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 الرّد اإلمجايل على االقرتاح

صثأّلن اإلمانظ اارتاح صعةاة اسجججججأخداق الأقييخ اسجججججأخالن الدنرظ منه غ مناألة اة ذاة رالةناعة عل  ااسجججججأوا   -1
رهي صؤّاد الُنهج الاامية إىل احل ججججججججججججججول عل  مةاد من القاائن للأقييخ رالأعّلخ  اإلاليألي رالقطاي من خالل الأقييخ اايداين.
 لدنرظ. منها رجعلها شفافة اسأخالن مةاد من ا

الأعلخ عل  ااسجججججججججججأوا  القطاي راإلاليألي رصوافق عل  ىيية  ل  غ سجججججججججججيا   صعةاة رصاحب اإلمانظ ابلرتكية عل  -2
 رإعامظ صنايخ مناومة اةمخ ااأددظ اإلمنائية.  2030خطة عاق 

السعي رصثي اإلمانظ ىاضعا عل  ااارتاح حلاصه عل  مواجهة الأددايت ااأ لة ابلقدنات عل  ااسأوى القطاي ر  -3
رسجججججيكون من الضجججججارني  إىل إجيام حلول من اااصقب ىن اسجججججهع الأعامع معها من مرن ىن صرتصب عنها صكاليف إ.جججججافية.

 نصد صنفيذ ااارتاح لضألان ىن صبق  احلال كذل . 
 ىمجا ابلنسججججججججججججججبجة إىل فا  الأقييخ اإلاليأليجة ااقرتحجة رااؤلفجة من مواف  منأجدب  من مكأجب الأقييخ  فأأفق اإلمانظ  -4

 عل  اعأبان ىّن هذه الفا  سججججوت صسججججأفيد عل  اةنجس من اكأسججججال فهخ ىفضججججع للسججججيا  العاوي اإلاليألي رمن الأعارن 
 ري ىّن اإلمانظ صاجججججججدم عل  اةيية الق جججججججوى قافاة مكأب الأقييخ  ما مدااي العامج عل  ااسجججججججأوا  اإلاليألي رالوط .

 رصقرتح اإلمانظ ىّن مكأب الأقييخ  عل  اسجججججججججأقالليأه رعل  .جججججججججارنظ ىا صقّو  ىي صاصيبات جدادظ هذا اابدى اةسجججججججججاسجججججججججي.
ا للفرتات الةمنية الق ججججججججوى ال  اب ا غ البدن غ إمكانية صضججججججججأل  ااارتاح زدادع  ق  فيها ىعضججججججججا  الفا  اد اا ب ىاضججججججججع

 غ مواا ما. 
 رصؤاّد اإلمانظ هنج الأنفيذ الأدنجيي بنا  عل  اخلطة ااو.ججججججججججوعة  ا اضججججججججججألن ىن ملقق ااارتاح النأائج اااجوظ منه. -5

 كألا ىهنا صاّحب ابلفاصجججججة ااأاحة هلذا النألو ي الداد للألسجججججاية غ مرنظ إعدام العامج غ ااناألة رنااق اإلمانظ ااسجججججأندظ
 إىل النأائج رهي صأطّلا إىل مةاد من الأعارن هبذا ال دم. 

 


