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االتحاد البرلماني العربي يفتتح اعمال الدورة الثالثين للجنة التنفيذية في بغداد برئاسة ممثل  

 رئيس االتحاد البرلماني العربي

iq.parliament.iq/arabipu/https:// 

 

 نائعع  رئععيس مجلععس النععوا  العراقععي وممععثال عععن رئععيس ح الععدوتور خععا وان عبععدهتععتأف  موقععم مجلععس النععوا  

االتحععاد البرلمععاني العربععي السععيد محمععد الحلبوسععي اليععو  ال مععيس أعمععال اللجنععة التنفيذيععة لالتحععاد البرلمععاني العربععي 

الخعععوابوة وأع عععاب الخعععع  بعععدورتاا الثالثعععين االسعععتثنائية بح عععور االمعععين الععععا  لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي فعععائ  

 .برلمانية للدول العربيةال

وفعععي مسعععتال االجتمعععادك رحععع  العععدوتور خعععا وان عبعععده بال عععيو  اع عععاب االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي فعععي بغعععداد 

والوفععود العربيععة المرافمععةك معربععا عععن أملععا بنجععام اجتماعععال مععاتمر االتحععاد البرلمععاني العربععي ليرتمععي العع  مسععتو  

 .م الخعو  العربيةتطلعال جمي

معععالي السععيد فععائ  الخععوابوة االمععين العععا  لالتحععاد مناقخععال االجتمععاد يععاقرار جععدول أعمععال اللجنععة التنفيذيععة  واسععتال

والعععذم  ععع  آقعععرار لليعععال وسعععبل تطعععوير عمعععل االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي ولليعععال معالجعععة الو عععم المعععالي لالتحعععاد 

 .والمعوقال التي تعترض عملا

مخععاول التععي تواجععا االمانععة العامععة لالتحععاد البرلمععاني العربععي ال سععيما مخععولة االع ععاب العع  ال ادة معععاليوتطععرا السعع 

االمععوال المودعععة فععي لبنععان وايجععاد حععل مناسعع  يععنعوس ايجابععا علعع  عمععل االتحععادك وطععرم ممتععرم بفععتح حسععا  مععالي 

 .خقبق في العاصمة السورية دمجديد في دولة عربيةك ف ال عن االقترام بعودة االتحاد ال  ممره السا

وأوععد السععيد االمععين العععا  الخععوابوة علعع  ترحيعع  االمانععة العامععة بععام قععرار يت ععذ مععن قبععل اع ععاب الخععع  البرلمانيععةك 

مخععيرا آلعع  أن وععل المترحععال المطروحععة مععن قبععل اع ععاب اللجنععة التنفيذيععة سععيت  آعععداداا وصععيا تاا واالتفععاا علياععا 

 .خباط الجارم ٢٥الذم سيعمد يو  السبل التحاد البرلماني العربي ورفعاا آل  اعمال ماتمر ا

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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اد البرلماني العربي فائ  الخوابوة: ماتمر اتحاد البرلمانال يعمد لدع   االمين العا  لالتح

 ومساندة العراا 

https://iq.parliament.iq/arabipu  

 

ني العربععي فععائ  الخععوابوةل ان المنطمععة العربيععة تمععر فععي لالتحععاد البرلمععا اوععد االمععين العععا  موقععم مجلععس النععوا  

و عععم  يعععر مسعععبوا وحسعععاس جعععدا واعععذا يتطلععع  تبعععافر وافعععة الجاعععود العربيعععةك ووقفعععة وعععل العععدول التعععي تعععدعي 

وعععد  السععمام  الديممراطيععة والعدالععة واحتععرا  حمععوا االنسععان ودععع  الم ععايا العادلععة تجععاه مععا يجععرم فععي المنطمععة

 .ال احعععععععععععععععععد يسعععععععععععععععععتطيم التنبعععععععععععععععععا بنتائجاعععععععععععععععععاذاا  اتجعععععععععععععععععاه حالعععععععععععععععععة بالععععععععععععععععع 

وا ععا  الخععوابوة فععي تصععريح للععدائرة االعالميععة لملجععس النععوا  علعع  اععامف اجتمععاد اللجنععة التنفيذيععة االسععتثنائية 

عاليععال ك فععي بغععداد تمايععدا النطععالا ف 2023خععباط  23والتععي عمععد يععو  ال مععيس  30التحععاد البرلمععان العربععي للععدورة 

( ان لمععاب اليععو  اععو لمععاب فنععي يتحععد  عععن مو عععين 34عربيععة الععذم سععيعمد بدورتععا  اد البرلمانععال المععاتمر اتحعع 

محععددين فععي جععدول االعمععال امععا اليععال تطععوير عمععل االتحععاد والصعععوبال التععي يواجااععاك امععا المععاتمر فسععيناقف 

 .سعععععععععرة والطفولعععععععععةوافعععععععععة الم عععععععععايا العربيعععععععععة السياسعععععععععية واالقتصعععععععععادية حتععععععععع  المتعلمعععععععععة باال

ول ااميععة عمععد المععاتمر فععي بغععداد قععال الخععوابوة: اععذه المععرة الثالثععة  ععالل  مسععة عمععود يعمععد المععاتمر علعع  حعع و

ارض العععراا تمععدير للععدور الععذم يمععو  بععاك والاميععة العععراا فععي العععال  العربععي والمحععيط االقليمععيك والععذم يعععول دائمععا 

 .ععععععععراا الخعععععععميقو دعععععععع  ومسعععععععاندة العليعععععععا فعععععععي تحميعععععععق النتعععععععائ  المرجعععععععوةك والمعععععععاتمر اععععععع 

وحععول التطععرا لرفععم الحصععار عععن سععوريا بععين الخععوابوة تعلعع  مععا اعتمععد سععيت  التطععرا لمو ععود رفععم الحصععار عععن 

 .”سوريا بمرارال اللجنة السياسية
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ع و مجلس الخور  لسلطنة عمان احمد اليحيائي يثمن دور العراا في تنبي  فعاليال  

 ماتمر اتحاد البرلمانال العربية 
https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

ثمععن ع ععو مجلععس الخععور  لسععلطنة عمععان وع ععو اللجنععة التنفيذيععة رتحععاد البرلمععان العربععي  مجلععس النععوا   قععممو

 .حمعععععععععود بعععععععععن أحمعععععععععد اليحيعععععععععائي دور الععععععععععراا البعععععععععار  فعععععععععي تنبعععععععععي  فعاليعععععععععال المعععععععععاتمر

ة نععة التنفيذيععة االسعععتثنائيوقععال اليحيععائي فععي تصعععريح للععدائرة االعالميععة لملجعععس النععوا  علعع  اععامف اجتمعععاد اللج

ك فعععي بغعععداد:ل خعععاادتنا بعععالعراا 2023خعععباط  23والتعععي عمعععد يعععو  ال معععيس  30ي للعععدورة التحعععاد البرلمعععان العربععع 

الخععميق مجروحععة ووقععد قععدمل جميععم الوفععود الخععور الج يععل للعععراا لمععا لمينععاه مععن حسععن ارسععتمبال ووععر  ال ععيافة 

 .”اذن هف ععععععععي آلعععععععع  نتععععععععائ  آيجابيععععععععة يعععععععع والتنبععععععععي  العععععععععالي للمععععععععاتمر الععععععععذم نتمنعععععععع  ان ي

وا ععا  اليحيععائي تنامععل للعععراا اسععتعادة دوره فععي المنطمععة والععوطن العربععي واععو االول دائمععا فععي وععل مععا مععن خععانا 

 .توحيععععععععععععععد الصعععععععععععععع  العربععععععععععععععي والسععععععععععععععير بععععععععععععععا نحععععععععععععععو التمععععععععععععععد  واال داععععععععععععععار

تععي ي ال ععاب بحعع  المعوقععال الوحععول ممععررال االجتمععاد بععين اليحيععائي :ل ان اجتمععاد اللجنععة التنفيذيععة االسععتثنائ

البرلمععان العربععي وسععبل حلاععاك سععيما لليععال العمععل الماقععلك مخععيرا العع  ان الجميععم ابععد  تعتععرض سععير عمععل آتحععاد 

رأيععا بخععفافية عاليععة وبععروم اال ععوة العربيععة والر بععة الصععادقة للوصععول لحلععول جذريععة لالخععواالل التععي تواجععا عمععل 

 .ارتحاد
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 المندالوم يستمبل رئيس البرلمان العربي 

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

 ٢٣النائعع  االول لععرئيس مجلععس النععوا ك اليععو  ال مععيس   حسععن المنععدالومكأسععتمبل السععيد م موقععم مجلععس النععوا  

 .ي(ك السيد  عادل بن عبد الرحمن العسومي(ك رئيس البرلمان العرب٢٠٢٣خباط  

ورحعع  المنععدالوم بالسععيد العسععوميك الععذم سيخععارل فععي أعمععال المععاتمر الرابععم والثالثععين ل تحععاد البرلمععاني العربععي 

واتفمععا علعع  اسععتثمار فرصععة تواجععد البرلمانععال العربيععة لتع يعع  التعععاون والعالقععال البرلمانيععة الععذم تست ععيفا بغععدادك 

 .ةو  العربيبين الدول المخاروةك وتحميق مصالح الخع
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اروة في ماتمر االتحاد البرلماني العربي ببغداد.. المندالوم يستمبل رئيس مجلس للمخ

 النوا  المصرم والوفد النيابي المرافق لا 

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

لنععوا ك صععبام اليععو  االربعععاب ك النائعع  االول لععرئيس مجلععس ااسععتمبل السععيد محسععن المنععدالوم موقععم مجلععس النععوا  

(ك السععيد  حنفععي جبععالي( رئععيس مجلععس النععوا  المصععرمك والوفععد النيععابي المرافععق لععا  والععذم ٢٠٢٣خععباط  ٢٢ 

اصععمة بغععداد مععن الفتععرة سيخععارل فععي أعمععال المععاتمر الرابععم والثالثععين ل تحععاد البرلمععاني العربععي الععذم تست ععيفا الع

 .( من الخار الجارم٢٦-٢٣ 

ورحععع  المنعععدالوم بالسعععيد جبعععالي واع عععاب مجلعععس النعععوا  المصعععرم المعععرافمين لعععاك ماوعععدا  علععع  أاميعععة انجعععام 

المععاتمر واالسععتفادة مععن تواجععد وافععة البرلمانععال المخععاروة لتحميععق مصععالح خعععوبااك مخععيرا  آلعع  عمععق العالقععة التععي 

ينيعععةك و عععرورة اسعععتثماراا لتع يععع  ل ح عععارية وثمافيعععة ودتعععربط البلعععدين الخعععميمينك ومعععا يجمعامعععا معععن مخعععتروا

التععععاون البرلمعععاني وتنسعععيق المواقععع  فعععي المحافعععل االقليميعععة والدوليعععةك وتمنياتعععا لاععع  بطيععع  ارقامعععة فعععي بلعععدا  

 .العراا
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نائ  رئيس مجلس النوا  د.خا اوان عبده يجتمم باالمين العا  ل تحاد البرلماني العربي  

 ( ل تحاد 34ويناقف التح يرال اللوجستية الناائية للماتمر  

ament.iq/arabipuhttps://iq.parli/ 

 

جتمعععم نائععع  رئعععيس مجلعععس النعععوا  العراقعععي د.خعععا اوان عبعععده أحمعععد اليعععو  ال معععيس ا موقعععم مجلعععس النعععوا  

بعععاالمين الععععا  ل تحعععاد البرلمعععاني العربعععي االسعععتاذ فعععاي  الخعععوابوةك ونعععاقف سعععيادتا معععم الخعععوابوة  23 2 2023

ارجععرابال الفنيععة رسععتمبال الوفععودك وجععر  الحععدي  عععن والتح ععيرال اللوجسععتية ومتابعععة جميععم االمععور ارداريععة 

( ل تحععاد البرلمععاني العربععي الععذم سععيعمد فععي العاصععمة بغععداد يععومي 34 ععرورة توثيعع  الجاععود رنجععام المععاتمر  

 .من خار خباط الجارم 26و  25
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 دولة ستشارك في أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني العربي ببغداد 18الشوابكة: 

 

 

https://gate.ahram.org.eg/News/4146435.aspx 

 

دولععة  18أعلععن االمععين العععا  لالتحععاد البرلمععاني العربععي فععائ  الخععوابوةك اليععو  ال مععيسك أن   ووالععة االنبععاب العراقيععة

 لالتحاد البرلماني العربي الذم سيما  ببغداد. 34ستخارل في أعمال الماتمر 

 18ربعععي"ك مبينعععا  أن "لالتحعععاد البرلمعععاني الع 34د(: أن "الععععراا سيست عععي  أعمعععال المعععاتمر  وا وقعععال الخعععوابوة ل

 ممثلين عن رئيس البرلمان". 4رئيس برلمان و 14دولة ستخارل في الماتمر مناا 

وأ عععا  أن "اجتمعععاد اللجنعععة التنفيذيعععة لالتحعععاد العععذم عمعععد اليعععو  برئاسعععة النائععع  الثعععاني لعععرئيس مجلعععس النعععوا  

وععانون الثععاني بالمععاارة الععذم أقععر  7ي عبععد هك اسععتثنائي ولععيس تخععاورياك نتيجععة مععا تعع  ات ععاذه مععن قععرار فعع خععا وان 

 انعماد االجتماد االستثنائي للجنة التنفيذية في العراا".

ك مو حا  أن  وأود أن "االجتماد بح  لليال تطوير عمل االتحاد والصعوبال والمخاول التي تواجاا و اصة المالية وممراا الدائ "

 "االجتماد ح ره  البية االع اب". 

 ل ر سيعمد يو   دك رعداد تمرير عن اجتماعاتنا وعر ا عل  االع اب ربداب اآلراب".  وتابم أن "اجتماعا 

 

 

https://www.ina.iq/178967--18-.html
https://gate.ahram.org.eg/News/4146435.aspx
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 أعوام  3االتحاد البرلماني العربي يكشف عن استراتيجيته خالل  

 

.html--https://www.ina.iq/178985  

تفاصعععيل جلسعععتا المنعمعععدة اليعععو  ال معععيسك فعععي أفصعععح االتحعععاد البرلمعععاني العربعععيك ععععن   ووالعععة االنبعععاب العراقيعععة

وقععال ع ععو مجلععس النععوا  الليبععيك ع ععو  .2026ع  2023العاصععمة بغععدادك فيمععا وخعع  عععن اسععتراتيجيتا للسععنوال 

(: آن "جلسعععة اللجنعععة التنفيذيعععة لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععيك عبعععد السعععال  ناصعععياك لووالعععة االنبعععاب العراقيعععة  واد

نل مناقخععة أمععرين أساسععيين وامععا: سععبل تطععوير لليععال تفعيععل االتحععاد البرلمععاني العربععيك البرلمانععال العربيععةك ت ععم

 ومناقخة الم ايا العربية المختروة التي يجمعاا الوثير من الروابط".

اتيجية االتحعععاد وأ عععا  ناصعععياك أن "المجتمععععين سعععيمدمون توصعععياتا  لراسعععاب البرلمانعععال العربيعععة حعععول اسعععتر

العربععي وال يععارال  -ك وفياععا الوثيععر مععن االمععور أاماععا الحععوار العربععي 2026 – 2023سععنة البرلمععاني العربععي مععن 

المتبادلعععة بعععين أع عععاب البرلمانعععال العربيعععة والتنسعععيق للمواقععع  العربيعععة فعععي المحافعععل الدوليعععة و اصعععة للبرلمانعععال 

ديعععة واللوجسعععتية ومخعععولة ن "االجتمعععادك نعععاقف أو عععاد االتحعععاد الماوأخعععار آلععع  أالدوليعععة واالفريميعععة واآلسيوية".

وافتتح الممععر الماقععل وويفيععة تفعيععل وتجععاو  المخععاول"ك ماوععدا  أن "الجميععم متفائععل بانعمععاد الجلسععال فععي بغععداد".

ية نائعع  رئععيس مجلععس النععوا  العراقععي خععا وان عبععدهك صععبام اليععو  ال مععيسك أعمععال الععدورة الثالثععين االسععتثنائ

وقعععال مراسعععل ووالعععة االنبعععاب العراقيعععة  واد(: آن "نائععع  رئعععيس مجلعععس العربي.للجنعععة التنفيذيعععة لالتحعععاد البرلمعععاني 

وقععال النععوا  خععا وان عبععدهك افتععتح أعمععال الععدورة الثالثععين االسععتثنائية للجنععة التنفيذيععة لالتحععاد البرلمععاني العربي".

لالجتماعععال"ك ماوععدا   نرحعع  بوعع  فععي بغععدادك ونامععل تحميععق النجاحععالعبععدهك للح ععورك  ععالل ولمععة االفتتاحيععة: "

"علععع  اسعععتمرار الععععراا لتمعععدي  المسعععاعدال ارنسعععانية وت عععامنا معععم دولعععة سعععوريا الخعععميمة والمسعععاامة معععن أجعععل 

 الت في  من لثار وارثة ال ل ال وارستجابة السريعة لمساعدة المت ررين".

 

https://www.ina.iq/178985--3-.html
https://www.ina.iq/178985--.html
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 : العراق يقودنا نحو العمل المشترك نائب ليبي

.html--https://baghdadtoday.news/213667 

العمععل العربععي أوععد ع ععو مجلععس النععوا  الليبععي عبععد السععال  نصععيةك اليععو  ال مععيسك أن العععراا يمععود   بغععداد اليععو  

  .المخترل من  الل احت انا ماتمر االتحاد البرلماني العربي في بغداد

مععل العربععي آن "آقامععة المععاتمر فععي بغععداد رسععالة علعع  اسععتمرار العععراا وتعافيععا وعودتععا فععي ممدمععة الع لنصععيةل اوقععا

  ."المخترل

العربععي الموحععد"ك مخععيرا العع  " و ععم  وأ ععا  أن "الممععة سععتناقف تفعيععل دور اتحععاد البرلمانععال العربيععة والموقعع 

  ."استراتيجية خاملة للحوار العربي

وأو ععح النائعع  الليبععي أن تالممععة سععتناقف أي ععا أبععر  المخععاول التععي تواجععا االتحععاد مععن الممععر والععدع  اللوجسععتي"ك 

فععي جلسععة  ينععا أنععا تتعع  و ععم العديععد مععن الحلععول التععي سععتناقف يععو   ععد وترفععم العع  راسععاب البرلمانععال العربيععةمب

   ."السبل الممبل

للجنععة التنفيذيععة التحععاد البرلمععان العربععي ببغععدادك تمايععدا النعمععاد  30وافتتحععلك اليععو  ال مععيسك أعمععال الععدورة الععع 

   .الماتمر السبل الممبل

لععن رئععيس مجلععس النععوا  االردنععي أحمععد الصععفدمك است ععافة العاصععمة العراقيععة بغععداد للمععاتمر وفععي وقععل سععابق أع

أيعععا ك داعيعععا  راسعععاب البرلمانعععال  3والثالثعععين لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي العععذم سعععيعمد ال معععيس ويسعععتمر  الرابعععم

وععل جاععودا  فععي تع يعع   العربيععة آلعع  الح ععور لبغععداد والمععول بصععول واحععد آننععا "مععم العععراا وخعععبا العبععي  ونععدع 

  ."أمنا  واستمرارا  ومسيرتا  السياسية

 

https://baghdadtoday.news/213667--.html
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 .. الريادة والزعامة القّمة البرلمانية العربية

-https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%91%d8%a9

4%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a%d8%a7%d9%8

-8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b9%d-9

%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9  

يعوععس احت ععان بغععداد للمععوتمر الرابععم والثالثععين لالتحععاد البرلمععاني العربععي للمععدة مععن    علععي السععامرائي –ال مععان

ك لمععا تحملععا مععن أاميععة  خععباط ك حععرب مجلععس النععوا  علعع  ايععالب الدبلوماسععية البرلمانيععة موانععة  اصععة 26 – 23

م فععي المنطمععة وبععر  فععي دععع  جاععود العععراا وناجععا ال ععارجي واباععار الر بععة بعععودة البلععد لممارسععة دوره المحععور

 ك لتع ي  االمن واالستمرار والتنمية المستدامة .

حمعععد وبعععال تفعيعععل الدبلععععععوماسية البرلمانيعععة معععن  عععمن االولويعععال التعععي يحعععرب علععع  تحميماعععا رئعععيس البرلمعععان م

الحلبعععوس ك العععذم نخعععط  عععالل االسعععابيم اال يعععرة بالميعععا  ب يععععععععارتين الععع  الج ائعععرك روععع ل علععع   عععرورة توسعععيم 

التعععاون مععم وافععة الععدول فععي سععياا التنسععععععععععيق بالمجععال التخععريعي وتوطيععد اواصععر العالقععال مععم البرلمانععال فععرب 

ععععر  تجعععاه الم عععايا المامعععة ك وفعععي ممعععدمتاا الم عععية النبيعععرة ك ا ععععععععافة الععع  توحيعععد المواقععع  البرلمانيعععة لل

ك وسععيوون لععا االولويععة فععي قمععة بغععداد  الفلسععطينية والملعع  السععورم وملفععال سياسععية واقتصععادية وامنيععة مامععة

 البرلمانية العربية .

ي بغععداد مععن  ععالل مخععاروة البرلمععان فععي النخععاطال الدوليععة المتنوعععة ومناععا تنبععي  قمععة االتحععاد البرلمععاني العربععي فعع 

بعععض  ك بععان الدبلوماسععية البرلمانيععة يموععن لاععا ان تسععير ب ععط مععوا  للدبلوماسععية التمليديععة وربمععا قععد تتجاو اععا فععي

االحيععان ك عبععر مععا يتععام لاععا مععن فععرب وادوار اوثععر سعععة ومرونععة لتحميععق توجاععال السياسععة ال ارجيععة للعععراا ك 

 حيطا العربي او في المنبومة االقليمية والدولية .و ياراتا ب بط وتحديد مالمح اندماج العراا سواب في م

https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
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النيععابي العربععي ك قععدرة وبيععرة علعع  تاسععيس قاعععدة ويملععل البرلمععان فععي بععل ال عامععة الخععابة وتصععدراا لميععادة العمععل 

عالقععال وخععبوة تواصععل يموععن مععن  اللاععا االنطععالا ن ععو ف ععاب اوسععم لمععد جسععور التعععاون مععم برلمانععال دوليععة ك 

صععورة الذانيععة والنمطيععة التععي ترسعع ل تجععاه العععر  والمسععلمين والحععد مععن تععاثير االسععالموفوبيا العع  لغععرض تغييععر ال

ول مسععتدامة لم ععايا عربيععة ما الععل مستعصععية علعع  الحععل ك مععم ان بغععداد تملععل الريععادة فععي جانعع  السعععي لععدع  حلعع 

ثال برئيسععا الحلبوسععي يحععرب دععع  مسععيرة العمععل العربععي المخععترل عبععر جميععم اال منععة ك فععان البرلمععان العراقععي ممعع 

لععدول ك بمععا يوفععل مبععدأ علعع  تطععوير وتفعيععل الجاععد البرلمععاني العربععي و ععمان التعععاون لبنععاب عالقععال متوا نععة بععين ا

الحععوار وفععتح اآلفععاا لتطععوير العالقععال بععين الععدول فععي م تلعع  المجععاالل ودععع  جاععود السياسععة ال ارجيععة ك وتسععليط 

ا  بسياسععة النععام بععالنفس عععن المحععاور بالمنطمععة وااتمامععا بتحميععق االمععن ال ععوب علعع  حععرب العععراا علعع  االلتعع 

 والسال  .

ا الواقعيعععة الععع  تنسعععيق المواقععع  وتع يععع  الدبلوماسعععية البرلمانيعععة ك بمعععا ويسعععع  العععرئيس الحلبوسعععي عبعععر رايتععع 

فععي التعبيععر  يتماخعع  مععم مصععالح الخععع  العراقععي  اصععة ان الدبلوماسععية البرلمانيععة التععي يموداععا تملععل دور وبيععر

وتوععريس نمععط تعععاون سععينعوس فععي التنسععيق المسععتمر بععين ممثلععي الخععع  العربععي ك تجععاه   عععن السياسععة العامععة

  اياه المصيرية وفي المجاالل االقتصادية والسياسية والبيئية واالمنية واالجتماعية والتمنية .ق 

علعع  العععودة ك العبععا يملععل الريععادة والتععاثير فععي االتحععاد البرلمععاني العربععي سععتثبل قععدرتاا   ان بغععداد تست ععي  مععاتمر

ت فيعع  االماعع  وصععوتا صععادحا فععي الععدفاد عععن المعععادالل العربيععة والدوليععة وح ععنا دافئععا لوععل العععر  وصععدرا رحبععا ل

ق ععاياا  وعونععا للجميععم فععي السععراب وال ععراب ك وان وبععل فاناععا وبععوة جععواد اصععيل سععرعان مايعععاود االنطععالا بعع    

 ك ومرحبا ب يو  العراا وبرلمانا .اوبر وامة اعل  
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 الرصد المرئي

 قناة التغيير الف ائية 

extid=cr9u03https://fb.watch/iT7oXfkrQp/?mib 

 قناة الرخيد الف ائية 

https://fb.watch/iT8qO1o_sq/?mibextid=cr9u03 

 

https://fb.watch/iT7oXfkrQp/?mibextid=cr9u03
https://fb.watch/iT8qO1o_sq/?mibextid=cr9u03

