قرار مجلس الوزراء
رقم ( )744لسنة  3102ميالدية
بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني
مجلس الوزراء:
 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته.
 وعلى القانون رقم ( )71لسنة  2172ميالدية ،بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
االنتقالية.
 وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( )71لسنة  2172ميالدية في شأن منح الثقة للحكومة
المؤقتة.
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )543لسنة  2175ميالدية ،بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
قــــــــرر
مادة ()0
تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة التحضيرية للحوار الوطي).
مادة ()3
تتكون الهيئة من كل من:
السيد /فضيل محمد األمين رئيسا.
السيد /فائز مصطفى سراج عضوا.
السيد /صالح يونس الغزال عضوا.
السيد /فتحي عثمان تربل عضوا.
السيدة /هناء الصديق القالق عضوا.
السيد /علي حمودة حسن عضوا.
السيد /إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا.
السيد /صالح الدين عبد هللا الشريف.
السيدة /سلوى سعد بوقعيقيص عضوا.
السيد /الهادي عليى أبو حمرة عضوا.
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السيد /علي محمد الفورتيه عضوا.
السيدة /نجالء عبد المولى دغمان عضوا.
السيد /إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا.
السيدة /نجوى علي الفيتوري عضوا.
السيد /وائل حمد السنوسي عضوا.
مادة ()2
تتولى الهيئة ما يلي:
 .7العمل على تحقيق الحوار اإلطاري األساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى األساسية
واستراتيجيا إليجاد اإلطار العام لذلك.
 .2القيام بما يلزم من إجراء الحوارات االستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب األمنية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والخدمية للمراحل القادمة.
 .5العمل على أن يشمل الحوار كل األطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز.
 .4اإلعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومشارات وتعاون لعقد الحوار.
 .3التواصل مع المؤسسات ذات الصلة التي يمكن أن توفر الدعم الفني الالزم للحوار.
مادة ()7
تكون للهيئة أمانة إدارية تتولى اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة ألداء الهيئة.
مادة ()5
يتولى ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير اإلمكانيات المالية الالزمة بما في ذلك توفير االحتياجات
الضرورية والمقار التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
مادة ()6
تعتبر بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه ،وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في /08شوال 0727/هجرية
الموافق/35 :أغسطس 3102/ميالدية
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