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ىذوىُت واإلقيَُُت ّحِ، ٍَثيٍ اىَؤسساث اإلحظائُت اىقىٍُت فٍ اىذوه األػضاء بَْظَت اىَؤحَز اإلسالٍٍ واىَؤسساث ا

 ، 1111إبزَو  11-11اىَدخَؼُِ فٍ اىذورة األوىً ىيدْت اإلحظائُت ىَْظَت اىَؤحَز اإلسالٍٍ فٍ اسطْبىه ، حزمُا ٍِ 

 بأهَُت ّظاً اإلحظاء اىقىٍٍ اىفاػو فٍ طْغ سُاساث وحطىَز إسخزاحُدُاث اىذوه األػضاء، إذ نقر

 د اىزسٍَ ىإلحظاءاث اىقىٍُت، وأُ اىَؤسساث اإلحظائُت اىقىٍُت اىَشو نؤكد 

اىقىٌ ىيدْت اإلحظائُت بهذف حؼشَش حؼاوّْا واىخْسُق فٍ ٍا بُْْا وبْاء ححاىفاث إسخزاحُدُت ٍغ اىَدخَغ  على دعمنا

 .اىذوىُت

 :واحفقْا ػيً إطذار اىبُاُ اىخاىٍ 

اىَقبىىت اىَخؼارف ػيُها دوىُا، أهَُت إّخاج وّشز اىبُاّاث اإلحظائُت وفقا ىيَْهدُاث واىَؼاَُز واىَبادئ  ندرك (1

 .ومذىل أهَُت اىخؼاوُ واىخْسُق بُِ اىذوه األػضاء باىَْظَت واىَْظَاث اىذوىُت األخزي اىَؼُْت
بخطىَز ٍْظىر إسخزاحُدٍ ىيدْت اإلحظائُت باىَْظَت َهذف إىً حطىَز أّظَت إحظائُت فؼاىت وححذَذ  نلتزم (1

 .ت اىَذي ىخحقُق هذا اىَْظىروٍخابؼت وحطبُق خططا قظُزة وٍخىسطت وطىَي
ىزفغ أهَُت وّىػُت اإلحظاءاث ىيسيطاث اىسُاسُت فٍ اىذوه األػضاء بهذف حخظُض وحىسَغ أفضو  نسعى (3

 .ىيَىارد اىبشزَت واىَاىُت
ا اىخظىص، ػيً إَداد أهَُت اىَؤشزاث اإلحظائُت اىَحذدة ىيذوه األػضاء باىَْظَت، وّىافق ،بهذ ندرك( 4

ٍدَىػت ػَو حىه هذا اىَىضىع بهذف حطىَز ٍقاَُس  وٍْهدُاث ٍىحذة ىهذٓ اىَؤشزاث ورفغ حقارَز باىْخائح إىً 

 .اىذورة اىقادٍت ىيدْت

بَبادرة سنزحارَت اىيدْت اإلحظائُت بخظىص إّشاء وإدارة ٍىقؼا خاطا باىيدْت ػيً شبنت االّخزّج  نرحب (5

 .إحظائُت شاٍيت حىه اىذوه األػضاء بَْظَت اىَؤحَز اإلسالٍٍ ىُحخىٌ ػيً  ٍؼيىٍاث
اىذوه األػضاء واىَؤسساث اىذوىُت ىيخزمُش ػيً بْاء اىقذراث اإلحظائُت وحطىَز بزاٍح بْاء اىقذراث  نناشد (6

 .اإلحظائُت
ث اإلحظائُت أُ حذرك اىيدْت اإلحظائُت بَْظَت اىَؤحَز اإلسالٍٍ اىَسخىَاث اىَخخيفت ىقذراث اىَؤسسا نتوقع (7

 .اىىطُْت ىالسخفادة ٍِ اىفزص اىَؼزوضت واىَخاحت
ٍزمش )ػِ شنزّا وحقذَزّا ىَزمش األبحاد اإلحظائُت واالقخظادَت واالخخَاػُت واىخذرَب ىيذوه اإلسالٍُت  نعبر (8

 .  وبْل اىخَُْت اإلسالٍٍ ػيً حْظٌُ اىذورة األوىً ىيدْت إلحظائُت ىَْظَت اىَؤحَز اإلسالٍٍ( أّقزة
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