/9/2019( بتاريخ 152)

( بتاريخ 155( د.ع )8613، ورقم )9/9/2020( بتاريخ 154( د.ع )8542)

( 157( د.ع )8743ورقم ) 9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8679، ورقم )3/3/2021

اك القوات التركية للسيادة بشأن اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انته، 9/3/2022بتاريخ 

 العراقية،

( د. ع 8537وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 9/9/2020( بتاريخ 154)

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية  ▪

( بتاريخ 155( د.ع )8608، ورقم )12/10/2019خ ( د. غ.ع بتاري8454رقم )

 بشأن العدوان التركي على سوريا، ،3/3/2021

( د. ع 8471مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم ) اتوعلى قرار ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاريخ 154( د. ع )8538، ورقم )4/3/2020( بتاريخ 153)

 9/9/2021( بتاريخ 156( د.ع )8675ورقم ) ،3/3/2021( بتاريخ 155( د.ع )8609)

 ،بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 9/3/2022( بتاريخ 157( د.ع )8739ورقم )
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وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019( د. غ.ع بتاريخ 8456العادية رقم )

ً بانعقاد االجتماع الخامس للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخالت  - وإذ يأخذ علما

 ،6/9/2022التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية بتاريخ 

 وفي ضوء مداخالت السادة الوزراء رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

 إدانة بشأن الوزاري المستوى على الجامعة مجلس قرارات مضمون على التأكيد -1

 بين العالقات تكون بأن التمسكو العربية، للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخالت

 ونؤالش في التدخل وعدم السيادة احترام مبدأ على قائمة التركية والجمهورية العربية الدول

 .العربي القومي باألمن المساس شأنها من خطوات اتخاذ عن التركي الجانب وبامتناع الداخلية،

 المقاتلين تواجد استمرار ورفض ليبيا، دولة في التركي العسكري التدخل وإدانة رفض -3

 البالغ القلق عن واإلعراب الليبية، األراضي إلى تركيا نقلتهم الذين ذلك في بما األجانب

 يثاره وخاصة ليبيا، لىع السالح حظر فرض لقرارات المتكررة التركية االنتهاكات تجاه

 ليبية. بإرادة تنفيذه الجاري الجديد السياسي المسار على السلبية

ً  باعتباره السورية األراضي على التركي العدوان وإدانة رفض -4 ً  خرقا  لمباد  واضحا

 سوريا، واستقالل وحدة على الحفاى إلى تدعو التي األمن مجلس وقرارات المتحدة األمم ميثاق

 .الدوليين والسلم ولألمن العربي القومي لألمن مباشراً  تهديداً  واعتباره ،2254 رقم قرارال وخاصة

 الجانب ومطالبة العربية الدول من عدد أراضي على التركي العسكري الوجود إدانة -5

 دعم عن والتوقف العربية، الدول أراضي على المتواجدة قواته كافة بسحب التركي

 العربية. الدول في المتطرفة والميليشيات التنظيمات

 على لها آمن مالذ وتوفير المتطرفة للجماعات التابعة للعناصر تركيا استضافة إدانة -6

 استخدام على تحرض اعالمية لمنصات الدائم تركيا ودعم وتمويل التركية، األراضي

 العربية. الدول واستقرار أمن لزعزعة العنف

 امتناعها على عربية دول مع أجرتها التي اإليجابية تاالتصاال تنعكس أن تركيا مطالبة -7

 مع ومتوازنة صحية لعالقات يؤسس بما بعاليه، إليها المشار السلبية الممارسات عن

 األطراف. كافة مصالح ويحقق العربية الدول جميع
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 متابعة بشأن الوزاري المستوى على العربية للجنة الخامس االجتماع بانعقاد الترحيب -8

 الجامعة لمجلس توصياتها ورفع العربية للدول الداخلية الشؤون في التركية خالتالتد

 الوزاري. المستوى على

 اإلقليمية والمنظمات الدول مع األعضاء العربية الدول بين الدبلوماسية الجهود تكثيف  -9

 وخطرها العربية الدول بعض في العدوانية تركيا ممارسات على الضوء لتسليط والدولية

 والدولي. اإلقليمي األمن على

 العادية دورته في المجلس على والعرض القرار تنفيذ متابعة العام األمين إلى الطلب -10

 المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8802)ق: رقم 
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م

م

مالخرا مالوزا يماع تمرعمم مالصرد مبيرقال

مالتركي مالتيالتدمبمترب  مالم ني مالوزا   مال ربي ملعمن 

مال ربي ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  م

م2022مأ عول/نبتمبرم6

م_____

مالدايعي مالشؤوقم  مالتركي مالتديالتمبمترب  مالم ني مالوزا   مال ربي مالعمن ممقدت

مال ربي ما ار اتمودول مالعمن (م  ئي مال ربي ماصرم مهو   ما موالمكو  مال ربي ملعدول

مالدولم را  ممرممأاي مالسيدموا رل مالس ود  ،مال ربي موالممعك مالبحر  موامعك مالمتحد 

م را  مامع ما تمرمرتمهراشممعىمبرلقرهر مالمرا  مبمقرموذلكمالخرا ما تمرمهرمال ربي ،

مأ عولم/نبتمبرم6مبتر   م158م ) مال رد  مدو تهم  مالوزا يمالمستويممعىمال ربي مالدول

م.2022

ممعىما ع تمو)دمال ربي ،ملعدولمالدايعي موقؤالشم  مكي الترمالتديالتمالعمن م ر)شت

مالدولم را  مامع م)را مومعىمالصدد،مهذام  مال را ماتار  ما مالُمقدا مالشر ح مالُمذكر 

مأولمتشر  /أكتوبرم12م وممال رد  مغيرمدو تهم  مالممع مامتمدهمالذيم8454م ) مال ربي 

مأ عول/نبتمبرم9مبتر   م8542م ) مالقرا ممعىومنو  ر؛ممع مالترك مال دواقمبشأقم،2019

مالدولم را  مامع م)را اتمومعىمال را)ي ؛ملعسيرد مالتركي مالقواتما تهركمبشأقم،2020

معمد.م(8543 مو ) م،4/3/2020مبتر   مد.عم(8518 م ) مالوزا ي،مالمستوىممعىمال ربي 

م(8680 مو ) م،3/3/2021مبتر   م(155 معمد.م(8614 مو ) م،9/9/2020مبتر   م(154 

مالتديالتمبشأقم،9/3/2022مبتر   م(157 مد.عم(8744 مو ) م9/9/2021مبتر   م156مد.ع.

مالدولملمرا  مال رمماتاي مالسيدمبير رتمواضموقمال ربي ؛ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  مالتركي 

مال ربي .

مبرلتديالتمص والخرمالسربق ،مال ربي مالدولم را  مامع م)را اتممعىمالعمن مأكدت

مال ربي .ملعدولمالدايعي مالشؤوقم  مالتركي 

ما ممددمأ ا  ممع مالترك مال سكريمالو ودمانتمرا ما م)عقهرمم مالعمن مأمربت

مالُمتكر  مالتركي مواع تهركرتمال ربي ،مالدايعي مالشؤوقم  مالتركي مالتديالتومال ربي مالدول

مليبير.ممعىملسالحامحظرمبفرضمالصع مذاتماتا مامع ملقرا ات

 

مأار  مشؤوقمامع مالمرا  

مـــــــــ
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مودول مال راقمدول ما مكلم  مالتركي مالقواتمتوا دمشرمي ممدمممعىمالعمن موأكدت

م و يمبشكلملقواتهرمتركيرمنحلم رو  ممعىموشددتمالسو   ،مال ربي موالممهو   مليبير

مالتدابيرمكر  ماتخرذمأ لما مالتركي مالحكوا مت روقمتهمي مالعمن مودمتمشر ،مأوم)يدمدوق

مات ر لما  هربي مالمقرتعي مو قلموتد  لموتمنيدم مر  مل معيرتمالتصديمشأ هرما مت ال

مال ربي .مالبالدمحدودملدايلموالمرتز) 

مالوا)  مال ربي مالمنر قمب ضم  مالد مو را ي مبرلتركيب ماسرسمأيمالعمن مانتنكرت

ملسيرد مالمستمر مواع تهركرتمنو  ر،مشرقمشمرلمغرا ممعىمالتركي مالقواتمنيطر متحت

ممال ربي .مالدولمب ض

مال راقم مهو   ما ملكلمالمرئي مالحقوقمرحترامبمالتركي مالحكوا مكذلكمالعمن مدمت

م ؤثرمامرموالفرات،مد ع م هريمانربعممعىمالسدودمإ)را موو)فمالسو   ،مال ربي موالممهو   

ام ما مالممر نرتمتعكم يهمتتسبلمممرم ضالاممال ربيتي ،ملعدولتي مالمرئي مالحصصممعىمنعبر

مالدولتي .مكالممعىم سيم موا)تصرد  مبيئي مأ را 

اممالعمن مأيذت ما مومددمالتركي مالممهو   مبي مال ال)رتمشهدتهرمالت مبرلتطو اتممعمر

مالمر بي .ماصرل ممعىمو حر ظم خدممبمرمالبنر  مالتطو اتما ملمز دماتطع  مال ربي ،مالدول

م را  ملممع م915مالدو  مهراشممعىملعمن مالُمقبلمرعاع تمممقدممعىماعتفرقمت 

مم.ال ربي ماصرم مهو   مبرئرن مالوزا يمالمستويممعىمال ربي مالدول

م

مــــــــــ

م

 

 


