
 
   

 

  
 

 [ ترجمة غير رسمية] 
 

 بيان مشترك
 ــــــــــــــ

جامعة الدول العربية واألمم المتحدة اجتماعًا و االتحاد اإلفريقي و االتحاد األوروبي عقد  .1
لتقييم التطورات في ليبيا منذ اجتماعهم األخير في  2017مايو  23وكسل يوم ر في ب

ية بغية دفع العملية السياس همجهود بين تنسيقال تعزيزلو  2017مارس  18يوم القاهرة 
 ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.

ون ئاألوروبي للشلالتحاد لممثلة العليا ا جيرينيمو فدريكا السيدة االجتماع  تاستضاف .2
 بقاألوروبية، بمشاركة الرئيس األسة رئيس المفوضية ونائب الخارجية والسياسة األمنية

و الغيط السيد أحمد أبالسيد جاكايا كيكويتي الممثل األعلى لالتحاد اإلفريقي إلى ليبيا، و 
ام عوالسيد مارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير جامعة الدول العربية، لعام المين األ

 األمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم األممية في ليبيا.
يها وسالمة أراض التأكيد على التزامها بسيادة واستقالل ليبيا المجموعة الرباعيةأعادت  .3

، االتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيراتومؤسساتها المنبثقة عن  ووحدتها الوطنية
 خارج الموجودة الموازية التواصل مع المؤسسات الى التوقف عن دعوتها مع تجديد

زمة إلى تسوية سلمية لل  لحةعلى الحاجة الم المجموعةوأكدت . االتفاق السياسي الليبي
ستخدام التهديد أو لعلى رفضها  في هذا الصدد وأعادت التأكيد ،بقيادة ليبية السياسية

 .وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا عسكريةال ةقو األطراف الليبية لل
الهجوم غير المبرر على براك الشاطئ األسبوع الماضي أدانت المجموعة الرباعية بشدة  .4

هم من بين سقوط أعداد كبيرة من القتلى،  حولإزاء التقارير ذعرها البالغ وأعربت عن 
مثل هذه شددت المجموعة على أن و . إعدام بإجراءات موجزة ووقوع حاالت، مدنيين

 اخضاع أنه يجبو للقانون اإلنساني الدولي  ًا خطيراً انتهاك من العنف تمثل عمالاأل
د المزيكافة األطراف إلى االمتناع عن دعت المجموعة و  مرتكبيها الى المساءلة الكاملة.



 
   

 

  
 

تفاوضي حل  القائمة اليجاديقوض الجهود  من شأنه أنعن أي عمل العنف و  من
 للصراع.

دام والتهديد باستخاألمنية األخيرة  حوادثأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها إزاء الكما  .5
ي تثبيت خفض حدة التوتر فالجهود الرامية إلى بالمجموعة  وأشادت .طرابلسفي العنف 

جلس المالمجموعة  وطالبتالهالل النفطي.  منطقة فيالهدوء استعادة بورحبت العاصمة 
ألمنية ا سائلالم ومعالجة بسط سلطتهفي  باالستمرارالرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

كافة األطراف  الي تجديد الجهود من قبل ودعت في غيرها من المناطقفي العاصمة و 
 البالد. كافة أرجاءفي  أكثر متانةترتيبات أمنية  لتثبيت

ة أعادت المجموعة الرباعيهمية تعزيز االستقرار واألمن على حدود ليبيا، واقرارًا منها بأ .6
تعزيز بتعهدت أمن الحدود و لتحسين  التأكيد على دعمها للتدابير الليبية واإلقليمية

 في هذا المجال. فيما بينها التنسيق
اء من النتهل جهود الهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى  الرباعية أثنت المجموعة .7

لمسودة مع اه وآخر حتى اآلن،  الذي تم انجازه لعملتقديرها لمشروع الدستور وأعربت عن 
إلى إتمام عملية صياغة دعت المجموعة و  .2017أبريل  16يوم  التي تم طرحها

 ة.االنتخابات التشريعية والرئاسي أمام اجراء لتمهيد الطريقالدستور في أقرب وقت ممكن 
على االنخراط في حوار الليبية  األطرافكافة تشجيع استمرت المجموعة الرباعية في  .8

جهود الافة كبالكامل. ورحبت المجموعة بالليبي تنفيذ االتفاق السياسي بغية بّناء وشامل 
اصة خأصحاب المصلحة الليبيين، اللقاءات األخيرة بين الناتج عن المشجع  وبالتقدم

 2 يالمشير خليفة حفتر في أبو ظبي يومو  السيد فايز السراج الوزراءرئيس بين لقاء ال
السيد عبد الرحمن و السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب  بينو  2017مايو  3و

 .2017أبريل  21السويحلي رئيس المجلس األعلى للدولة في روما يوم 
كل من مجلس بتعيين أعضاء لجان الحوار من قبل أيضًا رحبت المجموعة الرباعية  .9

سائل الم حولناشدتهما بالسعي الى التوصل للتوافق المجلس األعلى للدولة و النواب و 



 
   

 

  
 

ى وأعادت المجموعة التأكيد علالعالقة لضمان التنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الليبي. 
ا األمم العملية السياسية التي تيسرهلدفع تكاملي  العمل بشكلالتزامها بدعم هذه الجهود و 

 نحو حل شامل للزمة الليبية.تحدة الم
لدعم العملية  المتواصلةأعربت المجموعة الرباعية عن تقديرها للجهود اإلقليمية  .10

ل شر لدواالجتماع الحادي عالصادر عن  الختاميبالبيان  ، ورحبتالسياسية الليبية
والذي أعاد التأكيد على دعم حل  2017مايو  8الجوار الليبي المنعقد في الجزائر يوم 

 على أساس االتفاق السياسي الليبي.سياسي شامل 
لى ع الوضع االقتصادي في ليبيا، بما يؤكد أعربت المجموعة الرباعية عن قلقها إزاء .11

تواجه ي التمالية والنقدية الخطيرة والملحة الالتحديات حاجة السلطات الليبية إلى معالجة 
ليبيا مصرف وخاصة  –المعنيين  حاب المصلحةأص المجموعة جميع شجعتو البالد. 

ذه ه التعاون ومعالجة زيادةعلى  –المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المركزي و 
ار في إطار الحو  على النحو الذى تم بلورتهبما في ذلك من خالل اإلصالحات، التحديات، 
 االقتصادي.

ت شجععلى دعمها للدور التنسيقي للمم المتحدة، و  أعادت المجموعة الرباعية التأكيد .12
اق لالتف قيادة أي جهد لتسهيل التعديل المحدودل أخذ زمام المبادرةعلى األمم المتحدة 

حدودة م الطريق لمجموعة ترسم خارطة طريقوتيسير  السياسي الليبي بما في ذلك بلورة
 ة متكاملةفي اطار صفق الموافقة عليها ليتماالتفاق السياسي الليبي،  علىتعديالت ال من

سلسلة األنشطة ب كما رحبت المجموعة الرباعيةمن خالل عملية شاملة بقيادة ليبية. 
 .يافي ليب ةوطنيال مصالحةلاعملية  التي عقدتها األمم المتحدة لتسهيلفعاليات وال

التي  ألخيرةبالمشاورات اأقرت المجموعة الرباعية بالدور الهام لالتحاد اإلفريقي ورحبت  .13
السيد جاكايا كيكويتي الممثل األعلى لالتحاد اإلفريقي إلى ليبيا  أجراها الرئيس األسبق

مع السيد فايز السراج رئيس الوزراء والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في 
لمشاورات ل عن تطلعها المجموعة الرباعيةى التوالي. وعبرت طرابلس والبيضاء عل

 .الممثل األعلى خالل األسابيع المقبلة افية التي سيجريهااإلض



 
   

 

  
 

 ةميسلال التسويةلتشجيع  جامعة الدول العربيةأقرت المجموعة الرباعية بمسئولية  .14
عزمها على مواصلة هذه الجهود وتحقيق المصالحة الوطنية للوضع في ليبيا، ورحبت ب

عادة التأكيد إ تم على النحو الذيبين كافة الليبيين على أساس االتفاق السياسي الليبي 
كما رحبت المجموعة . 2017مارس  29في القمة العربية األخيرة التي ُعقدت يوم  عليه

 العام، بما في ذلك خالل مشاوراته بجهود الوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للمين
 األخيرة في طرابلس وطبرق والبيضاء.

يا إلى مرافقة ليبالهادف تواصل لالتحاد األوروبي و الم دعمالرحبت المجموعة الرباعية ب .15
عادة  تشجيعفي خاصة جهوده شاملة، الديمقراطية النحو  هاانتقال في االستقرار وا 

 تعاونه ، إلي جانبالتعاون الملموسة مساعداتصفقة التأهيل، بما في ذلك من خالل 
على  مدراتهق لتعظيممع السلطات والمؤسسات الليبية والشركاء الدوليين المعززين وحواره 

  .تحديات الهجرة غير الشرعيةالتعامل مع 
 

 2017مايو  23في  بروكسل


