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DECLARAÇÃO CONJUNTA DE IMPRENSA
O Presidente da Comissão da União Africana recebe o Representante especial
das Nações unidas para Líbia
Adis Abeba, 16 de Janeiro de 2018: O Presidente da Comissão da União Africana,
Moussa Faki Mahamat, recebeu os Representantes Especiais do Secretário-geral das Nações
Unidas e Chefe da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL), Ghassan Salame,
na sede da União Africana, em Adis Abeba, em 15 Janeiro de 2018.
A reunião proporcionou uma oportunidade para trocar sobre a situação na Líbia e os meios
pelos quais a parceria pode ser fortalecida ainda mais para enfrentar a crise prevalecente no
país. Tanto o Presidente da Comissão como o Representante Especial sublinharam que uma
abordagem coordenada entre as duas organizações é vital para encontrar uma paz duradoura na
Líbia
A este respeito, eles concordaram que as duas organizações trabalharão em conjunto para
facilitar a busca de um consenso entre os líbios, a fim de unificar as instituições líbias, formar
um governo nacional inclusivo e realizar eleições livres e justas no país. Ao fazê-lo, a União
Africana e as Nações Unidas devem agir de acordo com as decisões relevantes do Conselho de
Segurança e do Conselho de Paz e Segurança e baseia-se do Roteiro da União Africana,
aprovado pelo Comité de Alto Nível da UA na Líbia, aquando da sua 4ª reunião, realizada em
Brazzaville, em 9 de Setembro de 2017, e o Plano de Acção das Nações Unidas adoptado na
Reunião de Alto Nível sobre a Líbia, convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, em
Nova Iorque, em 21 de Setembro de 2017.
Deve-se notar que o Representante Especial também se reuniu com os Comissários da União
Africana para a Paz e a Segurança, Assuntos Políticos e Assuntos Sociais, no decorrer do qual
foram discutidas diversas questões, incluindo os esforços para enfrentar a situação dos
migrantes africanos na Líbia.
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