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 البيان الصادر عن الدورة السادسة والثالثين
 االستثنائية لمجلس االتحاد البرلماني العربي

 
  0333 /03/8نيويورك ، 

 
 
 

 03/8/0333انعقدت في مقر منظمة  اممةا اتمدةةدن ونوروةررم وةرا امروعة   
أعمةةة ل اتةةةدررن اتو دوةةة  راتتثتةةةو  اجوةةةدتن دو  تملمةةة  اجدةةةة د اتورتمةةة ني اتعروةةةي 

اإلمةة رات  –امرد  : ضةةرر رفةةرد دمتةةل اتبةةعا اتورتم نوةة  اتعرووةة  فةةي  ةةل مةة  وة
 –اتوةةردا   –اتممم ةة  اتعرووةة  اتوةةعردو   –لووةةردي  –اتلزادةةر  –دةةرن   –اتعرووةة  
 –اتمغةرا  –مصةر  –اتلم هوروة   –ات روةت  –قيةر  –فموةيو   –اتعةرا   –وررو  

وصف  مراقا ممتمر  ل مة  ل معة   م  و ها في أعم ل اتدررن .  اتوم   –مررود نو  
اتةةدرل اتعرووةة  رمنظمةة  اتمةةالدمر اإلوةةثمي رادةةة د ورتم نةة ت اتةةدرل امعضةة   فةةي 

 .منظم  اتمالدمر اإلوثمي 
 

 :رقد اقدصر لدرل أعم ل اتدررن عمى وند راةد دةت عنرا  
 

القدددس اليددرير وةددرورة اسددتن ال ابمددة العربيددة واةسددالمية وتعبئددة " 
 ددا واتذدداق موقددر عربددي موحددد يحمددي عروبت ددا ويدددر  ابذقددار قدددرات ا وقاقات

 " .المحدقة بتاريذ ا وقدسيت ا وهويت ا الدينية 
 

ردةو  اجدةة د اتورتمة ني  –عود اتق در وة  صة ت  / درأ  أعم ل اتدررن اتوود 
 .اتعروي رردو  اتملم  اتبعوي اتريني اتلزادري 

 
 .   اتمل ت  راترفرد راودمع اتملم  إتى  مم ت عدد م  اتو دن رالو

 
رفي ضر  اتمداخثت راتمن قب ت اتدي لرت رإدرا  ً تمة  ددعةرل تةل اتقةد  
اتبروف م  مخ ير دودهدف ة ضره  رموةدقومه  ررلههة  اتعروةي راإلوةثمي أخة  

 :ملم  اجدة د اتورتم ني اتعروي اتقرارات اتد تو  
 
 
  اتفموةةيونو  وال ةةد اتملمةة  لموةةع اتقةةرارات اتدرتوةة  اتمدعمقةة  و تقضةةو -1

ررضةةع مدونةة  اتقةةد  اتبةةروف إ روةةدعر إتةةى اتعمةةل عمةةى دنفوةة ه   مةة  



 0 

وال ةةد قةةرارات لموةةع ملةة ت  اجدةةة د اتورتمةة ني اتعروةةي رمالدمرادةةل 
رقرارات ل مع  اتةدرل اتعرووة  رمنظمة  اتمةالدمر اإلوةثمي ر اجدةة د 

 .اتورتم ني اتدرتي  ات اتصم  
 
اتقضةةةو  اتمر زوةةة  ت مةةة   وال ةةةد اتملمةةة  أ  اتقضةةةو  اتفموةةةيونو  هةةةي -0

اتعروو  راإلوثمو  إ رأ  اتقد  اتبروف هي قما هة   اتقضةو  إ رأنةل 
جوم   دةقو  اتوثا اتع دل راتبة مل فةي منيقة  اتبةر  امروةي در  
عةةةردن اتوةةةو دن اتعرووةةة  اتفموةةةيونو  إتةةةى اتقةةةد  اتبةةةروف رمقدوةةة ده  

 .اإلوثمو  راتمووةو  
 
اتةدعا راتموة ندن تدعزوةز صةمرد اتقةد  ودعر إتى دقةدوا لموةع أبة  ل   -0

اتبةةروف رأهمهةة  ضةةد وو وةة ت اتدلروةةع راإلفةةرال راتةصةة ر راتضةةا 
 .اته دف  إتى دهروده  ريم  مع تمه  اتعروو  راتدراتو  راتدونو  

 
وةةدعر اتملدمةةع اتةةدرتي ع مةة  إ رراعوةةي اتوةةثا إ رخ صةة  اترجوةة ت  -4

تقوةة ا وةوةة  أعمةة ل اتمدةةةدن اممرو وةة  إتةةى اتضةةغي عمةةى اوةةرادول تعةةدا ا
دندهم اترضع اتقة نرني راتةدومرارافي راتةدوني تمدونة  اتقةد  اتبةروف 
يوقةة ً تمقةةرارات اتدرتوةة   ات اتصةةم  راتقةة نر  اتةةدرتي رموتةة   لنوةةف 

 .اتراوع 
 
وي تا لموع اتدرل إ روب ل خ ص اترجو ت اتمدةدن اممرو و  إ عةدا  -5

انده  ةة ً تمقةةرارات  نقةةل ممتمو دهةة  إتةةى اتقةةد  اتبةةروف م   تةةم وعدوةةر
اتصةة درن عةة  اممةةا اتمدةةةدن رمخ تفةة  صةةروة  إلعةةث  اتموةة د  تعةة ا 

رمرلعوةة  مدروةةد تموةةثا إ ردعةةدو ً راضةةة ً عمةةى ةقةةر  اممةة   1990
اتعرووةة  مةة  موةةممو  رموةةوةوو  إضةة ف  إتةةى موةةممي رموةةوةوي اتعةة تا 

 .ألمع 
 
تقةة  عةة  وال ةةد دعمةةل رموةة نددل تملهةةرد اتدةةي دوةة ته  تلنةة  اتقةةد  اتمنو -6

منظم  اتمالدمر اإلوثمي تمدعروف وقضةو  اتقةد  اتع دتة  راتةدف   عة  
اتةقةةةر  اتمبةةةررع  تمبةةةعا اتعروةةةي اتفموةةةيوني إ روةةةتم  اتقةةةرارات 

 .اتص درن ع  الدم   اتملن  امخورن في أا دور 
 
وةةتم  اتةةدرر امررروةةي ردرر ة ضةةرن اتف دو ةة   دلةة   اتةقةةر  اترينوةة   -7

فةةي اتوةةو دن عمةةى اتقةةد  اتبةةروف ررفةةل اتت ودةة  تمبةةعا اتفموةةيوني 
اإلدع  ات اإلورادومو  اتخ ص  و تقد  إ رودعر هة   اتةدرل إتةى دفعوةل 

 .درره  في ه ا اتمل ل 
 



 0 

رعمةةةى صةةةعود اتوةةةثا فةةةي اتبةةةر  امروةةةي إ وةةةدعا اتملمةةة  اتلهةةةرد  -8
اتمو رت  م  ألل إةثل اتوثا اتع دل راتب مل و نوةة ا اوةرادول مة  

  رعةةردن اتلةةرج  اتوةةرري اتمةدةةل و نوةةة ا امراضةةي اتعرووةة    فةة
إ روةوةةةي اتملمةةة   1967اوةةةرادول إتةةةى خةةةي اتراوةةةع مةةة  ةزوةةةرا  

اندص ر تون   ودةرور لنرول إ  م  ودعر إتى ضرررن مراصةم  اتعمموة  
 008ر  040اتوممو  عمى أو   اتقرارات اتدرتو  رخ صة  اتقةرارو  

 .رمودأ امرل مق ول اتوثا رمرلعو  مدرود 
 
 
 
 

**     **    ** 
 
 


	c36
	36.pdf

