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harekete geçmeye çağırır.
8 . Özellikle Kudüs'te bulunan tarihi
mirası muhafaza etmek ve İsrail'in
uygulamalarını denetlemek
amacıyla gerekli adımları atması için
UNESCO'ya çağrıda bulunur.
9. İKÖ üyesi ülkelerden; Kudüs'ün,
İslami, tarihi ve kültürel yapısının
muhafaza edilmesi ve Kutsal Şehir'in
nüfus yapısını değiştirecek girişimlere
karşı konması için, ilgili uluslararası
ve bölgesel teşkilatlarla koordinasyon
içerisinde hareketle, güçlerini
birleştirerek çalışmalarını talep eder.
10. Filistinli gruplara, farklılıklarını bir
kenara bırakmaları, bölünmüşlük
haline bir son vermeleri ve Filistin'in
ulusal birliğinin gerçekleşmesinin
sağlanabilmesi için ulusal diyalogu
devam ettirmeleri, Filistin halkının
yüce menfaatlerine hizmet
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Başkan sanın, Konuk Meclis
Başkanlarıyla Görüştü

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
açılış oturumunda yaptığı değerli
konuşmanın bütün içeriğini destekler
ve bu konuşmayı da toplantıda alınan
kararlar ve tavsiyelerle birlikte temel
belge olarak kabul eder.
13. Meclis Başkanları, Heyet Başkanları
ve İcra Komitesi üyelerinden oluşan
katılımcılar, böylesine mübarek
bir olağandışı toplantıya ikinci kez
evsahipliği yapan Türk Halkına,

..

. . .

...

;

Başkan Şahin, Pakistan Meclis Başkanı Fahmida
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(Allahım! Sen bu ülkeyi koru ve
halkına ihsan eyle.)
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12. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
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kabiliyetlerini güçlendirmeleri için

Filistin Halkının azmini takdir eder;
Gazze Şeridinde adaletsiz ablukanın
kaldırılması yönünde harcanan bütün
çabaları destekler.
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yeniden kazanmak için adil ve

Mirza ve Suriye Meclis Başkam Mahmud

El Abraş ile

, ..
T B M M Başkanı Mehmet Ali Şahin, İKÖPAB Genişletilmiş 2. İcra Heyeti toplantısı
nedeniyle İstanbul'da konuk ettiği İKÖPAB üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla
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•
görüştü. Başkan Şahin, ilk olarak Pakistan Millî Meclis Başkanı Fahmida Mirza ile
görüştü,
J

İkinci görüşmesini Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Yahya Ali Al-Raee ile yapan
Şahin, aynı gün İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Larijani ve Suriye Halk
Meclisi Başkanı Mahmud El Abraş ile ayrı ayrı görüştü.

T B M M Başkanı Mehmet Ali Şahin.
İstanbul Deklarasyonu'nun kabul

Başkan Şahin daha sonra, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Jassem El Kharafi ve Katar

edilmesinin ardından İKÖPAB
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katılımcılarına bir yemek verdi.
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Meclisi Başkanı Muhammed Bin Mübarek El Hulayfi ile görüştü,
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7

11

