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 يلاقتنالا ينطولا سلجملا رارق

 يداليم 2012 ةنسل (53) مقر

 مالتسالاو ميلستلا ةنجل ليكشت نأشب

 

 :تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا

 :عالطإلا دعب

 م2011 رياربف 22 يف رياربف 17 ةروث راصتنا ايب ىلع. 

 هتاصاصتخا ديدحت و تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا ليكشت رارق ىلعو. 

 ةيلخادلا هتحئالو سلجملل يساسألا ماظنلا ىلعو. 

 هتاليدعتو 2011/سطسغأ/3 يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىلعو. 

 م5/6/2012 خيراتب ءاثالثلا موي تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا عامتجا رضحم ىلعو. 

 

 ررـــــــــق

 

  (1) ةدام

 يلاقتنالا ينطولا سلجملا نيب مالتسالا و ميلستلا تاءارجإ مامتإل سلجملا ءاضعأ ةداسلا نم ةنجل لكشت

- :يلاتلا وحنلا ىلع ماعلا ينطولا رمتؤملاو و تقؤملا

 .اسيئر سنوي داليم روصنم.د .1

 .اوضع ليضفلا يرصملا نسح.د .2

 .اوضع كشكش دمحأ دلاخ.د .3

 .اوضع فانشا نامثع دمحم .أ .4

 .اوضع يدهملا دمحم ديمحلا دبع .أ .5

 

  (2) ةدام

على اللجنة اتخاذ الترتيبات الالزمة بكل ما يتعلق باستالم المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في 

 :اإلعالن الدستوري وعلى سبيل الخصوص

ضمنة مسيرة االتصال بالحكومة والجهات التابعة للمجلس واللجان االستشارية به إلعداد التقارير المت .1

 .الدولة خالل المرحلة االنتقالية األولى
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وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم واالستالم بين المجلس الوطني االنتقالي المؤقت والمؤتمر  .2

 .الوطني العام

 

  (3) ةدام

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه

 

 ايبيل-تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا

  ءاثالثلا موي سلبارط يف ردص

  م5/6/2012 خيراتب

 


