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 قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

 میالدي 2016) لسنة 4رقم (

 بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني

 

 رئاسة الوزراء:مجلس 

 وتعدیالتھ.م) 2011/أغسطس/3بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ ( •

 م).2015/دیسمبر/17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ ( •

 ) بشأن تنظیم عالقات العمل.12وعلى القانون رقم ( •

 م)14/02/2016وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاریخ ( •

 

 قـــــــــــرر

 

 ) 1مادة (

 تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو التالي: 

 الوزارة األسم ت

 وزارة العدل جمعة عبدهللا الدرسي  السید/ 1

 وزارة الداخلیة  العارف صالح الخوجة  السید/ 2

 وزارة الخارجیة  محمد الطاھر سیالة  السید/ 3

 وزارة المالیة  فاخر مفتاح بوفرنة  السید/ 4

 وزارة الدفاع  إبراھیم البرغثيالمھدي  السید/ 5

 وزیر الحكم المحلي مسعود  بداد قنصو السید/ 6

 وزارة الصحة  عمر بشیر الطاھر السید/ 7

 وزارة المواصالت میالد محمد معتوق/ السید 8

 وزارة الشؤون اإلجتماعیة  فاضي منصور الشافعي  السیدة/ 9

 التخطیطوزارة  السید/ الطاھر الھادي الجھیمي 10

 وزارة االقتصاد و الصناعة  السید/عبد المطلوب أحمد أبو فروة  11

 وزارة التعلیم  السید/ محمد خلیفة العزابي 12

 وزارة العمل و التأھیل السید/ علي قلمة محمد  13
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 وزیر الدولة لشؤون المرأة والتنمیة المجتمعیة  / أسماء مصطفى األسطى ةالسید 14

 وزیر الدولة لشؤون أسر الشھداء والجرحى والمفقودین السید/ مھند سعید یونس  15

 وزیر الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات السیدة/ ایمان محمد بن یونس 16

 وزیر الدولة لشؤون المصالحة الوطنیة  السید/ عبد الجواد فرج العبیدي 17

 وزیر الدولة لشؤون المھجرین و النازحین  السید/ یوسف أبو بكر جاللة 18

 

 ) 2مادة (

یعمل بھذا القرار من تاریخ اعتماده من مجلس النواب ومنحھ الثقة للحكومة، وعلى الجھات المعنیة 

 وضعھ موضع التنفیذ، ویلغى كل ما یخالفھ.

 
 التوقیع الصفة السما

  رئیس مجلس رئاسة الوزراء فائز مصطفى السراج 

  نائب رئیس مجلس رئاسة  الوزراء أحمد عمر معیتق 

  الوزراء  رئاسة مجلس رئیس نائب ري بفتحي عبد الحفیظ المج

  الوزراء  رئاسة مجلس رئیس نائب موسى الكوني بلكالي

  نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء عبد السالم سعد كاجمان 

  الوزراء رئاسة مجلس رئیس نائب علي فرج القطراني

  وزارة الدولة لشؤون المجالس المتخصصة  محمد عماري زاید

  وزیر الدولة لشؤون الدیوان و الموظفین  عمر محمد االسود 

  وزیر الدولة لشؤون المجتمع المدني  أحمد حمزة المھدي

 

 صدر یوم األحد 
 14/2/2016الموافق :


