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  الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي مجلسال قرار

 یالدیةم 2017 لسنة )438( رقم

 الوطنیة المصالحة مشروع إلعداد یةتحضیر لجنة بتشكیل

 

 الرئاسي: المجلس

 وتعدیالتھ. میالدیة 2011 أغسطس 3 بتاریخ الصادر الدستوري عالناإل على طالعإلا بعد •

 م.2015 دیسمبر 17 بتاریخ الموقع اللیبي السیاسي تفاقاال وعلى •

 وتعدیالتھما. والمخازن والحسابات المیزانیة والئحة للدولة المالي النظام قانون وعلى •

 التنفیذیة. والئحتھ العمل عالقات قانون إصدار بشأن میالدیة 2010 لسنة )12( رقم القانون وعلى •

 وطني. وفاق حكومة تشكیل بشأن میالدیة 2016 لسنة )4( رقم الرئاسي المجلس قرار وعلى •

 .بمھام تفویض منح بشأن میالدیة 2016 لسنة )12( رقم الرئاسي المجلس قرار وعلى  •

 العامة. المصلحة ضیھتماتق وعلى •

 

  قــــــــــــــــرر:

 

 (1) مادة

 بحكومة الرئاسي المجلس ومتابعة ألشراف تخضع الوطنیة المصالحة مشروع إلعداد یةتحضیر لجنة تشكل 

 الوطني. الوفاق

 

 )2( مادة

 عن دریص الحقا بقرار عضوا عشر خمسة من نیةالوط مصالحةال مشروع إلعداد التحضیریة اللجنة كونتت

 السمعةو والحیادیة والنزاھة والتخصص الخبرة لمعاییر وفقا اختیارھم ویتم بتسمیتھم الرئاسي المجلس

 االجتماعي. والمكون الجغرافي التوازن ةاللجن تشكیل في یراعي أن على مودةالمح

 

 (3) مادة

 یلي: ما القرار ھذا من )1( المادة أحكام بموجب المشكلة اللجنة تتولى 
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 مع الدولة أنحاء كافة في الوطنیة ةحالمصال بشأن الوطني الصعید على وحوار مشاورات إجراء .1

 المصالحة. في المنخرطة األساسیة والھیئات الرئیسیة المعنیة األطراف

 الوطنیة. المصالحة لمشروع شاملة عمل ألیة وضع .2

 

 )4( مادة

 تي:باال یامقال )3( بالمادة علیھا المنصوص المھام تحقیق سبیل في للجنة

 الوطني. الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس أعمالھا بنتائج شھریة ریراتق تقدیم .1

 التنظیمیة. المالیة اإلجراءات لكذ في بما عملھا خطة اعتماد .2

 الداخلیة. عملھا قواعد تحدید .3

 

 )5( مادة

  بھ. االستعانة لزوم ترى بمن االستعانة الوطنیة ةحالمصال مشروع إلعداد التحضیریة للجنة

 

 )6( مادة

 یجوزو أشھر أربعة مدتھا زمنیة لفترة الوطنیة المصالحة مشروع ألعداد التحضیریة اللجنة عمل مدة تكون

  إضافیین. شھرین لمدة عملھا تمدید

 

 )7( مادة

 تنفیذه. نیةالمع الجھات وعلى ،یخالفھ حكم كل ویلغي صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي مجلسال

 

 ھجري 1438 / شعبان / 17 :في صدر

 میالدي 2017 / 5 / 14 :الموافق

 


