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أكدت الدورة في اطار الجيود التي يبذليا االتحاد األفريقي إليجاد تسوية دائمة لألزمة في ليبيا،  .1
، التزام 7116يوليو  18-17لمؤتمر االتحاد األفريقي المعقودة في كيغالي، روندا، في  77العادية 

االتحاد األفريقي بمساعدة األطراف الميبية عمى التوصل إلى تسوية دائمة لالزمة في ليبيا و دعم مبادرات 
رئيس االتحاد األفريقي، الرئيس إدريس دبي اتنو من التشاد، من اجل تحقيق المصالحة بين جميع 

 أصحاب المصمحة في البالد.

 

د صاحب الفخامة إدريس دبي اتنو، بالتشاور مع أعضاء المجنة الرفيعة في ىذا السياق، عق .7
. 7116نوفمبر  8باديس أبابا في  ، اجتماعا عمى مستوى رؤساء الدول و الحكومات،المستوى بشأن ليبيا

أصحاب الفخامة جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا، و دنسي ساسو نغيسو، رئيس االجتماع  و شارك في
االتحادية الديموقراطية، و محمد جميورية الكونغو، و ىايمي ماريام ديسالين، رئيس وزراء جميورية إثيوبيا 

رئيس جميورية النيجر، و صاحب المعالي السيد ايسمكو ولد احمد ايزدبيو وزير الشؤون   ايسوفو، 
رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي لخارجية لجميورية موريتانيا اإلسالمية. كما شارك في االجتماع أيضا ا

قادة و وزراء البمدان المجاورة لميبيا و ىم  صاحب الفخامة عمر حسن  الدكتورة نكوزازانا دالميني زوما، و
شؤون الخارجية لجميورية البشير رئيس جميورية السودان، و أصحاب المعالي، سامح شكري وزير ال

مصر العربية، و عبد القادر مساىل وزير الشؤون المغاربية و االتحاد األفريقي و الجامعة العربية 
لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و صبري باش طبجي، كاتب الدولة لمشؤون الخارجية 

ة يويري كاغوطا موسيفيني، رئيس يورية التونسية. و شارك كذلك في االجتماع صاحب الفخاملمجم
جميورية أوغندا. و شارك في االجتماع أيضا السفير إسماعيل شرقي مفوض السمم و األمن و رئيس 
تانزانيا السابق جاكايا كيكويتي. و قد مثل ليبيا صاحب المعالي موسى كوني نائب رئيس المجمس 

 ل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة.الرئاسي. و مثل األمم المتحدة السيد مارتين كوبمر الممث

  

كممة ذكر فييا بالدور ، بصفتو رئيسا لالتحاد، اتنو الرئيس إدريس دبيصاحب الفخامة و ألقى  .3
التاريخي إلفريقيا و واجبيا في مساعدة الشعب الميبي عمى استعادة السمم و األمن في بالده. و بعد ذلك 



الحالي في ليبيا من مفوض السمم و األمن التابع لالتحاد عن الوضع استمع المشاركون إلى عروض 
 ممثل ليبيا.الممثل السامي لالتحاد األفريقي لميبيا، و األفريقي و 

 

و أكدت المجنة الرفيعة المستوى، إرادتيا في استعادة زمام المبادرة في األزمة الميبية و قررت   .4
القمة القادمة لالتحاد بما في ذلك خارطة الطريق ىيكمة مكتبيا و نشاطاتيا و ستعرض تقريرا عمى 

بتولي  لنشاطاتيا. كما كمفت المجنة الرفيعة المستوى الرئيس دينيس ساسو نغيسو من جميورية الكونغو
 رئاسة المجنة الرفيعة المستوى.

 

زاء قمق العميق الذي يساور االتحاد األفريقي إنة الرفيعة المستوى من جديد عمى الو أكدت المج .5
االنسداد التي آلت الييا العممية السياسية التي تتميز  ةالوضع اإلنساني و األمني السائد في ليبيا و حال

في كّل ربوع باستمرار االقتتال بين الميميشيات المسمحة مما يطرح تحديات في الحفاظ عمى سمطة الدولة 
 البالد.

 

دعمو القوي لميبيين دوما يؤكد األفريقي ظّل أن االتحاد  إلىالرفيعة المستوى المجنة شارت و أ .6
منو أنو ال وجود لحّل عسكري لالزمة الحالية إدراكا خالل العممية االنتقالية بالتأكيد عمى الحّل السياسي 

في ليبيا. و عّبرت المجنة أيضا عن دعميا القوي و تضامنيا مع الشعب الميبي الذي يواجو تحديات 
سالمة ليبيا و و أكدت مجددا دعميا الثابت  ة في ظّل انعدام األمن في البالدإنسانية و اجتماعية و أمني

 وحدة إقميميا.

 

 

و ذكرت المجنة الرفيعة المستوى بأىمية االتفاق السياسي الميبي، و فيما يتصل بالوضع السياسي،  .7
حالة االنسداد السياسي، دعت كّل أعضاء مجمس النواب و المجمس الرئاسي إلى العمل معالجة من اجل 



اقرب وقت ممكن. و في سويا من اجل تعيين حكومة شاممة جديدة و تنصيب حكومة وفاق وطني جديدة 
مجمس النواب عمى اإلسراع في منح الثقة لحكومة الوفاق الرفيعة المستوى حثت المجنة  الصددىذا في 
ألعضاء الحكومة كما نّص عمى التوافقية و الشاممة المجمس الرئاسي القائمة عميو طني متى يعرض الو 

و عمى الحكومة التي سُتعّين أن تعمل عمى تشكيل جيش وطني بقيادة ذلك االتفاق السياسي الميبي. 
إلى مواصمة  الحاليةفي الوقت نفسو، دعت المجنة حكومة الوفاق الوطني  موحدة و صياغة دستور جديد.

 النيوض بواجباتيا إلى غاية منح مجمس النواب الثقة لمحكومة الجديدة.

 

ميبية التي تمكنت الالقوات عن ارتياحيا لممكاسب التي حققتيا الرفيعة المستوى و عّبرت المجنة  .8
و بنغازي و أجزاء أخرى من اإلقميم بالقضاء عمى إرىابيي ما يطمق عميو سرت تي ترجاع مدينمن اس

و حثت جميع الميبيين و أصحاب المصمحة األخرين عمى مواصمة جيودىم من تنظيم الدولة اإلسالمية. 
الشبكات ، و القضاء عمى نشطعناصر المتطرفة العنيفة التي تالو القضاء عمى كّل لسيطرة اجل ا

و دعت المجنة الرفيعة المستوى إلى وقف التدخالت الخارجية الشؤون  ينتمون الييا.اإلجرامية التي 
كذلك باستعمال المرتزقة  تدالعممية السممية في البالد. و ندّ د الداخمية الميبية و التي تؤجج النزاع و تيدّ 

   الذين يشكمون تيديدا عمى المدى الطويل الستقرار ليبيا و البمدان المجاورة ليا.

 

عن ارتياحيا لمشاركة البمدان المجاورة في ىذا االجتماع و الرفيعة المستوى و عّبرت المجنة  .9
، و خاصة في أشادت بجيودىا الدؤوبة و التزاميا المتواصل من اجل إحالل السمم و األمن و الصالحة

بالعمل الرفيعة المستوى اطار اآللية التي تجمع البمدان المجاورة لميبيا. و في ىذا االطار، ذكرت المجنة 
االتحاد األفريقي. و رحبت المجنة  ة منبادر أنشئ بماإليجابي لفريق االتصال الدولي المعني بميبيا و الذي 

 71أيضا بنتائج االجتماع التاسع لمبمدان المجاورة لميبيا، المعقود بنيامي، النيجر، في الرفيعة المستوى 
و االتحاد ، و ممثميا الخاص ،عمى جيود األمم المتحدةالمستوى الرفيعة . كما أثنت المجنة 7116مارس 

  و جامعة الدول العربية من اجل وقف األعمال العدائية و إحالل سالم مستدام في البالد.  ،األوروبي

 



من حّدة التحديات التي ألزمة الميبية في منطقة الساحل الخطيرة ل تداعياتحتى ال تزيد الو  .11
انتشار األسمحة ذات العيار الصغير، و اإلتجار بالبشر، و اإلرىاب،  تواجييا البمدان المعنية، و ال سيما 

عمى ضرورة أن يقوم االتحاد الرفيعة المستوى ، اتفقت المجنة الوطنية العابرة لمحدوداألخرى و النشاطات 
  ئمةاألفريقي بتعزيز اآلليات اإلقميمية القا

 

و نظرا لضرورة وضع نيج استراتيجي و تطمعي يحّدد السبل التي يمكن لالتحاد األفريقي و األمم  .11
العمل في إطارىا سويا من اجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، المتحدة و جامعة الدول العربية 

ريقي و األمم المتحدة و جامعة بإنشاء الثالثية المتمثمة في االتحاد األفالرفيعة المستوى  رحبت المجنة
، بمشاركة الممثل السامي 7116أكتوبر  75الدول العربية و التي عقدت اجتماعيا األول بالقاىرة في 

و في ىذا الصدد، دعت المجنة الممثل السامي لالتحاد األفريقي إلى ترأس  لالتحاد األفريقي لميبيا.
 الثالثية.

 

عمى ضرورة الممّحة لتوطيد جيود االتحاد األفريقي من خالل ممثمو  الرفيعة المستوى. و أكدت المجنة 17
الجديدة، و لزوم بذل  السامي، لممساىمة بشكل اكثر فاعمية في تيسير تنصيب حكومة الوفاق الوطني

جيود إضافية من اجل التصدي لموضع اإلنساني الصعب لميبيين المشردين و ألالف الالجئين الذين ال 
إيجاد الد. و دعت القمة األمم المتحدة و المجتمع الدولي إلى القيام بعمل فوري من اجل يزالون خارج الب

لمأساة األالف من لبناء و بنات أفريقيا األبرياء من ضحايا المتاجرين بالبشر حين يعبرون اإلقميم حّل 
 الميبي، و يتعرضون لتيديدات خطيرة لحياتيم.

 

استكمال الترتيبات الضرورية لعقد اجتماع من المفوضية الرفيعة المستوى و طمبت المجنة  .13
، لبحث مسألة ، في مكان و تاريخ يحددان باالتفاق مع الطرف الميبيألصحاب المصمحة الميبيين

جميع أصحاب  ، و دعت7116كيغالي في المصالحة الوطنية، وفقا لمقرر المؤتمر المعتمد في 
الرفيعة المستوى من اجل إنجاح ىذه المبادرة. و أكدت المجنة بشكل كامل اون المصمحة الميبيين إلى التع



في استعادة السمم ثم العمل عمى الدور األساسي الن في اطار متسق سويا عمل ىم لمعمى ضرورة تجند
 .يعود إلى الميبيين، بالدالاالنتعاش بعد نياية النزاع في تحقيق 

 

عن امتنانيا العميق لمفوضية االتحاد األفريقي و ممثميا السامي الرفيعة المستوى و عبرت المجنة  .14
لميبيا، رئيس تانزانيا السابق جاكايا كيكويتي عمى تفانييما و التزاميما المتواصل مع الجيات المعنية الميبية 

           و الدولية و شجعتيما عمى مواصمة ىذه الجيود. 

            


