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 يسو، رئيس جمهورية الكونغو، جن تقرير فخامة السيد دينيس ساسو

 ليبيا حول المستوى  ةتحاد األفريقي الرفيعرئيس لجنة اال
 

 أوال. مقدمة 

عن مؤتمر رؤساء  الصادر Assembly/AU/Dec.695 (XXXI)المؤتمر  تنفيذا لمقررهذا التقرير  يقدم .1

 . 2018 يوليو 2و 1في نواكشوط، موريتانيا يومي  المنعقد دول وحكومات االتحاد األفريقي

التقرير الثالث المقدم إلى  ويستند إلى، 2019فبراير  8 إلى 2018سبتمبر  1الفترة من  يغطي التقرير  .2

ول ح مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى

 ، في أديس أبابا، إثيوبيا. 2018 يناير 29و 28، المنعقدة يومي ليبيا

يذ تنفوضع عن حل األزمة، فضال إلى يتضمن هذا التقرير معلومات مستكملة عن المبادرات الهادفة   .3

 المقرر الصادر عن المؤتمر، منذ تقديم التقرير األخير. 
 

 المبادرة الهادفة إلى حل األزمة الليبية  مستكملة عنثانيا. معلومات 

 . 1ثانيا. 

ال يزال الوضع في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، بشكل عام، واالتحاد األفريقي بشكل  .4

 خاص. 

أجل عمل من ال علىاالتحاد األفريقي دأب ، ليبياحول  منذ إنشاء لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى  .5

تخابات ل إجراء االنبقالزما للحوار الشامل والمصالحة الوطنية، التي تعتبر شرطا مسبقا  منتدى تنظيم

 العامة في إطار الحل الدائم والنهائي لألزمة الليبية. 

، أصدر مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقد في أديس أبابا، المقرر 2018في يناير  .6

Assembly/AU/Dec. 670(XXX) أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أهمية تجديد وتعزيز  الذي

لى إمن أجل التوصل  الليبية، واألمم المتحدة في حل األزمة ودول الجوارالتعاون بين االتحاد األفريقي 

 راء حول األهدا  التي ينبغي تحقيقها والمبادرات التي سيتم اتخاهها. آلفي اواسع  توافق

املة شال وطنيةالمصالحة لط، موريتانيا، إلى تنظيم منتدى لو، دعا المؤتمر، في نواكش2018في يوليو   .7

 تهيئة المتحدة واالتحاد األفريقي، من أجل رعاية األمم ، تحت2018بين األطرا  الليبية في أغسطس 

 . ةهات مصداقية وسلمي على تنظيم انتخابات مواتية لالتفاق ظرو 

في نيويورك،  2018واألمم المتحدة في سبتمبر عقد كبار مسؤولي االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي   .8

مبدأ أساس  على ،األطرا  الليبية الوثيق معاجتماعهم الثالثي الثالث، اتفقوا خالله على العمل بالتعاون 

 لمية. وس ورئاسية نزيهةتشريعية  إلجراء انتخابات الوطنية، تمهيدامؤتمر السالم والمصالحة  تنظيم

الكونغولية لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي، ُعقد اجتماع حول  ظل الرئاسة، في 2018في أكتوبر   .9

 وأعضاء اللجنة.  دول الجوارركة االوضع في ليبيا، بمش

ة على منح األولوي، السيما األمم المتحدة، المعنيةوبهذه المناسبة، حث االجتماع، بشكل خاص، األطرا   .10

، بما في هلك تعزيز المصالحة الوطنية والحوار، من أجل مواتيةالمنية األسياسية  وال ظرو ال لتهيئة

في  2018في ديسمبر  اتفاق السالم الموقع الجيدين لالنتخابات، وفقا لروحدارة ضمان التنظيم واإل

 صخيرات في المغرب. ال
 

 .  آخر تطورات الوضع في ليبيا 2ثانيا. 
  وخاصة: منذ تقديم التقرير األخير، حدثت تطورات مهمة،  .11

  وفي باليرم 2018 نوفمبر 13و 12يومي الية مؤتمرا دوليا حول ليبيا، تنظيم الحكومة اإليط . 

    في الخرطوم، السودان.  2018نوفمبر  29اجتماع الدول المجاورة لليبيا، المنعقد في 
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   تجدد أعمال العنف في طرابلس. 

الذي حضره ممثلون عن رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة  وكان الهد  من تنظيم مؤتمر باليرم  .12

ي ليبيا. فلعملية تحقيق االستقرار  في دعمهليبيا، يتمثل في توحيد صف المجتمع الدولي حول المستوى 

الحة عملية مصتنفيذ إيجاد حل سياسي لألزمة الليبية وكيد على ضرورة من إعادة التأوقد مكن المؤتمر 

 جميع الليبيين.  وطنية تشمل

 لىع عسكرية دورياتالقيام بمن التمكين  إلىنحو خاص،  على لليبيا، المجاورة البلدان اجتماعأدي  .13

 .دولال هذه بينالحقة الم حق بشأن اتفاقاتإبرام  وكذلك وليبيا وتشاد والنيجر السودان بين الحدود

 من أشهر دةع بعد، منطقة طرابلس ، السيما فيأعمال العنف تميز بتجددفيما يتعلق بالوضع الحالي، فقد  .14

 إلىطرة سيلل الخاضعة غير المليشيات إلى يُعزى الذي األمني، الوضع تدهور يؤدي وقد. النسبي الهدوء

  .البلد في االستقرار لتحقيق اآلن حتى المبذولة الجهود جميع تقويض
 

 

 

  مالحظات عامةثالثا. 
 الوطنية للمصالحة منتدى تنظيم بشأناألفريقي  االتحادرؤساء دول وحكومات  مؤتمرمقرر  تنفيذ زالالي  .15

 :ما يلي الخصوص، وجه على ،ومن هذه الصعوبات. تنفيذه في كثيرة صعوبات يواجه
 

 فكرة ،شيء كل قبل يدعم، الذي األفريقي والموقف المتحدة األمم استراتيجية بين التماسك عدم 

 العامة؛ االنتخابات قبل الوطنية، للمصالحة منتدى تنظيم

 المسألة؛ هذه في قدما   المضي سبلحول  المنظمتين بين منتظمة مشاورات وجود عدم 

 واألمم ىالمستو الرفيعة اللجنة بين االجتماعات أثناءبها تي تم التعهد ال بااللتزامات الوفاء عدم 

 المتحدة؛

 لصعوباتا تعكس مواقف أعضائها بعض يتبنى التي المستوى، الرفيعة اللجنة داخل التماسك عدم 

 رئيس يناميةد من الرغم على الليبية، القضيةبشأن  واحد بصوتفي التحدث  أفريقيا تواجهها التي

 المذكورة؛ اللجنة

 الفرعية اإلقليمية القوى وتدخالت أنفسهم الليبيين بين عميقة اختالفات وجود. 
 

 الليبية األزمة إدارة في األفريقي االتحاد دور مسألة فإن المشجعة، غيرات المالحظ هذه مراعاة مع .16

 .االنظر فيه إعادةتستحق 
 

 االستنتاجات والتوصيات رابعا. 
 

 االتحاد وحكومات دول رؤساء  عن مؤتمر الصادر Assembly/AU/Dec.670 (XXX)المقرر  يوفر .17

 وحدةم اللجنة تظل أن المحتم من ولذلك،. لألزمة الليبية دائم حل عن للبحث المثالي اإلطار األفريقي

 .األفريقي النهج حول والتوافق الدعم من لمزيد ومتماسكة

 من يستفيدس الدول، لرؤساء المتتالية لمقرراتا في يتجلى كما الليبية، القضية من األفريقي الموقف إن .18

 اللجنة، وأعضاء شيء، كل قبل أنفسهم، لليبيين البناءة المشاركة خالل الدعم من من المزيد على الحصول

 .لتضييق الخالفات  السبل وإيجاد الحالية المشتركة القواسم من لالستفادة

 .حدوا بصوت تتحدثأن و الليبي للنزاع أفريقي حل عن البحث فيماسكة مت اللجنة تظل أن يجب .19

 .الليبية األزمة حل في المتحدة األمم مع أفضل تعاون إلى تدعو أن ألفريقيا ينبغي .20

 .المتحدة األمم مع باالشتراك الليبية، األطرا  مع اتصاالتها اللجنة تواصل أن ينبغي .21
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 أجل نم المبادرات لتنسيق مشتركة اجتماعات خالل من المتحدة باألمماالتصال  تكفلأن  للجنة ينبغي .22

 .الليبية لألزمة ومستدام نهائي حل إلى التوصل
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 ليبيا األفريقي بشأنمشروع خارطة طريق االتحاد 

 المالحظات المشاركون األهداف  التاريخ والمكان األنشطة  رقم

 
1 

 

األفريقي اجتماع لجنة االتحاد 

 ليبيا المستوى حولالرفيعة 

 

أبريل  06 – 05

 في برازافيل 2019

 الليبية؛وجهات النظر حول المسألة مواءمة  -

 إنشاء اللجنة التحضيرية بين الليبيين للمنتدى؛ -

 نشاء لجنة التيسيرإ -

 ممثلو جميع البلدان األعضاء في اللجنة؛ -

والمجتمع  األطرا  السياسية الفاعلة -

 .المدني الليبي

 .ثلو القبائلمم -

يمكن إشراك األمم المتحدة  

 الرباعية فيوأعضاء اللجنة 

 هذا اللقاء 

 
2 

 

األمم المتحدة بين  تشاوري اجتماع

 واالتحاد األفريقي 

 

في  2019أبريل  20

 أديس أبابا

تحديد اختصاصات المنتدى وتاريخه  -

 وطريقة تمويله،

 .التحضيرية ولجنة التيسير تشكيل اللجنة -

 من:  لكلن ممثلو

 األمم المتحدة  -

 االتحاد األفريقي  -

 اللجنة التحضيرية )األطرا  الليبية(  -

 سير يلجنة الت -

تحت رعاية األمم المتحدة 

واالتحاد األفريقي، وبدعم 

 من الشركاء 

 
 
 
 
 
 
3 

 

 للجنة التحضيريةاأعمال 

 

مايو  20إلى  01من 

 في أديس أبابا 2019

 تهيئة الظرو  المواتية لعقد المنتدى، وهي:

 وعدد المشاركين؛صفة تحديد   -

 إعداد الميزانية؛  -

 إعداد مشروع النظام الداخلي؛  -

خالل الفترة  مدونة السلوكإعداد مشروع  -

 االنتخابية؛

 االنتخابية،إعداد مشاريع نصوص العملية  -

 جدول الزمني لالنتخاباتالبما في هلك 

 ريةيضحاللجنة الت -

 .التيسيرلجنة   -

تحت رعاية األمم المتحدة 

واالتحاد األفريقي، وبدعم 

 من الشركاء

4 

منتدى المصالحة الوطنية بين 

األطرا  الليبية، تحت رعاية األمم 

 المتحدة واالتحاد األفريقي 

 

يوليو  10إلى  01من 

 في أديس أبابا 2019

 

 اللجنة التحضيرية وثائق بحث واعتماد 

ممثلو األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واللجنة  

، وأعضاء المجتمع الليبي المستوىالرفيعة 

 ريةين من قبل اللجنة التحضيالمدعو

  

تحت رعاية األمم المتحدة 

واالتحاد األفريقي، وبدعم 

 من الشركاء

 وفقا الستنتاجات المنتدى   إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية  2019أكتوبر  20 االنتخابات العامة  5
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 مقرر مشروع 

 ليبيالجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى المعنية ببشأن تقرير رئيس 

 Assembly/AU/9(XXXII)الوثيقة 

 مؤتمر،إن ال
 

اعها المنعقد الصادر عن اجتم ليبياالمعنية بفيعة المستوى االتحاد األفريقي الربتقرير لجنة  يحيط علما   .1

 ؛في أديس أبابا 2019فبراير  10في 

 ليبيا؛ في الوضع خطورة إزاء قلقه عن أخرى مرة يعرب .2

عزيز ت لىع تعمل وأن الليبية المسألة بشأن واحد بصوت أفريقيا تتحدث أن ضرورة على عيد التأكيدي .3

 تعيني التي المبادرات بشأن المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين الجهود تضافرو العمل في التآزر

 ؛نهائية تسويةمن أجل التوصل إلى  اتخاهها

ؤولية وضرورة أن يتحملوا المس الوضع لهذا دائم حل إيجاد في أنفسهم لليبيين األساسي الدور على يشدد .4

 األزمة؛ نهاءإ عمليةعن 

منتدى من المفوضية اتخاه التدابير الضرورية، باالشتراك مع األمم المتحدة، من أجل عقد يطلب  .5

 ؛2019خالل النصف األول من شهر يوليو  األطرا  الليبيةبين الشاملة  المصالحة الوطنية

جل أمن المفوضية اتخاه جميع الترتيبات، باالشتراك مع األمم المتحدة والحكومة الليبية، من يطلب أيضا  .6

 ؛2019إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية خالل شهر أكتوبر 

من أجل وضع  التصاالت الالزمة مع األمم المتحدةامن مفوضية االتحاد األفريقي إجراء  كذلك يطلب .7

 إطار للتشاور والمنتظم والدائم بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي؛

صل إلى التومن أجل  المعنية،اتصاالتها مع الجهات الليبية ة مواصلإلى رفيعة المستوى الجنة الل يدعو .8

 ؛حول طرق تنظيم منتدى المصالحة الوطنيةفي اآلراء توافق واسع 

 ليبيا؛ في خارجي تدخل أي وقفمن أجل  يوجه نداء .9

اد األفريقي االتحرئيس لجنة و ، رئيس جمهورية الكونغويسوجدينيس ساسو ن فخامة السيد هودبجشيد ي   .10

 .اليبي في لألزمةدائم التوصل إلى حل من أجل  ودول الجوارليبيا المعنية برفيعة المستوى ال
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