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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

المؤتمر الرابع والثالثون لالتحاد البرلماني العربي، "الدعم العربي لتعزیز 
شباط/  26 – 25جمھوریة العراق،  –استقرار العراق وسیادتھ"، بغداد 

 2023فبرایر 
 

 

 
 

 رئیس مجلس النواب یستقبل رئیس الجمھوریة
اب محم����د الحلبوس����ي، الی����وم األح����د، رئ����یس الجمھوری����ة اس����تقبل رئ����یس مجل����س الن����و موق����ع مجل����س الن����واب/

وج���رى، خ���الل اللق���اء، بح���ث األوض���اع العام���ة ف���ي ال���بالد وال���دور الرق���ابي .ال���دكتور عب���د اللطی���ف جم���ال رش���ید
والتش����ریعي لمجل����س الن����واب، وأھ����م التش����ریعات الت����ي تض����منھا المنھ����اج الحك����ومي ومنھ����ا ق����انون الموازن����ة 

اللق����اء االس����تعدادات الستض����افة بغ����داد الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد كم����ا بح����ث .االتحادی����ة واالنتخاب����ات
 .البرلماني العربي، والذي سیُعقد خالل الشھر الجاري
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 

 
 

 

للمشاركة في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي ببغداد.. المندالوي یستقبل 
 رئیس مجلس النواب المصري والوفد النیابي المرافق لھ

اس���تقبل الس���ید محس���ن المن���دالوي، النائ���ب األول ل���رئیس مجل���س الن���واب، ص���باح الی���وم  لن���واب/موق���ع مجل���س ا
)، الس�����ید (حنف�����ي جب�����الي) رئ�����یس مجل�����س الن�����واب المص�����ري، والوف�����د النی�����ابي ۲۰۲۳ش�����باط  ۲۲األربع�����اء (

یفھ المراف���ق ل���ھ؛ وال���ذي سیش���ارك ف���ي أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین لإلتح���اد البرلم���اني العرب���ي ال���ذي تستض���
ورح���ب المن���دالوي بالس���ید جب���الي واعض���اء مجل���س .) م���ن الش���ھر الج���اري۲٦-۲۳العاص���مة بغ���داد م���ن الفت���رة (

الن���واب المص���ري الم���رافقین ل���ھ، مؤك���داً عل���ى أھمی���ة انج���اح الم���ؤتمر واالس���تفادة م���ن تواج���د كاف���ة البرلمان���ات 
ن الش��قیقین، وم��ا یجمعھم��ا م��ن المش��اركة لتحقی��ق مص��الح ش��عوبھا، مش��یراً إل��ى عم��ق العالق��ة الت��ي ت��ربط البل��دی

مش���تركات حض���اریة وثقافی���ة ودینی���ة، وض���رورة اس���تثمارھا لتعزی���ز التع���اون البرلم���اني وتنس���یق المواق���ف ف���ي 
 .المحافل االقلیمیة والدولیة، وتمنیاتھ لھم بطیب اإلقامة في بلدھم العراق
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 

 

 
العالقات نائب رئیس مجلس النواب د.شاخھوان عبدهللا یترأس إجتماع لجنة 

) لإلتحاد البرلماني 34الخارجیة لمناقشة اإلستعدادات والتحضیرات لمؤتمر (
 العربي

ت���رأس نائ���ب رئ���یس مجل���س الن���واب العراق���ي د.ش���اخھوان عب���دهللا أحم���د الی���وم األربع���اء  موق���ع مجل���س الن���واب/
للجن�����ة إجتم�����اع لجن�����ة العالق�����ات الخارجی�����ة النیابی�����ة، بحض�����ور رئ�����یس الس�����ن ون�����ائبي رئ�����یس ا 2023/2/22

والس�����یدات والس�����ادة الن�����واب األعض�����اء، وج�����رى خ�����الل اإلجتم�����اع مناقش�����ة اإلس�����تعدادات الفنی�����ة واللوجس�����تیة 
و  25) لإلتح���اد البرلم���اني العرب���ي ال���ذي س���یعقد ف���ي العاص���مة بغ���داد ی���ومي 34والتحض���یرات األساس���یة لم���ؤتمر (

تكثی����ف العم����ل إلنج����اح م����ن ش����ھر ش����باط الج����اري، وش����دد س����یادتھ عل����ى ب����ذل الجھ����ود لتوزی����ع األدوار و 26
الم���ؤتمر، وإس���تقبال وف���ود ال���دول العربی���ة وتھیئ���ة األج���واء المناس���بة، س���یما إنعق���اد الم���ؤتمر وف���ي ھ���ذه المرحل���ة 

 .خطوة مھمة والتأكید على تعزیز اإلستقرار في البالد وحفظ السیادة
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 البرلمان الجزائري یشارك في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي

 

وف����د م����ن البرلم����ان الجزائ����ري یش����ارك ف����ي م����ؤتمر لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي ال����ذي تستض����یفھ  اإلخباری����ة/
 34العاصمة العراقیة بغداد في دورتھ الـ

ئ���ري ف���ي م���ؤتمر لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي ال���ذي تستض���یفھ العاص���مة العراقی���ة یش���ارك وف���د م���ن البرلم���ان الجزا
م���ن الش���ھر الح���الي، وف���ق م���ا أك���د مجل���س الن���واب  26إل���ى  23ف���ي الفت���رة الممت���دة م���ن  34بغ���داد ف���ي دورت���ھ ال���ـ

، أن بغ����داد ستستض����یف أعم����ال العراقی����ة وأعل����ن المجل����س ذات����ھ، وف����ق م����ا اس����تفید م����ن وكال����ة األنب����اء.العراق����ي
م����ن ش����ھر  26وحت����ى  23لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي واللج����ان المص����احبة اعتب����ارا م����ن ی����وم  34الم����ؤتمر ال����ـ 

وأش����ار إل����ى أن أعم����ال .”ال����دعم العرب����ي لتعزی����ز اس����تقرار الع����راق وس����یادتھ“فیف����ري الج����اري، تح����ت ش����عار 
الس وبرلمان���ات ال���دول العربی���ة األعض���اء ف���ي االتح���اد، إض���افة إل���ى العدی���د الم���ؤتمر س���تعرف مش���اركة رؤس���اء مج���

وی���رأس الع���راق حالی���ا االتح���اد البرلم���اني .م���ن المنظم���ات والمؤسس���ات البرلمانی���ة الت���ي لھ���ا ص���فة مراق���ب باالتح���اد
العرب���ي، حی����ث انتقل���ت رئاس����ة االتح���اد إل����ى الع���راق، وج����رى تكلی���ف رئ����یس مجل���س الن����واب محم���د الحلبوس����ي 

وتش���مل مض���امین ج���دول أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع .لالتح���اد، اعتب���ارا م���ن التاس���ع م���ن ش���ھر ج���انفي الماض���يرئیس���ا 
، والمتمثل����ة ف����ي ج����داول أعم����ال اللج����ان الدائم����ة، لجن����ة ش����ؤون السیاس����ة العرب����ي والثالث����ین التح����اد البرلم����ان

والعالق�����ات البرلمانی�����ة، ولجن�����ة الش�����ؤون المالی�����ة واالقتص�����ادیة، ولجن�����ة ش�����ؤون الم�����رأة والطفول�����ة، ومناقش�����ة 
ھ����ذا وستس����مح .تق����اریر ال����دورات الس����ابقة وأنش����طة األمان����ة العام����ة لالتح����اد من����ذ الم����ؤتمر الث����اني والثالث����ین

وف����د البرلم����اني الجزائ����ري ف����ي ھ����ذا الح����دث البرلم����اني العرب����ي، تب����ادل الخب����رات وع����رض التجرب����ة مش����اركة ال
الدیمقراطی���ة ف���ي الجزائ���ر بم���ا ی���نعكس إیجاب���ا عل���ى مكانتھ���ا إقلیمی���ا ودولی���ا عل���ى مس���توى الممارس���ات التش���ریعیة 

 .والدیمقراطیة وسن التشریعات والقوانین

 

 

https://ina.iq/multimedia/
https://ina.iq/multimedia/
https://elikhbaria.dz/?s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://elikhbaria.dz/?s=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 لبرلماني الثنائي بین البلدینمصر والعراق یبحثان سبل تعزیز التعاون ا
م���ع النائ���ب األول ل���رئیس مجل���س  رئ���یس مجل���س الن���واب المستش���ار ال���دكتور حنف���ي جب���الي بح���ثالی���وم الس���ابع/ 

 النواب العراقي محسن المندالوي، الیوم األربعاء، سبل تعزیز التعاون البرلماني الثنائي بین البلدین.

خ���الل لقائ���ھ جب���الي الی���وم ؛ قبی���ل انط���الق أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین لالتح���اد البرلم���اني  -وأك���د المن���دالوي 
فبرای���ر الج���اري، وفق���ا لم���ا أوردت���ھ وكال���ة  26إل���ى  23العرب���ي ال���ذي تستض���یفھ العاص���مة بغ���داد ف���ي الفت���رة م���ن 

یقین، وم���ا یجمعھم���ا م���ن مش���تركات حض���اریة عم���ق العالق���ة الت���ي ت���ربط البل���دین الش���ق -األنب���اء العراقی���ة (واع) 
وثقافی����ة ودینی����ة، وض����رورة اس����تثمارھا لتعزی����ز التع����اون البرلم����اني وتنس����یق المواق����ف ف����ي المحاف����ل اإلقلیمی����ة 

أش����ار المن����دالوي إل����ى أھمی����ة إنج����اح م����ؤتمر االتح����اد البرلم����اني العرب����ي ال����ذي تستض����یفھ بغ����داد، .والدولی����ة
 .المشاركة لتحقیق مصالح شعوبھا واالستفادة من تواجد جمیع البرلمانات

 

وفد "الشعبة البرلمانیة" یبحث برنامج عمل المشاركة في أعمال المؤتمر الـ 
 لالتحاد البرلماني العربي 34

عق���د وف���د الش���عبة البرلمانی���ة لمملك���ة البح���رین المش���ارك ف���ي أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع  ص���حیفة ال���وطن البحرینی���ة/
عرب����ي، برئاس����ة س����عادة النائ����ب عب����دالنبي س����لمان النائ����ب األول ل����رئیس مجل����س والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني ال

الن���واب، اجتماًع���ا تنس���یقیًا الی���وم (األثن���ین) الس���تعراض برن���امج العم���ل وج���داول أعم���ال اللج���ان الدائم���ة، والمق���رر 
العرب���ي فبرای���ر الج���اري، تح���ت ش���عار " ال���دعم  26-25انعق���اده ف���ي العاص���مة العراقی���ة (بغ���داد)، خ���الل الفت���رة م���ن 

وأك���د النائ���ب عب���دالنبي س���لمان النائ���ب األول ل���رئیس مجل���س الن���واب رئ���یس ."لتعزی���ز اس���تقرار الع���راق وس���یادتھ
وف���د الش���عبة، عل���ى أھمی���ة االجتم���اع التنس���یقي ال���ذي ن���اقش مض���امین ج���دول أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین 

ئم����ة: لجن����ة ش����ؤون السیاس����ة والعالق����ات لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي، والمتمثل����ة ف����ي ج����داول أعم����ال اللج����ان الدا
البرلمانی���ة، ولجن���ة الش���ؤون المالی���ة واالقتص���ادیة، ولجن���ة ش���ؤون الم���رأة والطفول���ة، ومناقش���ة تق���اریر ال���دورات 

وأش���ار س���لمان إل���ى أن االجتم���اع بح���ث .الس���ابقة وأنش���طة األمان���ة العام���ة لالتح���اد من���ذ الم���ؤتمر الث���اني والثالث���ین
ل أعم���ال الم����ؤتمر والمتض���منة موض����وع انتق����ال الرئاس���ة وتك����ریم الرئاس����ة مواض���یع المش����اركة ف���ي بن����ود ج����دو

الس����ابقة لالتح����اد، وم����نح الف����ائزین ج����ائزة التمی����ز البرلم����اني العرب����ي، مؤك����ًدا أھمی����ة مش����اركة وف����د الش����عبة 
البرلمانی���ة ف���ي مختل���ف المحاف���ل البرلمانی���ة، م���ن أج���ل تب���ادل الخب���رات وع���رض التجرب���ة الدیمقراطی���ة ف���ي مملك���ة 

ن بم�����ا ی�����نعكس إیجاب�����ا عل�����ى مكان�����ة المملك�����ة إقلیمی�����ا ودولی�����ا عل�����ى مس�����توى الممارس�����ات التش�����ریعیة البح�����ری
یض���م وف���د الش���عبة البرلمانی���ة لمملك���ة البح���رین المش���ارك ف���ي أعم���ال .والدیمقراطی���ة وس���ن التش���ریعات والق���وانین

األول ل����رئیس مجل����س الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي النائ����ب عب����دالنبي س����لمان النائ����ب 
الن���واب (رئ���یس الوف���د)، والنائ���ب أحم���د قراط���ة النائ���ب الث���اني ل���رئیس مجل���س الن���واب، ورض���ا منف���ردي عض���و 
مجل����س الش����ورى، وط����الل المن����اعي عض����و مجل����س الش����ورى، وال����دكتورة فاطم����ة الك����وھجي عض����و مجل�����س 

 .الشورى، والنائب محمود الفردان

 

 العربیة الذي سینعقد في بغداد للبرلمانات 34الكشف عن تفاصیل المؤتمر الـ 

https://www.youm7.com/story/2023/2/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%89/6089446
https://www.youm7.com/story/2023/2/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%89/6089446
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

تنطل����ق الس����بت المقب����ل، ف����ي بغ����داد فعالی����ات الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني  ص����حیفة الس����اعة/
 .العربي واللجان المصاحبة، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربیة األعضاء في االتحاد

، وت����م تكلی����ف رئ����یس مجل����س 2023ك����انون الثاني/ین����ایر  15وت����رأس الع����راق االتح����اد البرلم����اني العرب����ي، ی����وم 
وبحس���ب وكال����ة .الن���واب محم���د الحلبوس���ي رئیس���اً لالتح����اد اعتب���اراً م���ن التاس���ع م���ن ش����ھر ك���انون الثاني/ین���ایر

"ش����فق نی����وز"، ف����إن "رؤس����اء البرلمان����ات والمج����الس ورؤس����اء الوف����ود والم����راقبین سیص����لون الع����راق ی����وم 
وس���تكون جلس���ة االفتت���اح، ف���ي (قاع���ة ."اوریاً قبی���ل انط���الق فعالی���ات الم���ؤتمرالجمع���ة المقب���ل ویعق���دون لق���اء تش���

القص����ر الحك����ومي) وتتض����من كلم����ة محم����د الحلبوس����ي، رئ����یس الم����ؤتمر، رئ����یس مجل����س الن����واب ف����ي  -بغ����داد 
جمھوری���ة الع���راق، وكلم���ة أحم���د ب���ن س���لمان المس���لم، رئ���یس االتح���اد البرلم���اني العرب���ي، رئ���یس مجل���س الن���واب 

ووفق���ا للوكال���ة ."رین، إض���افة إل���ى كلم���ة أحم���د أب���و الغ���یط، األم���ین الع���ام لجامع���ة ال���دول العربی���ةف���ي مملك���ة البح���
الكردی���ة الناطق���ة بالعربی���ة، فإن���ھ "س���یتم تعی���ین نائ���ب رئ���یس الم���ؤتمر وأم���ین س���ر الم���ؤتمر م���ن قب���ل ال���رئیس 

ی������تم تش������كیل ) م������ن النظ������ام ال������داخلي لالتح������اد البرلم������اني العرب������ي، وبع������دھا 10اس������تناداً ألحك������ام الم������ادة (
القص����ر الحك����ومي) وی����تم خاللھ����ا، إق����رار ج����دول  -وس����تكون جلس����ة العم����ل األول����ى ف����ي (قاع����ة بغ����داد ."اللج����ان

للجن�����ة التنفیذی�����ة لالتح�����اد  31-30-29األعم�����ال وتقری�����ر ال�����رئیس وتقری�����ر األم�����ین الع�����ام، وتق�����اریر ال�����دورات 
المج������الس ورؤس������اء البرلم������اني العرب������ي للمص������ادقة علیھ������ا، فض������ال ع������ن كلم������ات رؤس������اء البرلمان������ات و

وأش����ارت الوكال����ة، إل����ى أن���ھ "عص����ر ی����وم الس����بت س����یكون مخصص���اً الجتماع����ات اللج����ان، فیم����ا س����تعقد .الوف���ود
القص����ر الحك����ومي ی����وم األح����د، وتتض����من اس����تكمال كلم����ات رؤس����اء  -جلس����ة العم����ل الثالث����ة ف����ي قاع����ة بغ����داد 

ع���داد البی���ان الخت���امي بع���د أن البرلمان���ات والمج���الس ورؤس���اء الوف���ود، إض���افة إل���ى اجتم���اع لجن���ة الص���یاغة إل
 ."تُشّكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتحاد البرلماني العربي 34بغداد تستضیف المؤتمر الـ
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

ش������باط  21ردن������ي أحم������د الص������فدي، الی������وم الثالث������اء، اعل������ن رئ������یس مجل������س الن������واب األ /24أربی������ل كوردس������تان  
استض������افة العاص������مة العراقی������ة بغ������داد للم������ؤتمر الراب������ع والثالث������ین لالتح������اد البرلم������اني العرب������ي ال������ذي س������یعقد  

  24وق������ال الص������فدي، ف������ي تص������ریحات ص������حفیة تابعتھ������ا كوردس������تان .أی������ام 3ی������وم الخم������یس المقب������ل ویس������تمر 
ر المنطق������ة وأن العالق������ات ب������ین البل������دین ف������ي أعل������ى مس������تویاتھا، إن الع������راق ھ������و الركی������زة األساس������یة الس������تقرا

داعی�����ا رؤس�����اء البرلمان�����ات العربی�����ة للمش�����اركة ف�����ي م�����ؤتمر البرلمان�����ات العربی�����ة ال�����ذي س�����یعقد ف�����ي بغ�����داد بع�����د 
وق�����ال الص�����فدي: إنن�����ا ف�����ي األردن بقی�����ادة المل�����ك عب�����د هللا الث�����اني ننظ�����ر للع�����راق كركی�����زة أساس�����یة .أی�����ام قلیل�����ة

منطق������ة، ون������دعم ك������ل الجھ������ود الرامی������ة إل������ى اس������تعادة الع������راق دوره الطبیع������ي والطلیع������ي ألم������ن واس������تقرار ال
الم�������ؤثر والفاع�������ل ف�������ي المنطق�������ة، مبین�������ا أن المل�������ك عب�������د هللا الث�������اني وم�������ن خ�������الل (م�������ؤتمر بغ�������داد للتع�������اون 
والش�������راكة) ال�������ذي عق�������د ف�������ي األردن م�������ؤخرا؛ أب�������رق برس�������الة واض�������حة مفادھ�������ا أن للع�������راق دورا محوری�������ا 

وبش������أن .نطق������ة وأن أمن������ھ واس������تقراره وازدھ������اره رك������ن أساس������ي الس������تقرار المنطق������ة برمتھ������اورئیس������ا ف������ي الم
م�����ؤتمر البرلمان�����ات العربی�����ة المق�����رر عق�����ده خ�����الل أی�����ام، ب�����ین الص�����فدي أنن�����ا معنی�����ون بحج�����م مش�����اركة واس�����عة 
م����ن قب�����ل رؤس�����اء البرلمان�����ات العربی�����ة ف�����ي م�����ؤتمر االتح����اد البرلم�����اني العرب�����ي المن�����وي عق�����ده ف�����ي بغ�����داد خ�����الل 

ام، داعی������ا رؤس������اء البرلمان������ات العربی������ة إل������ى الحض������ور لبغ������داد والق������ول بص������وت واح������د إنن������ا م������ع الع������راق أی������
وش�������عبھ العظ�������یم ون�������دعم ك�������ل جھ�������ودھم ف�������ي تعزی�������ز أم�������نھم واس�������تقرارھم ومس�������یرتھم السیاس�������یة، ف�������العراق 
ص������احب فض������ل عل������ى أمتن������ا وم������ا بخ������ل علیھ������ا ف������ي أحل������ك الظ������روف، ونح������ن واثق������ون ب������إرادة الع������راقیین 

 ."الصلبة في تحقیق طموحاتھم نحو المزید من التقدم واالزدھار وعزیمتھم
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 لالتحاد البرلماني العربي 34بغداد تستضیف المؤتمر الـ

تس���تعّد بغ���داد الستض���افة الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي ال���ذي س���یُعقد  /ن���اس وكال���ةبغ���داد 
ح رئ���یس مجل���س الن���واب األردن���ي أحم���د الص���فدي ف���ي ح���دیث وأوض���    .أی���ام 3ی���وم الخم���یس المقب���ل ویس���تمر 

)، أنَّ الع���راق ھ���و الركی���زة األساس���یَّة الس���تقرار المنطق���ة 2023ش���باط  21تابع���ھ "ن���اس"، ( للص���حیفة الرس���میة
وأنَّ العالق����ات ب����ین البل����دین ف����ي أعل����ى مس����تویاتھا، داعی����اً رؤس����اء البرلمان����ات العربی����ة للمش����اركة ف����ي م����ؤتمر 

وب���یّن الص���فدي، أنن���ا "معنی���ون بحج���م مش���اركة     .ة ال���ذي س���یُعقد ف���ي بغ���داد بع���د أی���ام قلیل���ةالبرلمان���ات العربی���
واس���عة م���ن قب���ل رؤس���اء البرلمان���ات العربی���ة ف���ي م���ؤتمر االتح���اد البرلم���اني العرب���ي المن���وي عق���ده ف���ي بغ���داد 

ن���ا م���ع الع���راق خ���الل أی���ام"، داعی���اً رؤس���اء البرلمان���ات العربی���ة "إل���ى الحض���ور لبغ���داد والق���ول بص���وت واح���د إن
   ."وشعبھ العظیم وندعم كل جھودھم في تعزیز أمنھم واستقرارھم ومسیرتھم السیاسیة

 

 لالتحاد البرلماني العربي الخمیس المقبل 34بغداد تستضیف المؤتمر الـ 

تس���تعد بغ���داد الستض���افة الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي، ال���ذي س���یُعقد  /ص���حیفة الص���باح
وأوض����ح رئ����یس مجل����س الن����واب األردن����ي أحم����د الص����فدي ف����ي ح����دیث .أی����ام 3ی����وم الخم����یس المقب����ل ویس����تمر 

وتابعت���ھ ش���بكة "الس���اعة"، أن الع���راق ھ���و الركی���زة األساس���یَّة الس���تقرار المنطق���ة  لص���حیفة "الص���باح" الرس���میة
بی����ة للمش����اركة ف����ي ودع����ا الص����فدي، رؤس���اء البرلمان����ات العر.وأن العالق���ات ب����ین البل����دین ف����ي أعل���ى مس����تویاتھا

وق��ال الص��فدي: "نح��ن معنی��ون بحج��م مش��اركة .م��ؤتمر البرلمان��ات العربی��ة ال��ذي س��یُعقد ف��ي بغ��داد بع��د أی��ام قلیل��ة
واس���عة م���ن قب���ل رؤس���اء البرلمان���ات العربی���ة ف���ي م���ؤتمر االتح���اد البرلم���اني العرب���ي المن���وي عق���ده ف���ي بغ���داد 

ربی���ة: "علین���ا الحض���ور لبغ���داد والق���ول بص���وت واح���د، وت���ابع بح���دیث وجھ���ھ لرؤس���اء البرلمان���ات الع."خ���الل أی���ام
 ."إننا مع العراق وشعبھ العظیم وندعم كل جھوده في تعزیز أمنھ واستقراره ومسیرتھ السیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

لالتحاد البرلمانى العربى فبرایر  34العراق یستضیف أعمال المؤتمر الـ 
 المقبل
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 34أعل����ن مجل����س الن����واب العراق����ى، الی����وم األح����د، أن بغ����داد ستستض����یف أعم����ال الم����ؤتمر ال����ـ  الی����وم الس����ابع/ 
وذك���ر .م���ن ش���ھر فبرای���ر المقب���ل 26وحت���ى  23لالتح���اد البرلم���انى العرب���ى واللج���ان المص���احبة اعتب���ارا م���ن ی���وم 

أن  -ف����ي بی����ان أوردت����ھ وكال����ة األنب����اء العراقی����ة (واع)  -مجل����س الن����واب العراق����ي المكت����ب اإلعالم����ي ل����رئیس 
الع���راق ت���رأس االتح���اد البرلم���اني العرب���ي، وت���م تكلی���ف رئ���یس المجل���س محم���د الحلبوس���ي رئیس���ا لالتح���اد اعتب���ارا 
 .م����������������������������������ن التاس����������������������������������ع م����������������������������������ن ش����������������������������������ھر ین����������������������������������ایر الج����������������������������������اري

فبرای���ر أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع  26ت���ى وح 23وأض���اف البی���ان أن العاص���مة بغ���داد ستستض���یف اعتب���ارا م���ن ی���وم 
والثالث���ین لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي واللج���ان المص���احبة بمش���اركة رؤس���اء مج���الس وبرلمان���ات ال���دول العربی���ة 
األعض����اء ف����ي االتح����اد، إض����افةً إل����ى العدی����د م����ن المنظم����ات والمؤسس����ات البرلمانی����ة الت����ي لھ����ا ص����فة مراق����ب 

 .باالتحاد

 

 

 

 

 

ة" یبحث برنامج عمل المشاركة في أعمال المؤتمر الـ وفد "الشعبة البرلمانی
 لالتحاد البرلماني العربي 34

عق���د وف���د الش���عبة البرلمانی���ة لمملك���ة البح���رین المش���ارك ف���ي أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع  ص���حیفة ال���وطن البحرینی���ة/
ل����رئیس مجل����س  والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي، برئاس����ة س����عادة النائ����ب عب����دالنبي س����لمان النائ����ب األول
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

الن���واب، اجتماًع���ا تنس���یقیًا الی���وم (األثن���ین) الس���تعراض برن���امج العم���ل وج���داول أعم���ال اللج���ان الدائم���ة، والمق���رر 
فبرای���ر الج���اري، تح���ت ش���عار " ال���دعم العرب���ي  26-25انعق���اده ف���ي العاص���مة العراقی���ة (بغ���داد)، خ���الل الفت���رة م���ن 

النبي س���لمان النائ���ب األول ل���رئیس مجل���س الن���واب رئ���یس وأك���د النائ���ب عب���د."لتعزی���ز اس���تقرار الع���راق وس���یادتھ
وف���د الش���عبة، عل���ى أھمی���ة االجتم���اع التنس���یقي ال���ذي ن���اقش مض���امین ج���دول أعم���ال الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین 
لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي، والمتمثل����ة ف����ي ج����داول أعم����ال اللج����ان الدائم����ة: لجن����ة ش����ؤون السیاس����ة والعالق����ات 

ش���ؤون المالی���ة واالقتص���ادیة، ولجن���ة ش���ؤون الم���رأة والطفول���ة، ومناقش���ة تق���اریر ال���دورات البرلمانی���ة، ولجن���ة ال
 .الس��������������ابقة وأنش��������������طة األمان��������������ة العام��������������ة لالتح��������������اد من��������������ذ الم��������������ؤتمر الث��������������اني والثالث��������������ین

وأش����ار س����لمان إل����ى أن االجتم����اع بح����ث مواض����یع المش����اركة ف����ي بن����ود ج����دول أعم����ال الم����ؤتمر والمتض����منة 
م الرئاس���ة الس���ابقة لالتح���اد، وم���نح الف���ائزین ج���ائزة التمی���ز البرلم���اني العرب���ي، موض���وع انتق���ال الرئاس���ة وتك���ری

مؤك����ًدا أھمی����ة مش����اركة وف����د الش����عبة البرلمانی����ة ف����ي مختل����ف المحاف����ل البرلمانی����ة، م����ن أج����ل تب����ادل الخب����رات 
عل���ى وع���رض التجرب���ة الدیمقراطی���ة ف���ي مملك���ة البح���رین بم���ا ی���نعكس إیجاب���ا عل���ى مكان���ة المملك���ة إقلیمی���ا ودولی���ا 

 .مس����������������توى الممارس����������������ات التش����������������ریعیة والدیمقراطی����������������ة وس����������������ن التش����������������ریعات والق����������������وانین
ویض����م وف����د الش����عبة البرلمانی����ة لمملك����ة البح����رین المش����ارك ف����ي أعم����ال الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد 
 البرلم���اني العرب���ي النائ���ب عب���دالنبي س���لمان النائ���ب األول ل���رئیس مجل���س الن���واب (رئ���یس الوف���د)، والنائ���ب أحم���د

قراط���ة النائ���ب الث���اني ل���رئیس مجل���س الن���واب، ورض���ا منف���ردي عض���و مجل���س الش���ورى، وط���الل المن���اعي عض���و 
 .مجلس الشورى، والدكتورة فاطمة الكوھجي عضو مجلس الشورى، والنائب محمود الفردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتحاد البرلماني العربي في شباط 34بغداد تستضیف أعمال المؤتمر الـ
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

   

االتح���اد البرلم���اني العرب���ي، الی���وم االح���د، رئ���یس مجل���س الن���واب محم���د الحلبوس���ي رئیس���اً  كل���ف /الف���رات نی���وز
 23الحلبوس����ي، ان����ھ :"ستستض����یف بغ����داد اعتب����اراً م����ن ی����وم  لالتح����اد اعتب����اراً م����ن التاس����ع وذك����ر بی����ان لمكت����ب

ش����باط أعم����ال الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي واللج����ان المص����احبة  26ش����باط ولغای����ة 
بمش���اركة رؤس���اء مج���الس وبرلمان���ات ال���دول العربی���ة األعض���اء ف���ي االتح���اد، إض���افةً إل���ى العدی���د م���ن المنظم���ات 

 ."ة التي لھا صفة مراقب باالتحادوالمؤسسات البرلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

العراق یترأس االتحاد البرلماني العربي وبغداد تستضیف أعمال المؤتمر 
 34الـ

 

 

عرب���ي، الی���وم االح���د، وف���ق م���ا أعلن���ھ المكت���ب اإلعالم���ي ل���رئیس ت���رأس الع���راق االتح���اد البرلم���اني ال ش���فق نی���وز/
وذك���ر المكت���ب ف���ي بی���ان ورد لوكال���ة ش���فق نی���وز، أن "رئاس���ة االتح���اد انتقل���ت .مجل���س الن���واب محم���د الحلبوس���ي

إل��ى الع��راق، وت��م تكلی���ف رئ��یس مجل��س الن���واب محم��د الحلبوس��ي رئیس���اً لالتح��اد اعتب��اراً م���ن التاس��ع م��ن ش���ھر 
 26ش���باط ولغای���ة  23تستض���یف العاص���مة العراقی���ة بغ���داد بحس���ب البی���ان اعتب���اراً م���ن ی���وم وس."ك���انون الث���اني

ش����باط أعم����ال الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي واللج����ان المص����احبة بمش����اركة رؤس����اء 
ت مج����الس وبرلمان����ات ال����دول العربی����ة األعض����اء ف����ي االتح����اد، إض����افةً إل����ى العدی����د م����ن المنظم����ات والمؤسس����ا

والبرلم���ان العرب���ي ھ���و الھیئ���ة التش���ریعیة لجامع���ة ال���دول العربی���ة، .البرلمانی���ة الت���ي لھ���ا ص���فة مراق���ب باالتح���اد
 .في عمان 2001وتم االتفاق على تشكیلھ في مؤتمر القمة العربیة عام 
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 لالتحاد البرلماني العربي 34العراق یستضیف المؤتمر الـ 

 

أعل���ن المكت���ب اإلعالم���ي ل���رئیس مجل���س الن���واب العراق���ي، محم���د الحلبوس���ي، الی���وم األح���د،  /ال���بالدص���حیفة بغ���داد 
الثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي واللج����ان استض����افة العاص����مة العراقی����ة بغ����داد أعم����ال الم����ؤتمر الراب����ع و

فبرای���ر المقب���ل، بمش���اركة رؤس���اء مج���الس وبرلمان���ات ال���دول العربی���ة  26حت���ى  23المص���احبة، ف���ي الفت���رة م���ن 
األعض����اء ف����ي االتح����اد، إض����افةً إل����ى العدی����د م����ن المنظم����ات والمؤسس����ات البرلمانی����ة الت����ي لھ����ا ص����فة مراق����ب 

تح���اد البرلم���اني العرب���ي، حی���ث انتقل���ت رئاس���ة االتح���اد إل���ى الع���راق، وج���رى ویت���رأس الع���راق حالیً���ا اال.باالتح���اد
 .تكلیف رئیس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئیًسا لالتحاد، اعتباًرا من التاسع من شھر ینایر الجاري
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

العراق یترأس االتحاد البرلماني العربي وبغداد تستضیف أعمال المؤتمر 
 34الـ

 

  

 .ت����������ولى الع����������راق رئاس����������ة االتح����������اد البرلم����������اني العرب����������ي بع����������د انتقالھ����������ا إلی����������ھ دوری����������ا /بت����������را 
وقال���ت رئاس���ة البرلم���ان العراق���ي ف���ي بی���ان، الی���وم األح���د، إن الع���راق ت���ولى رئاس���ة االتح���اد البرلم���اني العرب���ي، 

ا إل���ى الع���راق، وتكلی���ف رئ���یس مجل���س الن���واب محم���د الحلبوس���ي رئیس���اً لالتح���اد اعتب���اراً م���ن التاس���ع بع���د انتقالھ���
ش���باط أعم���ال الم���ؤتمر  26ش���باط ولغای���ة  23وأض���اف أن بغ���داد ستستض���یف اعتب���اراً م���ن .م���ن الش���ھر الح���الي

 .الراب��������������������ع والثالث��������������������ین لالتح��������������������اد البرلم��������������������اني العرب��������������������ي واللج��������������������ان المص��������������������احبة
م���ؤتمر سیش���ارك ب���ھ رؤس���اء مج���الس وبرلمان���ات ال���دول العربی���ة األعض���اء ف���ي االتح���اد، وأش���ار البی���ان إل���ى أن ال

 .إضافةً إلى العدید من المنظمات والمؤسسات البرلمانیة التي لھا صفة مراقب باالتحاد
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

لالتحاد البرلماني  34مباحثات عالیة المستوى الستضافة بغداد المؤتمر 
 العربي

زراء محم����د ش����یاع الس����وداني ومجل����س الن����واب محم����د الحلبوس����ي، الی����وم بح����ث رئیس����ا مجل����س ال����و العدال����ة/
وق���ال المكت���ب اإلعالم���ي للس���وداني .لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي 34االثن���ین، اس���تعدادات استض���افة بغ���داد الم���ؤتمر 

ف����ي بی����ان، إن "األخی����ر اس����تقبل رئ����یس مجل����س الن����واب محم����د الحلبوس����ي، حی����ث ج����رى خ����الل اللق����اء بح����ث 
لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي ف���ي ش���ھر ش���باط  34حض���یرات الجاری���ة الستض���افة بغ���داد الم���ؤتمر االس���تعدادات والت

وأض����اف البی����ان أن "اللق����اء ش����ھد ."الج����اري، وأفض����ل الجھ����ود إلنج����اح ھ����ذه ال����دورة الت����ي سیترأس����ھا الع����راق
 التباح���ث ف���ي أھ����ّم القض���ایا والمواض���یع عل����ى المس���توى ال���وطني، وبح����ث س���بل تعزی���ز التكام����ل ب���ین الس����لطتین

التش���ریعیة والتنفیذی���ة، م���ن أج���ل دع���م الق���وانین الت����ي تیّس���ر م���ن تنفی���ذ البرن���امج الحك���ومي، وتلب���ي طموح����ات 
 ."المواطنین في نیل الخدمات واالرتقاء باألوضاع االقتصادیة والخدمیة لجمیع محافظات العراق
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 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 المقبل لالتحاد البرلماني العربي الخمیس. 34بغداد تستضیف المؤتمر ال 

 

تس���تعد بغ���داد الستض���افة الم���ؤتمر الراب���ع والثالث���ین لالتح���اد البرلم���اني العرب���ي، ال���ذي س���یُعقد ی���وم ش���بكة الس���اعة/ 
ئ���یس مجل���س الن���واب األردن���ي أحم���د الص���فدي ف���ي ح���دیث لص���حیفة أیاموأوض���ح ر 3الخم���یس المقب���ل ویس���تمر 

"الص����باح" الرس����میة وتابعت����ھ ش����بكة "الس����اعة"، أن الع����راق ھ����و الركی����زة األساس����یَّة الس����تقرار المنطق����ة وأن 
العالق���ات ب���ین البل���دین ف���ي أعل���ى مس���تویاتھاودعا الص���فدي، رؤس���اء البرلمان���ات العربی���ة للمش���اركة ف���ي م���ؤتمر 

ال��ذي س���یُعقد ف��ي بغ���داد بع��د أی���ام قلیل��ةوقال الص���فدي: "نح��ن معنی���ون بحج��م مش���اركة واس���عة  البرلمان��ات العربی���ة
 من قبل رؤساء البرلمانات.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 01العـــدد: 
 2023شباط  23التاریخ: 

 

 لالتحاد البرلماني العربي فبرایر المقبل 34العراق یستضیف أعمال المؤتمر الـ

 

لالتح���اد  34ال���ـ أعل���ن مجل���س الن���واب العراق���ي، الی���وم األح���د، أن بغ���داد ستستض���یف أعم���ال الم���ؤتمر  الش���روق/
وذك���ر المكت���ب .م���ن ش���ھر فبرای���ر المقب���ل 26وحت���ى  23البرلم���اني العرب���ي واللج���ان المص���احبة اعتب���ارا م���ن ی���وم 

أن الع���راق ت���رأس  -ف���ي بی���ان أوردت���ھ وكال���ة األنب���اء العراقی���ة (واع)-اإلعالم���ي ل���رئیس مجل���س الن���واب العراق���ي 
الحلبوس���ي رئیس���ا لالتح���اد اعتب���ارا م���ن التاس���ع  االتح���اد البرلم���اني العرب���ي، وت���م تكلی���ف رئ���یس المجل���س محم���د

فبرای���ر  26وحت���ى  23وأض���اف البی���ان أن العاص���مة بغ���داد ستستض���یف اعتب���ارا م���ن ی���وم .م���ن ش���ھر ین���ایر الج���اري
أعم����ال الم����ؤتمر الراب����ع والثالث����ین لالتح����اد البرلم����اني العرب����ي واللج����ان المص����احبة بمش����اركة رؤس����اء مج����الس 

ء ف����ي االتح����اد، إض����افةً إل����ى العدی����د م����ن المنظم����ات والمؤسس����ات البرلمانی����ة وبرلمان����ات ال����دول العربی����ة األعض����ا
 .التي لھا صفة مراقب باالتحاد

 

 

 


