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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدية 3102لسنة ( 744)رقم 

 بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

 

 :مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته. 

  ميالدية، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة  2172لسنة ( 71)وعلى القانون رقم

 .االنتقالية

 ميالدية في شأن منح  الثقة للحكومة  2172لسنة ( 71)ر الوطني العام رقم وعلى قرار المؤتم

 .المؤقتة

  ميالدية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته 2175لسنة ( 543)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم. 

 

 قــــــــرر

 

 ( 0)مادة 

 (.الهيئة التحضيرية للحوار الوطي)تنشأ هيئة مستقلة تسمى 

 

 ( 3)مادة 

 : ئة من كل منتتكون الهي

 .فضيل محمد األمين رئيسا/ السيد

 .فائز مصطفى سراج عضوا/ السيد

 .صالح يونس الغزال عضوا/ السيد

 .فتحي عثمان تربل عضوا/ السيد

 .هناء الصديق القالق عضوا/ السيدة

 .علي حمودة حسن عضوا/ السيد

 .إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا/ السيد

 .الشريفصالح الدين عبد هللا  /السيد

 .سلوى سعد بوقعيقيص عضوا/ السيدة

 .الهادي عليى أبو حمرة عضوا/ السيد
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 .علي محمد الفورتيه عضوا/ السيد

 .نجالء عبد المولى دغمان عضوا/ السيدة

 .إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا/ السيد

 .نجوى علي الفيتوري عضوا/ السيدة

 .وائل حمد السنوسي عضوا/ السيد

 

 ( 2)مادة 

 : لى الهيئة ما يليتتو

العمل على تحقيق الحوار اإلطاري األساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى األساسية  .7

 .واستراتيجيا إليجاد اإلطار العام لذلك

القيام بما يلزم من إجراء الحوارات االستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب األمنية  .2

 .تماعية واالقتصادية والخدمية للمراحل القادمةوالسياسية واالج

 .العمل على أن يشمل الحوار كل األطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز .5

 .اإلعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومشارات وتعاون لعقد الحوار .4

 .راوحلل مزاللا ينفلا معدلا رفوت نأ نكمي يتلا ةلصلا تاذ تاسسؤملا عم لصاوتلا .3

 

  (7) ةدام

 .ةئيهلا ءادأل ةمزاللا ةينفلاو ةيرادإلا تاءارجإلا ذاختا ىلوتت ةيرادإ ةنامأ ةئيهلل نوكت

 

  (5) ةدام

 تاجايتحالا ريفوت كلذ يف امب ةمزاللا ةيلاملا تايناكمإلا ريفوت ىلع لمعلا ءارزولا سلجم ناويد ىلوتي

 .ةئيهلا لمع ةعيبط اهبلطتت يتلا راقملاو ةيرورضلا

 

  (6) ةدام

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،هذيفنت ةينعملا تاهجلا ىلعو ،هرودص خيرات نم رارقلا اذهب ربتعت

 

 ءارزولا سلجم

 ةيرجه 0727/لاوش/08 يف ردص

 ةيداليم 3102/سطسغأ/35 :قفاوملا


