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 -Iمقدمة
ً
 .0هذا التقرير مقدم عمال بالمقرر بالقرار XXXIIفي  9ديسمبر ألمانة االتحاد االفريقي المعتمد في 00
فبراير  0109من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي .يقدم تحديثًا لألنشطة التي قامت بها
اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي حول ليبيا منذ تقديم تقريري األخير في  01فبراير .0109
 - IIأنشطة اللجنة العليا لالتحاد األفريقي في ليبيا
 .0منذ الدورة األخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات  ،واصل رئيس اللجنة اتصاالته مع األطراف الليبية
والشركاء اآلخرين من أجل البحث عن وسائل سياسية من المحتمل أن تحقق السالم في ليبيا.
 .3في  03أبريل  ، 0109في القاهرة  ،مصر  ،شارك رئيس اللجنة الرفيعة المستوى في االجتماع بين الترويكا
(الرئاسة في المنصب  ،والرئاسة المنتهية واليتها والرئاسة المستقبلية) واالتحاد األفريقي حول الوضع في
ليبيا .
عقد االجتماع  ،بنا ًء على اقتراح رئيس اللجنة الرفيعة المستوى بشأن ليبيا  ،في  4أبريل  0109في
ُ .4
برازافيل .لقد شهدت مشاركة:
سعادة حمدي سند لوزا  ،نائب وزير الخارجية  ،ممثل رئيس جمهورية مصر العربية ؛
معالي السيد أوليفييه جان ندوغيريه  ،وزير الدولة  ،وزير الخارجية  ،ممثل رئيس جمهورية رواندا ؛
معالي السيدة ناليدي باندور  ،وزيرة الخارجية  ،وممثل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ؛
السيد موسى فقي محمد  ،رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.
 .5في هذه المناسبة  ،اقترح رئيس اللجنة الرفيعة المستوى الوقف الفوري للقتال وتنظيم اجتماع بين السيد
السراج والمارشال حفتر  ،بهدف إعادة الحوار وإلغاء النداء بشكل نهائي .األسلحة.
ضا  ،من بين أشياء أخرى  ،الدور المركزي لالتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه في
 .6أكد االجتماع أي ً
حل األزمة في ليبيا.
 .7أصدر رئيس اللجنة العليا بيانا ً صحفيا ً عقب دخول قوات المشير حفتر إلى طرابلس.
 .8في أعقاب هذه التطورات الجديدة  ،تبادل رئيس اللجنة الرفيعة المستوى وجهات النظر مع رئيس مفوضية
االتحاد األفريقي.
 .9في بيان صدر بشأن هذا الموضوع  ،حث رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المتحاربين على ممارسة ضبط
النفس واالمتياز للحوار بهدف حل األزمة.
 .01في  04يونيو  ، 0109مثل رئيس اللجنة الرفيعة المستوى سعادة جان كلود جاكوسو  ،وزير الشؤون
الخارجية والتعاون والكونغوليين في الخارج  ،في اجتماع مجلس السالم واألمن االتحاد األفريقي الذي كان
لديه الوضع في ليبيا على جدول أعماله.
 .00في الرسالة التي وجهها بهذه المناسبة  ،أعرب رئيس اللجنة الرفيعة المستوى عن أسفه الستمرار وتفاقم
الصراع الليبي  ،والتدخل الخارجي  ،وعدم وجود تعاون فعال بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة.
 .00أكد من جديد التزامه واستعداده لمواصلة مهمته بهدف إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا.
 .03في  06و  07يونيو  ، 0109في برازافيل  ،التقى رئيس اللجنة الرفيعة المستوى بالسيد السراج  ،رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة االتحاد الوطني الليبي.
 .04في هذه المناسبة  ،أعرب رئيسا الدولتين عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا  ،وخاصة منذ 4
أبريل .0109
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 .05أكدوا من جديد الحاجة إلى عقد منتدى شامل للمصالحة الوطنية الليبية  ،قبل تنظيم انتخابات حرة وسلمية.
 .06تعهد رئيسا الدولتين بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين في البحث عن حل تفاوضي إلنهاء األزمة في ليبيا.
 .07من جانبه  ،أكد سعادة دنيس ساسو نغيسو  ،رئيس اللجنة الرفيعة المستوى  ،عزمه على العمل من أجل
تطبيق خارطة الطريق التي اعتمدها مؤتمر رؤساء الدول و حكومة االتحاد األفريقي في فبراير ، 0109
بالتشاور مع جميع األطراف الليبية وجميع الشركاء الدوليين المعنيين باألزمة في ليبيا.
عا على مستوى
 .08في  07تموز (يوليو)  ، 0109عقدت اللجنة الرفيعة المستوى في نيامي بالنيجر اجتما ً
رؤساء الدول والحكومات  ،على هامش القمة التنسيقية لالتحاد األفريقي.
 .09في هذه الم ناسبة  ،حثت اللجنة األطراف الليبية على وضع المصلحة الوطنية لبلدهم فوق كل المصالح
األخرى.
 .01اقترحت اللجنة تعيين مبعوث خاص مشترك لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة  ،بهدف تعزيز تنسيق جهود
المنظمتين على أساس خريطة طريق واحدة يصوغها هذا المبعوث .الزوج الخاص.
 .00دعت اللجنة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى التفاعل مع األمين العام لألمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
 .00في  09كانون الثاني (يناير)  ، 0101في برلين بألمانيا  ،شارك رئيس اللجنة الرفيعة المستوى في المؤتمر
الدولي حول ليبيا  ،الذي تم تنظيمه تحت رعاية األمم.
 .03وفي هذا السياق  ،أعرب رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا عن تقديره اإليجابي للتدابير الواردة
في إعالن برلين.
 .04وفي هذا الصدد  ،رحب الوفد بالنظر في األفكار الرئيسية الواردة في خارطة طريق اللجنة الرفيعة
المستوى ،وال سيما:
 إجراء حوار حقيقي شامل بين الليبيين للحوار والمصالحة الوطنية  ،قبل تنظيم انتخابات سلمية ؛ احترام وحدة وسيادة ليبيا وسالمتها اإلقليمية ؛ نهاية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا. .05باإلضافة إلى ذلك  ،رحب رئيس اللجنة بالتدابير األخرى المنصوص عليها في اإلعالن  ،وهي:
 التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار  ،الذي يتطلبه الجميع االحترام التام له  ،تحت طائلة العقوبات منقبل مجلس األمن ؛
 االمتثال التام لحظر األسلحة الذي فرضه مجلس األمن  ،تحت طائلة العقوبات المفروضة على الجهاتالفاعلة التي ستخضع للحظر.
 .06وبالمثل  ،رحب رئيس اللجنة بدعم إعالن برلين لعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون أنفسهم
والتدابير التي دعا إليها  ،بهدف تحقيق هذه العملية.
 .07وفي هذا الصدد  ،وافق رئيس اللجنة الرفيعة المستوى  ،بوجه خاص  ،على الطلب الموجه إلى جميع
المنظمات الدولية العاملة في ليبيا  ،بما في ذلك األمم المتحدة  ،التي يُعترف بدورها المركزي  ،للعمل
بشكل وثيق لتيسير العملية السياسية .والمصالحة الشاملة الليبية.
 .08وفي هذا السياق  ،رحب رئيس اللجنة بإعالن برلين الذي يدعم منظمة االتحاد األفريقي لمنتدى المصالحة
في ربيع عام  0101من جانب االتحاد األفريقي.
 .09وتحقيقا ً لهذه الغاية  ،رحب رئيس اللجنة بإنشاء لجنة رصد دولية تضم جميع البلدان والمنظمات الدولية
التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا  ،الذي وضعته اللجنة في إطار رعاية األمم المتحدة.
 .31وفي هذا السياق  ،وافق رئيس اللجنة على التركيز على متابعة استنتاجات مؤتمر برلين واآلليات ذات
الصلة.
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 - IIIمالحظات وتوصيات
 .30منذ  4نيسان  /أبريل  ، 0109تدهور الوضع األمني واإلنساني تدهورا خطيرا في البلد  ،ويرجع ذلك أساسا
إلى األعمال القتالية في جميع أنحاء طرابلس.
 .30إن الموقف األفريقي المشترك  ،كما يتضح من القرارات المتتالية لرؤساء الدول  ،سيستفيد من أن يكون
أكثر فعالية من خالل التزام الجميع  ،وخاصة الليبيين أنفسهم.
 .33فتح مؤتمر برلين منظورات جديدة في هذا الصدد  ،من خالل إعادة تأكيد دور االتحاد األفريقي في تنظيم
منتدى المصالحة بين الجماهيرية.
 .34ينبغي أن يتيح اجتماع برازافيل اعتماد خريطة طريق جديدة لهذا الغرض  ،والبت في إنشاء لجنة تحضيرية
ولجنة تيسير المحفل.
 .35لذلك  ،يوصى بأن تواصل اللجنة الرفيعة المستوى واليتها في خدمة أفريقيا في هذا اإلطار الجديد  ،وأن
تسهم  ،مع األعضاء اآلخرين في لجنة الرصد الدولية  ،في إنشاء و توطيد السالم واالستقرار في ليبيا.
 .36وفي هذا الصدد  ،يوصى أيضا بأن تعمل اللجنة على تنفيذ خارطة الطريق المنقحة.
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مشروع خارطة الطريق لالتحاد األفريقي حول ليبيا
عدد

10

األنشطة

التاريخ والمكان

اجتماع اللجنة الرفيعة في  30يناير 0101

األهداف

المشاركين

 -توحيد وجهات النظر بشأن المسألة الليبية ؛

الممثلين :

 -اعتماد خارطة الطريق ؛

 -من جميع البلدان األعضاء

األفريقي بشأن ليبيا

 -اتخاذ قرار بشأن إنشاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر

في اللجنة ؛

()CHN

ولجنة التيسير

 -الفاعلون السياسيون

المستوى لالتحاد

في برازافيل/الكونغو

مالحظات

الليبيون ؛
األمم المتحدة
 18فبراير 0101

10

 -تحديد اختصاصات وتاريخ وطريقة

الممثلين :

تحت رعاية األمم المتحدة

اجتماع المصالحة بين

في أديس أبابا /اثيوبيا

األمم المتحدة

تمويل المنتدى ،

 -من األمم المتحدة ؛

واالتحاد األفريقي  ،بدعم من

واالتحاد األفريقي

 -إنشاء اللجنة التحضيرية ولجنة التيسير

 -من االتحاد األفريقي ؛

الشركاء

 اللجنة التحضيرية (الليبية)؛
 -لجنة التيسير
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30

30

تشكيل اللجنة

 08فبراير 0101

التحضيرية الشاملة

والمفوضية مع جميع األطراف الليبية واألمم

ولجنة التيسير

المتحدة والشركاء اآلخرين.

تنصيب لجنة التيسير
واللجنة التحضيرية

من  08الى  09مارس

للمؤتمر الليبي

0101
اويو/الكونغو

15

 -التشاور بين رئيس لجنة االتحاد األفريقي

مؤتمر المصالحة

من 15الى 01يوليو ،

الوطنية الليبية الشامل  0101في أديس أبابا ،
،

إثيوبيا

إعداد الشروط الالزمة لعقد المنتدى  ،وهي:

 -اللجنة التحضيرية ؛

.

 -تحديد نوعية وعدد المشاركين ؛

 -لجنة التيسير.

تحت رعاية االتحاد األفريقي

 -إعداد الميزانية.

ودعم األمم المتحدة والشركاء

 -تطوير مشروع اللوائح الداخلية ؛

الثنائيين والمتعددي األطراف

 -تطوير جدول أعمال المؤتمر.

اآلخرين

دراسة واعتماد البنود المدرجة في جدول األعمال

الممثلين :

على النحو الذي أعده الدعم الوثائقي من قبل اللجنة
التحضيرية أو أي اقتراح آخر مقدم خالل العمل.

تحت رعاية االتحاد األفريقي ،
بدعم من األمم المتحدة

 واليات األحزاب الليبية ، اللجنة التحضيرية ، اللجنة الرفيعة المستوى ، من مفوضية االتحاداألفريقي ؛
 من األمم المتحدة ، -المراقبون المدعوون ؛

والشركاء.
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16

تنفيذ قرارات المؤتمر

من  01أغسطس 0101

تطبيق القرارات وفق المواعيد المحددة لكل منها.

 -المؤسسات واألجهزة

(وفقًا للتقويم الذي اعتمده

الناتجة عن المؤتمر ،

مؤتمر  5يوليو)

 -لجنة المراقبة.

وفقًا لنتائج المؤتمر
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مشروع مقرر
بشأن اللجنة الرفيعة المستوى بشأن ليبيا
)ASSEMBLY/AU/27(XXXIII

إن المؤتمر:
وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة األمنية واإلنسانية واالقتصادية في ليبيا  ،مما يجعل الظروف
المعيشية للسكان أكثر صعوبة ؛
وكذلك قلقها البالغ إزاء المستوى غير المسبوق لتدفق األسلحة المتطورة في ليبيا  ،مما يؤدي إلى تفاقم الصراع
وتهديد السالم واألمن في البلد والدول المجاورة والساحل ؛
ادانة بشدة ،األنشطة اإلرهابية وتوظيف المقاتلين األجانب واستخدام المرتزقة  ،وكذلك أي تسهيل للعبور أو
النقل أو التجنيد يسهم في أنشطة المرتزقة التي تشكل عمالً إجراميا ً وفقًا التفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن
القضاء على المرتزقة في أفريقيا في  3يوليو  0977؛
ً
 .0تجدد مناشدتها لجميع الفاعلين الخارجيين أن يوقفوا فورا أي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا  ،وال
سيما إيصال األسلحة وتجنيد المرتزقة  ،مما يؤدي إلى تفاقم األزمة مع عواقب على حياة البضائع و
األشخاص الذين يهددون المصالح األساسية للشعب الليبي وتطلعاتهم المشروعة في الحرية والسالم
والديمقراطية والتنمية؛
 .0تكرر التأكيد على الضرورة الملحة لوقف إطالق النار الكامل والفعال المصحوب بآلية رصد يشترك
فيها االتحاد األفريقي؛
 .3يحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على نشر مراقبين عسكريين ،بمجرد استيفاء الشروط ،
والمشاركة في آلية مراقبة وقف إطالق النار وعلى التواصل مع األطراف الليبية.
.0
)0
)0
)3

تقرر:
عقد مؤتمر المصالحة ليبي-ليبي ؛
إنشاء اللجنة التحضيرية ولجنة التيسير المسؤولة عن تنظيم المؤتمر الليبي الشامل حول المصالحة
الوطنية وتنفيذ قراراته؛
اعتماد خارطة طريق االتحاد األفريقي لليبيا.
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