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RELATÓRIO DE SUA EXCELÊNCIA DENIS SASSOU NGUESSO, PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA DO CONGO, PRESIDENTE DO COMITÉ DE ALTO NÍVEL DA UNIÃO 

AFRICANA SOBRE A LÍBIA 
 

 
I. INTRODUÇÃO  

 
1. O presente relatório é submetido em cumprimento da Decisão 
Assembly/AU/Dec.695 (XXXI), da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana, realizada em Nouakchott, Mauritânia, de 1 a 2 de Julho de 2018. 
 
2. O relatório cobre o período de 1 de Setembro de 2018 a 8 de Fevereiro de 2019, 
tendo como base o 3º relatório submetido à Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana sobre as actividades do Comité de Alto Nível da União 
Africana sobre a Líbia, que decorreu de 28 a 29 de Janeiro de 2018, em Adis Abeba, 
Etiópia. 
 
3. O presente relatório inclui uma actualização das iniciativas que visam a resolução 
da crise assim como o estado de implementação da Decisão aprovada pela Conferência, 
desde a apresentação do último relatório. 
 
II. ACTUALIZAÇÃO DAS INICIATIVAS QUE VISAM A RESOLUÇÃO DA CRISE 

LÍBIA  
 

II.1. Antecedentes  
 
4. A situação na Líbia continua a ser uma fonte de grande preocupação da 
Comunidade Internacional, em geral, e da União Africana, em particular. 
 
5. Desde a criação do Comité de Alto Nível da União Africana sobre a Líbia, a União 
Africana não poupou esforços com vista à organização de um Fórum inclusivo de diálogo 
e de reconciliação nacional, antes da realização das eleições gerais, no quadro de uma 
solução duradoura e definitiva da crise líbia. 
 
6. Em Janeiro de 2018, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana, realizada em Adis Abeba, aprovou a Decisão Assembly/AU/Dec. 670(XXX), 
através da qual sublinhou, entre outros, a importância da renovação e do fortalecimento 
da colaboração entre a União Africana, os países vizinhos e as Nações Unidas na 
resolução de crise Líbia, tendo em vista a busca de um consenso mais abrangente sobre 
os objectivos a alcançar e as iniciativas a serem tomadas. 
 
7. Em Julho de 2018, em Nouakchott, Mauritânia, a Conferência exortou para a 
organização, em Agosto de 2018, de um Fórum de reconciliação nacional inter-líbio 
inclusivo, sob os auspícios das Nações Unidas e da União Africana, com vista à criação 
de condições apropriadas para a organização consensual de eleições credíveis e 
pacíficas.  
 
8. Altos Funcionários da União Africana, da União Europeia e das Nações Unidas 
realizaram, em Nova Iorque, em Setembro de 2018, a sua terceira reunião trilateral, 
durante a qual acordaram trabalhar em estreita colaboração com os actores líbios sobre 
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o princípio da organização de uma conferência de paz e reconciliação nacional, em 
preparação das eleições legislativas e presidenciais transparentes e pacíficas. 
9. Em Outubro de 2018, sob a presidência congolesa do Conselho de Paz e 
Segurança da União Africana, foi realizada uma reunião sobre a situação na Líbia, com 
a participação dos países vizinhos e dos Membros do Comité. 

 
10. Nessa ocasião, o Conselho exortou, principalmente, todas as partes 
interessadas, em particular as Nações Unidas, a dar prioridade à criação de condições 
políticas e de segurança apropriadas, incluindo a promoção da reconciliação nacional e 
do diálogo, por forma a assegurar a boa organização e realização de eleições credíveis, 
de conformidade com o espírito do Acordo de Paz sobre a Líbia, assinado em Dezembro 
de 2015, em Skhirat, Marrocos. 
 

II.2. Evolução recente da situação na Líbia  
 
11. Desde a apresentação do último relatório, surgiram vários acontecimentos 
marcantes, designadamente:  

 

 Organização, pelo Governo da Itália, de 12 a 13 de Novembro de 2018, 
em Palermo, Itália, de uma Conferência Internacional sobre a Líbia; 

 Reunião, a 29 de Novembro de 2018, em Cartum, Sudão, dos Países 
vizinhos da Líbia;  

 Ressurgimento de actos de violência em Trípoli.  
 

12. A Conferência de Palermo, na qual participaram representantes do Presidente do 
Comité de Alto Nível da União Africana sobre a Líbia, tinha como objectivo a busca da 
unidade da Comunidade Internacional no que tange o seu apoio ao processo de 
estabilização na Líbia. O evento reafirmou a necessidade da busca de uma solução 
política para a crise, assim como o estabelecimento de um processo de reconciliação 
nacional, com o envolvimento de todos os líbios. 
 
13. A reunião dos países vizinhos da Líbia permitiu, essencialmente, a instauração 
de patrulhas militares nas fronteiras entre o Sudão, Níger, Chade e a Líbia, incluindo os 
acordos relativos ao direito de perseguição entre estes países.  
 
14. Quanto à situação actual, ela é marcada pelo recrudescimento de actos de 
violência, principalmente em Trípoli, depois de vários meses de uma calma relativa. A 
deterioração da situação de segurança, imputada a milícias descontroladas, poderá 
comprometer todos os esforços envidados até ao presente, visando a estabilização do 
país.  

 
III. OBSERVAÇÕES GERAIS  
 
15. A implementação da Decisão da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo 
da União Africana, relativa à organização de um Fórum de Reconciliação Nacional, 
enfrenta ainda várias dificuldades para a sua realização. Essas dificuldades prendem-
se, essencialmente, com os seguintes factos: 
 

 Falta de coerência entre a estratégia das Nações Unidas e a posição 
africana, que apoiam, em primeiro lugar, a ideia de um Fórum de 
Reconciliação Nacional, em preparação das eleições gerais; 
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 Ausência de concertação regular entre as duas Organizações sobre o 
caminho a seguir relativamente a esta questão; 

 Não cumprimento das promessas feitas durante as reuniões entre o 
Comité de Alto Nível e as Nações Unidas; 

 Falta de coerência no seio do Comité de Alto Nível, alguns dos seus 
membros adoptando posições que criam dificuldades para a África falar 
em uma única voz sobre a questão da Líbia, em detrimento do dinamismo 
imprimido pelo Presidente do referido Comité; 

 Existência de profundas divergências entre os líbios e interferência de 
potências regionais. 

 
16. Tendo em conta esta situação pouco encorajadora, deve ser colocada de novo a 
questão do papel da União Africana na gestão da crise líbia.  
 
IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 
17. A Decisão Assembly/AU/Dec.670 (XXX), da Conferência dos Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana constitui um quadro ideal para a busca de uma solução 
duradoura para a crise na Líbia. Doravante, é imperativo que o Comité permaneça unido 
e dê prova de coesão, para obter maior apoio e consensos em torno da iniciativa 
africana. 
 
18. A posição africana sobre a questão da Líbia, tal como está reflectida nas Decisões 
dos Chefes de Estado e de Governo, deveria obter mais apoio, através de um 
compromisso construtivo dos próprios líbios, em primeiro lugar, e dos membros do 
Comité, com vista a tirar benefício dos pontos comuns existentes e buscar os meios 
susceptíveis de reduzir as divergências existentes.  
 
19. O Comité deve manter coerência na busca de uma solução africana ao conflito 
na Líbia e falar em uma única voz. 
 
20. A África deve fazer advocacia em prol de uma melhor cooperação com as Nações 
Unidas na resolução da crise Líbia. 
 
21. O Comité deve prosseguir os seus contactos com as partes líbias, em 
colaboração com as Nações Unidas. 
 
22. O Comité deve assegurar a ligação com as Nações Unidas, através de reuniões 
conjuntas, tendo em vista a coordenação das iniciativas que visam a resolução definitiva 
e duradoura da crise líbia. 
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PROJECTO DE ROTEIRO DA UNIÃO AFRICANA PARA A LÍBIA  
 

Nº Actividades  Data e Local  Objectivos  Participantes Observações  

 
1 

 
Reunião do Comité de 
Alto Nível da União 
Africana sobre a Líbia 
(CHN) 
 

 
05 - 06 de 
Abril de 2019, 
em Brazzaville 

- Harmonização de pontos de vista sobre 
a questão líbia; 

- Criação do Comité Preparatório (inter-
líbio) do Fórum; 

- Criação do Comité de Facilitação.  

- Representantes de todos os 
Países membros do Comité; 

- Actores políticos e da 
Sociedade Civil da Líbia; 

- Representantes das Tribos. 

As Nações Unidas e os 
Membros do Quarteto 
poderão estar 
associados a esta 
reunião. 

 
2 
 

 
Reunião de concertação 
ONU - UA 
 

 
20 de Abril de 
2019, em Adis 
Abeba 

- Elaboração dos Termos de Referência, 
marcação da data e das modalidades 
de financiamento do Fórum;  

- Instalação do Comité Preparatório e do 
Comité de Facilitação. 

Representantes: 
- das Nações Unidas; 
- da União Africana; 
- do Comité Preparatório (inter-

líbio); 
- do Comité de Facilitação. 

Sob a égide das 
Nações Unidas e da 
União Africana, com o 
apoio dos Parceiros. 

 
 
 
 
 
 
3 

 
Trabalhos preparatórios 
do Comité  

 
De 1 a 20 de 
Maio de 2019, 
em Adis 
Abeba 

Preparação de condições para a realização 
do Fórum, designadamente: 

- Determinação da qualidade e do 
número de participantes; 

- Preparação do orçamento;  
- Elaboração do projecto do 

Regulamento Interno; 
- Elaboração do projecto de Código de 

Conduta durante as eleições; 
- Preparação de projectos de 

documentos do processo eleitoral, 
incluindo o calendário eleitoral. 

- Comité Preparatório; 
- Comité de Facilitação. 

Sob a égide das 
Nações Unidas e da 
União Africana, com o 
apoio dos Parceiros. 

 
 
 
4 

Fórum de reconciliação 
nacional inter-líbio, sob 
a égide das Nações 
Unidas e da União 
Africana  

De 1 a 10 de 
Julho de 2019, 
em Adis 
Abeba 

Análise e aprovação dos documentos do 
Comité Preparatório. 

Representantes das Nações 
Unidas, da União Africana, do 
Comité de Alto Nível e da 
Sociedade Civil líbia, convidados 
pelo Comité Preparatório. 

Sob a égide das 
Nações Unidas e da 
União Africana, com o 
apoio dos Parceiros. 

5 Eleições gerais  
20 de Outubro 
de 2019 

Realização das eleições presidenciais e 
legislativas.  

 
De conformidade com 
as conclusões do 
Fórum. 
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PROJECTO DE 
DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO PRESIDENTE DO COMITÉ DE ALTO 

NÍVEL DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A LÍBIA  
Doc. Assembly/AU/9(XXXII) 

 
A Conferência, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Comité de Alto Nível da União Africana sobre a 

Líbia, durante a sua reunião de 10 de Fevereiro de 2019, realizada em Adis 
Abeba; 

 
2. EXPRIME a sua preocupação perante a gravidade da situação na Líbia; 
 
3. REITERA a necessidade da África falar em uma única voz sobre a questão 

líbia e melhorar a sinergia e a conjugação de esforços entre a União Africana 
e Nações Unidas relativamente aos esforços a serem envidados para a 
resolução definitiva desta questão;  

 
4. SUBLINHA o papel primordial dos líbios na busca, por si próprios, de uma 

solução duradoura para esta situação bem como a necessidade de se 
apropriarem do processo de saída da crise; 
 

5. SOLICITA à Comissão para, em colaboração com as Nações Unidas, tomar 
as medidas necessárias com vista à organização, durante primeira metade do 
mês de Julho de 2019, o Fórum de Reconciliação Nacional inter-líbio inclusivo; 
 

6. SOLICITA igualmente à Comissão para, em colaboração com as Nações 
Unidas e o Governo da Líbia, tomar todas as disposições, tendo em vista a 
organização de eleições presidenciais e legislativas em Outubro de 2019; 
 

7. SOLICITA à Comissão para iniciar os contactos necessários com as Nações 
Unidas, tendo em vista o estabelecimento de um quadro de concertação 
regular e permanente entre as Nações Unidas e a União Africana; 

 
8. CONVIDA o Comité de Alto Nível a prosseguir os seus contactos com as 

partes líbias interessadas, com vista a obter um consenso mais abrangente 
sobre as modalidades de organização do Fórum de Reconciliação Nacional; 
 

9. LANÇA um apelo urgente para cessação de qualquer ingerência externa na 
Líbia; 
 

10. SAÚDA os esforços envidados por Sua Excelência Denis SASSOU 
NGUESSO, Presidente da República do Congo, Presidente do Comité de Alto 
Nível da União Africana sobre a Líbia, assim como pelos Países Vizinhos, na 
busca de uma saída duradoura da crise na Líbia.  
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