
 

 

  مشترك  بيان صحفي

 

 المتحدة في ليبيايستقبل الممثل الخاص لألمم االتحاد االفريقي رئيس مفوضية 
 

 

استتتل رئ س تتتضي  االتتتتضا اريقتتتمو ا فقي تتتد،  الستتت  ف تتتد  ق تتت ،  :8102ينسسساير  16 –أديسسسس أبابسسسا 

ال  ثتتتئ ال تتتمن لل تتتضأل الاتتتمد لل تتت  ال لقتتت ا مس تتتضي عاثتتتا ا  تتت  ال لقتتت ا ل تتت    فتتتد لضرضتتتم،   تتتم  

 .8152ينميق  51سال ا، فد   ق اريقمو ا فقي د عأويي أعمعم، فد 

 

أيتتتمال ارال تتتم  فقاتتتا للرتتتمو  اوسا  ع تتتأ  الالتتتتئ فتتتد لضرضتتتم، مالالستتتم ئ اللتتتد ي  تتتأل ع تتتم يا يتتت  

ال تتتقاما  تتتأل أاتتتئ الل تتت ر للف تتتا ال مسيتتتا فتتتد التتترالو. موتتت و متتتئ  تتتأل س تتتضي ال االتتتتضا مال  ثتتتئ 

 .ال من     تقمسا ايرم  ن ج  ن ق عضأل ال نظ لضأل إلي مو سالد وا   فد لضرضم

 

ال منرتتتم    تتت  أ  يا تتتئ ال نظ لتتتم   اتتتم لل تتت ضئ عنتتتم  يالافتتتق فتتتد اوسا  عتتتضأل  مفتتتد  تتتدا ال تتت و، اياتتتق

مي تت ضئ م ال تتا م نضتتا وتتم  ا متاتتقا  انل معتتم  متتقا ، ال ضرضتتضأل  تتأل أاتتئ يالمضتت  ال لس تتم  ال ضرضتتا 

 .ومن ي ا فد الرال

 

ي لق ضتتتق ،لتتتل، يا تتتئ اريقتتتمو ا فقي تتتد ما  تتت  ال لقتتت ا عتتتمل  قسا  ،ا  ال تتت ا ال تتتموسا  تتتأل    تتتل

ا  تتتتأل التتتت ملد م   تتتتي ال تتتت   ما  تتتتأل ، مالرنتتتتم    تتتت  امس تتتتا  قيتتتتق اريقتتتتمو ا فقي تتتتد ، اللتتتتد 

ا ل تتت ي م ال  نتتتا القفضاتتتا ال  تتتلالت اللمعاتتتا لاليقتتتمو ا فقي تتتد متتتال  لضرضتتتم ، فتتتد ومسي تتتم القاعاتتتا التتتدر 

فضتتئ ، ماطتتا   تتئ ا  تت  ال لقتت ا ال ال تت ا فتتد ارال تتم  الق8152ستترل رق  9  تت  فتتد عقافافضتتئ فتتد 

 .8152سرل رق  85لضرضم، الدر    ه ا  ضأل الامد لل   ال لق ا فد نضاليالسك فد  مال ال  لالت 

 

اتتتت يق عملتتتتدمق أ  ال  ثتتتتئ ال تتتتمن اال تتتتئ أيألتتتتم  تتتتئ  االتتتتتد اريقتتتتمو ا فقي تتتتد ل  تتتت   ما  تتتتأل 

مال تتتلم  ال ضمستتتضا مال تتتلم  ارال م ضتتتا ، معقثتتتو ارال م تتتم     ال تتتا  تتتأل ال ألتتتميم، ع تتتم فتتتد 

 .  الو ال ردملا ل امل ا  قنا ال  ماقيأل ا فمسقا فد لضرضم،لل ال
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