
 إعالن مبادئ إتفاق وطىن حلل األزمة الليبية

 السادة رئيس وأعضاء جملس النواب 

 رئيس وأعضاء املؤمتر الوطىن العام 

 األمني العام لالمم املتحدة

متاشيا مع روح العدل واملصاحلة املقررة ىف ديننا االسالمى احلنيف وسعيا إىل حتقيق املصاحلة الوطنية 
، القاضى 9066ديسمرب 61الصادر بتاريخ ( 9002)جملس االمن الدوىل رقم الشاملة وىف إطار قرار 

الصادر ( 9612)مبساعدة دولة ليبيا على إعادة السلم واالمن وتعزيز سيادة القانون وكذلك القرار رقم 
 .القاضى أبن يكون احلوار ليىب ليىب وبقيادة ليبية 9062أغسطس  91بتاريخ 

ىف مهمة رمسية برائسة اإليفاد بشأن  9062لسنه ( 902)نواب رقم وبناء على قرار رائسة جملس ال
( 692)رئيس جلنة العدل واملصاحلة الوطنية مبجلس النواب وكذلك قرار رائسة املؤمتر الوطىن العام رقم 

بشأن اإليفاد ىف مهمة رمسية برائسة النائب األول لرئيس املؤمتر الوطىن العام ورئيس فريق  9062لسنة 
 .احلوار

وملا كان اهلدف الرئيسى من هذه املبادئ هو حتقيق التعاون الصريح والبناء بني كل من املؤمتر الوطىن 
العام وجملس النواب هبدف الوصول إىل صياغة إتفاق حيقق االستقرار االمىن والسلم اإلجتماعى ىف دولة 

 .ليبيا مبىن على التوازن التشريعى وتشكيل حكومة التوافق الوطىن

جتمع الوفدان دون أى تدخل خارجى أو شروط مسبقة واتفقا على عرض مشروعهما الوطىن هذا فقد ا
على كل من املؤمتر الوطىن العام وجملس النواب إلقراره ىف صياغة دستورية حتقق السلم والسالم وجتسد 

 :للجميع حتت حكم القانون وىف ظل املبادئ األساسية التالية واألمنالوائم 

  



 :أوال

عتباره اخليار األمثل حلل إىل الشرعية الدستورية املتمثلة ىف الدستور الليىب السابق إب مالعودة واإلحتكا
مشكلة السلطة التشريعية ىف البالد ولتهيئة املناخ العام ىف البالد إلجراء انتخاابت تشريعية وملده اقصاها 

 .سنتان

 :اثنيا

لس النواب ومثلهم عن املؤمتر الوطىن العام تتوىل تشكيل جلنة تتألف من عشرة أعضاء مخسة عن جم
العمل على املساعدة ىف إختيار رئيس حكومة وفاق وطىن وانئبني له ميثل إحدامها املؤمتر الوطىن العام 

 .وذلك خالل مدة أسبوعني( رائسة جملس الوزراء) والثاىن ميثل جملس النواب يشكالن مع الرئيس 

 :اثلثا

عشرة أعضاء مخسة عن جملس النواب ومثلهم عن املؤمتر الوطىن العام تتوىل تنقيح تشكيل جلنة تتألف من 
 .رحلةالدستور املشار إليه ىف الفقرة األوىل مبا يتفق مع خصوصية وطبيعة امل

 
 تفضلوا بقبول فائق اإلحرتام

 حفظ هللا ليبيا وأدام أمنها وإستقرارها
 

 

 عوض دمحم عبدالصادق      إبراهيم فتحى عميش

 .رئيس وفد املؤمتر الوطىن العام     رئيس وفد جملس النواب 


