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 رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نجيسو، ستقرير فخامة السيد دني

 المعنية بليبيا المستوى لالتحاد األفريقيرئيس اللجنة الرفيعة 

 
 مقدمة أوال.

 ويولي 4في المعتمد  ASSEMBLY/AU/DEC.646 (XXIX)تنفيذا للمقرر م هذا التقرير قد  ي   .1

نة أنشطة اللجالتقرير  رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي. يستعرضمن قبل مؤتمر  2017

 2017 ويولي 4بتاريخ بليبيا منذ تقديم تقريري األخير المعنية الرفيعة المستوى لالتحاد األفريقي 

Assembly/AU/7(XXIX). 

 

 أنشطة اللجنة الرفيعة المستوى لالتحاد األفريقي المعنية بليبيا ثانيا.

األطراف مع  تعاونمنذ الدورة األخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، واصل رئيس اللجنة ال .2

 .من جديد العملية السياسيةبعث إليجاد سبل  ةالليبيالمعنية 

 :حضر االجتماعوقد ، عقدت اللجنة اجتماعها الرابع في برازافيل )الكونغو(. 2017سبتمبر  9في  .3

  السيد جاكوب زوما، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا؛فخامة 

 ؛حمادو، رئيس جمهورية النيجرمايسوفو السيد  فخامة 

  التحاد األفريقي؛، رئيس مفوضية احمدالسيد موسى فكي مسعادة 

 ليبيا؛ بشأن السيد غسان سالمة، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

 ممثلو رؤساء الدول األعضاء في اللجنة؛ 

 .ممثلو جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي 

 :تونحضر االجتماع أيضا القادة السياسيون الليبيون اآل .4

 ؛الرئاسةلسيد فايز مصطفى السراج، رئيس مجلس ا 

  صالح، رئيس مجلس النواب؛عقيلة السيد 

 رئيس المجلس األعلى للدولة؛ويحلين ساالسيد عبد الرحم ، 

 أعضاء لجان الحوار التابعة لمجلس النواب والمجلس األعلى للدولة. 

 

تام ختثال في االجتماع، بزيارة إلى برازافيل بعد يومين من ام  ، الذي كان م  حفترشير المقام  .5

فيما على مواصلة الحوار الشامل ؤكد رطة طريق تاخاد هذا االجتماع، اعتمتم، خالل . األعمال

 .ات، وإطالق عملية االنتخابيةانتقالبين الليبيين، وإنشاء مؤسسات 

 

بين الليبيين من خالل لجنتي الحوار. وكان هذا أول فيما الحوار إطالق ل أيضا باعماأل تاتسم .6

صورة قوية أن نرى، جنبا اكانت مختلف أطراف األزمة الليبية. واجتماع من نوعه يجمع بين 

 بعض. مع والتحدث بعضهمااللتقاء في السابق كانت ترفض إلى جنب، شخصيات 

 

رئيس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد شارك في نيويورك،  ،2017سبتمبر  20في  .7

ي فموسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،  سعادة ، إلى جنبليبياالمعنية باألفريقي 

 وتيريز، األمين العام لألممج أنطونيوالسيد نظمه الذي ليبيا، حول رفيع المستوى الجتماع اال

 ألمم المتحدة.لالمتحدة، على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة 

 

ألزمة ل ةالسياسيتسوية المتحدة بشأن الخطة عمل األمم على االجتماع الرفيع المستوى صادق  .8

 يبيا.للالممثل الخاص لألمين العام  ة،سالم نالليبية، قدمها السيد غسا
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األمم منظمة األزمة إلى خروج ليبيا من ، مسؤولية قيادة عملية االخطة، حصريأ سند ت هذه  .9

 ليبيا.لالممثل الخاص لألمين العام من خالل المتحدة، 

 

في برازافيل، استقبل رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا المجلس  ،2017نوفمبر  26في  .10

 15و  6في  بعد اجتماعات لجان الحوار التي عقدتاللقاء هذا تم األعلى للمدن والقبائل الليبية. 

 في تونس بمبادرة من الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة. 2017أكتوبر 

 

عقب أعضاء المجلس األعلى عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم حقيقي هذه المناسبة، أعرب ب .11

 تونس.التي جرت في محادثات ال

 

يبي في الشعب اللعلى اآلمال التي يضعها بريني، رئيس وفد المجلس األعلى، لعجيلي أكد السيد  .12

 ألزمة في بالده.تسوية ااالتحاد األفريقي ولجنته الرفيعة المستوى واألمم المتحدة ل

 

حث رئيس اللجنة الرفيعة المستوى أعضاء المجلس األعلى على دعم مبادرات األمم من جانبه،  .13

 المتحدة من أجل نجاحها.

 

بين في أبيدجان، شارك رئيس اللجنة، على هامش مؤتمر القمة الخامس  ،2017نوفمبر  29في  .14

ع خصص لوضع المفي كوت ديفوار، في االجتمانعقد التحاد األفريقي واالتحاد األوروبي الما

لوضع حد لمأساة المهاجرين اتخاذ جملة من اإلجراءات االجتماع تم خالل . في ليبيا المهاجرين

 في ليبيا.

 

 مضي قدماق اليالمالحظات وطر ثالثا.

لجهود الم تتوقف وبعد شهور من الجمود السياسي، بعد مرور أكثر من سنة على االتفاق السياسي  .15

 السياسية إلى األمام.المبذولة لدفع العملية 

 

رغم  حتقدما نسبيا نحو االتجاه الصحي ملية عودة السالم في ليبياقيد البحث، سجلت عخالل الفترة  .16

لى القوائم حملة التسجيل عفي اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات . بالفعل، شرعت بعض الصعوبات

اتفاق ل ظباإلضافة إلى ذلك،  الحالية. أثناء السنةاالنتخابية، تمهيدا لالنتخابات المقرر إجراؤها 

ساري المفعول بقرار من مجلس األمن لألمم ، 2017ديسمبر  17الذي انتهى في  ،الصخيرات

 المتحدة.

 

 وهي تتعلق على وجه الخصوص بما يلي:ينبغي تجاوزها،  تزال هناك تحديات كثيرةما مع ذلك،  .17

 االنقسامات المستمرة داخل الطبقة السياسية؛ 

 اق االتف يجب إدخالها علىالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن التعديالت التي  ةصعوب

 بعض المواد، السيما تلك المتعلقة بقيادة الجيش؛فيما يخص السياسي الليبي 

 وضع إطار تشريعي يقبله الجميع؛ 

 ات؛اعتماد قانون االنتخاب 

  اتلعملية االنتخابالجيد  سيرالتأمين البالد، مما يضمن. 

 

أدان مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي، في بيانه الصحفي الصادر في وضعية الهشة، لل نظرا .18

نية لى بمن التوفر عاالنقسامات المستمرة بين الليبيين التي تمنع البلد بقوة، ، 2017ديسمبر  8

 موحدة تعمل بشكل طبيعي.
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د قليبيا، البلدان المجاورة لرحب بجهود األمم المتحدة والذي المجلس، كان باإلضافة إلى ذلك،  .19

تعلق ما يدائم فيالسالم إحالل الالدور المركزي لالتحاد األفريقي في السعي إلى مجددا على أكد 

 عن طريق اللجنة الرفيعة المستوى والممثل السامي لليبيا.، األزمة الليبيةب

 

االجتماع الرفيع الل خإزاء النهج الحصري الذي اعتمدته األمم المتحدة قلقة جدا اللجنة تبقى  .20

بي، اللينزاع إدارة الما يتعلق بواحتمال تهميش أفريقيا في 2017سبتمبر  20عقد في نالمستوى الم

 .هذا النزاع عاني من تداعياتفي حين أن القارة ت

 

ية المسؤولضطلع بالتعاون مع األمم المتحدة التي تتكثيف على ضرورة ت اللجنة أيضا شدد .21

 وليين.م واألمن الد  السلعن حفظ الرئيسية 

 

الجهود التي من شأنها أن تكفل تنسيقا أكبر على بذل كل اإلقليمي، الوفاق ، باسم اللجنة تشجع .22

ة البحث عن تسوية لألزمعنية بالفاعلة األفريقية المطراف ومواءمة أفضل لمبادرات مختلف األ

 الليبية.

 

 التزامهاحن نحيي االتحاد األفريقي. ونيسترعي اهتمام العناصر الفاعلة الليبية يجب أن رجاء إن  .23

 في اجتماعاتناعب رت عنه مرارا  الذيوهو االلتزام المصالحة الوطنية، تحقيق السالم وإحالل ب

 لى األمام. إالمختلفة، وكذلك الجهود الدؤوبة التي تبذلها البلدان المجاورة لدفع العملية السياسية 

 

 تىء يقدمهما فاالتحاد األفريقي على الدعم الثابت الذي مفوضية ها لرئيس تعرب اللجنة عن امتنان .24

 للجنة.

 

ل حالفي إ ،مع الشركاء اآلخرين المساهمة،خدمة أفريقيا، بغية مهمتها لتعتزم اللجنة مواصلة  .25

السالم واالستقرار في ليبيا.عزيز وت
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 مشروع مقرر 

 حول ليبيا بشأن  تقرير رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى

 Assembly/AU/7(XXX)   وثيقة 
 

 إن المؤتمر،

 ليبيا؛حول الرفيعة المستوى االتحاد األفريقي لجنة  بتقرير يحيط علما  .1

إزاء استمرار الجمود السياسي والحالة األمنية في ليبيا التي تؤثر تأثيرا  مرة أخرى عن بالغ قلقه عربي .2

 سلبيا على البلدان المجاورة؛

من أن  نالحاجة الملحة إلى إشراك الليبيين في عملية مصالحة وطنية شاملة لتمكين الليبيي يعيد تأكيد  .3

 ؛بأنفسهم بلدهم صيرمتقرير 

على ضرورة أن تحافظ أفريقيا على الوحدة والتضامن األفريقيين فضال عن التفاهم اإلقليمي في  يشدد  .4

 السعي إلى إيجاد حل لألزمة الليبية؛

 ،ةعلما مع االرتياح بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص لألمين العام في ليبيا السيد غسان سالم يحيط  .5

رحب بالتزامه بتعزيز التعاون بين األمم وي في تنفيذ األهداف المحددة في خطة عمل األمم المتحدة؛

 15المتحدة واالتحاد األفريقي من أجل عودة السالم واالستقرار في ليبيا، خالل زيارته ألديس أبابا في 

 ، 2018يناير 

حاد األفريقي والبلدان المجاورة واألمم في هذا الصدد، أهمية تجديد وتعزيز التعاون بين االت ؤكد،ي .6

المتحدة في حل األزمة الليبية، بغية التوصل إلى توافق واسع في اآلراء بشأن األهداف التي يتعين 

 تحقيقها؛ والمبادرات التي يتعين تنفيذها؛

 نمن مفوضية االتحاد األفريقي إعادة بعث جهود مجوعة االتصال الدولية حول ليبيا، بالتعاو يطلب .7

الوثيق مع األمم المتحدة بهدف توحيد جهود المجتمع الدولي حول المسألة الليبية ولدعم جهود لجنة 

 االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا؛

اللجنة الرفيعة المستوى أن تواصل اتصاالتها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل  من يطلب  .8

 إحراز تقدم ملموس؛

االتحاد األفريقي، تحقيقا لهذه الغاية، إلى توفير الموارد الالزمة للوفاء بوالية اللجنة  مفوضية دعوي .9

 الرفيعة المستوى؛

، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس دينيس ساسو نغويسو السيد فخامةلمرة أخرى عن تقديره  يعرب  .10

 والممثل الخاص لالتحادإلى أعضاء اللجنة، وليبيا،  حولالرفيعة المستوى االتحاد األفريقي  لجنة

األفريقي، سعادة السيد جاكايا كيكويت، وكذلك إلى البلدان المجاورة للجهود المبذولة لتحقيق سالم دائم 

 .في ليبيا
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