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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ  
 روسيا االحتاديةبطرسربغ،  تسان

 2017تشرين األول / أكتوبر  14-18
 
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب
 
 احلاكم لساجمل الرئيس ويرأس. للمنظمة ةالسياسي القيادة هو الدويل الربملاين االحتاد رئيسإن 

العامة  اجلمعية يف سنوات ثالث مدهتا لوالية احلاكم اجمللسه )ينتخبها( وينتخب. التنفيذية واللجنة
 انتخاب إعادة جيوز ال" وقواعده، الدويل الربملاين لالحتاد األساسي للنظام ووفقا  . السنة من الثانية
 حمله حيل   أن ويتعني أخرى، سنوات ثالث قبل مضي الرائسة، يف واليتهفرتة  انتهت الذي الرئيس،
اجملموعات  خمتلف بني املنتظم، التناوب ضمان ويُراعى .برملان آخر إىل ينتمي شخص

 ."اجليوسياسية
 

 والقواعد الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام من 19 املادة يف ابلرئيس املتعلقة األحكام وترد
 .السنني مر على تطورتأهنا  كما  ابملمارسة تستكمل وهي. اجمللس قواعد من 11 إىل 6 من

 

 االحتاد رائسة ضمان مت ،عشرين سنة  خلت مدى علىف. اإلقليمي التناوب مبدأ عموما   ويالحظ
 إسبانيا ،(1997-1994 العربية، اجملموعة) مصر من ابرزين نواب قبل من الدويل الربملاين

، (2002 -1999 اهلادئ، واحمليط آسيا جمموعة) اهلند ،(1999-1997 ،12+جمموعة )
 ،12إيطاليا )جمموعة + ،(2005 - 2002 والكارييب، الالتينية أمريكا دول جمموعة) تشيلي
 املغرب )اجملموعة العربية، ،(2011 - 2008 فريقية،اإل اجملموعة) انميبيا(، 2005-2008
 .1(2017 - 2014 اهلادئ، واحمليط آسيا جمموعة) شوبنغالد(، 2011-2014

 
 
 

                                                           
 ميكن االطالع على القائمة الكاملة لرؤساء االحتاد الربملاين الدويل على العنوان التايل:  1
 e/presdnt.htm-http://www.ipu.org/strct. 
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 أن يتوقا   برملانياا  عضاوا   كوناه  خباال  الادويل، الربملااين االحتااد رئايس النتخااب رمسية معايري توجد وال
. ( 2020-2017 احلالاة، هاذه يف) الادويل الربملااين االحتاد رئيس والية ملدة الربملان يف عضوا   يظل
 علااااى كبااااري  ابحاااارتام حيظااااون ابرزياااان، سياساااايني قااااادة الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد رؤساااااء كااااان  ،اترخييااااا  

 تعزياز سايما ال - ومبادئاه الادويل الربملااين االحتااد بقيم قوي   التزاما   ملتزمني والدويل، الوطين الصعيدين
 واجلهااد الوقااتالكثااري ماان  اسااتثمار علااى وقااادرين - القااانون وساايادة ،اإلنسااان حقااو  ،الدميقراطيااة

 .الدويل الربملاين االحتاد لرئيس لرفي انصب ابمل فعال حنو على لقيامل
 

 األماام داخاال والتفاااهم السياسااي احلااوار يف األمهيااة متزايااد باادور يقااوم الاادويل الربملاااين االحتاااد أن ومبااا
  يتمت اااا ،حلقااااة و اااالو  وساااايطا   الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد رئاااايس يكااااون أن املتوقاااا  فماااان بينهااااا، وفيمااااا
 إليها/إليااااه ويطلااااب. اتنوعهاااا بكاااال الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد عضااااويةل حاااارتاماالو  ،املصااااداقيةو  ،للباقااااةاب

 ،املتحااادة لألمااام العاااام األماااني ت،الربملااااانرؤسااااء  ،واحلكوماااات الااادول رؤسااااء مااا  ابنتظاااامالتفاعااال 
 مااان األقااال علاااى واحااادةابلشاااكل األمثااال  جتياااد/جييد أن وينبغاااي. املساااتوى رفيعااايآخااارين  ومسااايولني
 ،أيضاااا   الااادويل الربملااااين االحتااااد وياااويل. والفرنساااية اإلجنليزياااة الااادويل  الربملااااين لالحتااااد الرمسياااة اللغاااات
 للمارأة السياساي والتمكاني اجلنساني باني للمسااواة كبارية  أمهية ،اجلندرية الفوار  تراعي منظمة بو فه
 .املستويت مجي  على

 

 ابلادعوة املوجهاة جللساة اجمللاس احلااكم  الادويل الربملااين االحتااد رئيس انتخاب عن رمسيا   اإلعالن ويتم
 مان األقال علاى أشاهر ربعاةأب للمجلاس العادية الدورة افتتاح قبلويبلغ  .االنتخاب فيها سيجري اليت

 (.2017 يونيومنتصف حزيران/ يف  احلالة، هذه ويف) انعقاد اجللسة اليت يتم فيها االنتخاب
 

 رساااالة خاااالل مااان الااادويل الربملااااين االحتااااد رئااايس ملنصاااب الرتشااا  يف رغباااتهم عااان املرشاااحون عاااربيُ و 
 املهااااارات علااااى الرسااااالة تيكااااد أن وينبغااااي. الاااادويل الربملاااااين لالحتاااااد العااااام األمااااني إىل موجهااااة رمسيااااة

 وينبغااي الاادويل، الربملاااين لالحتاااد االساارتاتيجية اخلطااة تعزيااز يف ورؤيتااه للمرشاا  األساسااية والكفاااءات
 أو عضاو برملاان قبال مان مباشارة الرتشايحات قادمت أن وميكن. موجزة ذاتية بسرية مصحوبة تكون أن

 لتقااادم هناااائي موعاااد يوجاااد وال. أكثااار أو واحااادةجيوسياساااية  جمموعاااة قبااال مااان أو برملانياااة، جمموعاااة
 .وتوزيعها ترمجتها يتسىن حىت املناسب، الوقت يف تقدميها عمليا   املهم من كان  وإن الرتشيحات،

 

 الاادعم علااى الاارئيس ملنصااب املرشااحون يعتمااد أن عمليااا   املتوقاا  ماان ،رمسيااا   شاارطا   لاايس أنااه حااني ويف
 .الدويل الربملاين االحتاد ائسةتهم لر ممارس يف برملاهنم من واملادي املايل
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 137 ااااااال العامااة اجلمعيااة انعقاااد مبناساابة الاادويل الربملاااين االحتاااد ألعضاااء أنفسااهم املرشااحون يقاادمو 
 إىل 14 مااان الفااارتة يف ،ياااةاالحتادروسااايا  بطرسااارب ، تساااان يف ساااتعقد الااايت الااادويل، الربملااااين لالحتااااد
 اساتماع جلساات لعقاد دعوهتم ستتم املعتادة، للممارسة ووفقا  . 2017 أكتوبر/  األول تشرين 18
لالحتااااد  الشاااباب الربملاااانيني ومنتااادى، الربملانيااااتالنسااااء  منتااادى ،اجليوسياساااية اجملموعاااات قبااال مااان

 .الربملاين الدويل
 

 لثالثاة وميكان. الساري ابالقارتاع التصاويت وجياري. للمجلاس األخرية اجللسة يف الرئيس انتخاب ويتم
 مل إنو  اجلنساني  كاالممثلاني مان   وايكونا أن شاريطة أب اواهتم، يادلوا أن عضاو برملاان كل  من مندوبني
 سايجريهاذا العاام، و . ميكانهم التصاويتمان اجملموعاات ثناني فقاط مان املنادوبني فانن ا ،كاذل   يكن

 .أكتوبر/  األول تشرين 18 يف التصويت
 

 أي حيصال مل وإذا. رئيساا   يكاون هباا املادىل األ اوات مان املطلقاة األغلبياة علاى حيصل الذيواملرش  
 حصاال الااذي املرشاا  اسااتبعاد ساايتم التصااويت، ماان األوىل اجلولااة خااالل األغلبيااة هااذه علااى مرشاا 
 األغلبياة علاى املرشاحني أحاد حصاول حلاني إضاافية جاوالت وستجرى األ وات، من عدد أقل على
 .املطلقة
 

 2017 مايو/  أير 10 جنيف،
 
 

 



 

 

E 
#IPU134 

 

Election of the President of the  
Inter-Parliamentary Union 

 
 

The President of the Inter-Parliamentary Union is the political head of the 
organization. The President chairs the Governing Council and the Executive 
Committee. The Council elects him or her for a mandate of three years at the second 
Assembly of the year. According to the IPU Statutes and Rules, "the retiring 
President shall not be eligible for re-election for three years and shall be replaced by 
a person belonging to another Parliament. An endeavor will be made to ensure a 
regular rotation between the different geopolitical groups". 
 
The provisions relating to the President are contained in Article 19 of the IPU 
Statutes and Rules 6 to 11 of the Council Rules. They are supplemented by practice 
as it has evolved over the years.  
 
The principle of regional rotation is generally observed. Over the past twenty years, 
the Presidency of the IPU has been ensured by prominent MPs from Egypt (Arab 
Group, 1994-1997), Spain (Twelve Plus Group, 1997-1999), India (Asia-Pacific 
Group, 1999-2002), Chile (Group of Latin America and the Caribbean, 2002-2005), 
Italy (Twelve Plus Group, 2005-2008), Namibia (African Group, 2008-2011), 
Morocco (Arab Group, 2011-2014) and Bangladesh (Asia-Pacific Group, 
2014-2017).

1
  

 
There are no formal criteria for the election of the IPU President, other than the fact 
that he/she is a sitting Member of Parliament expecting to remain an MP for the 
duration of the term of IPU President (in this case, 2017-2020). Historically, IPU 
Presidents have been outstanding political leaders, well respected nationally and 
internationally, firmly committed to the core IPU values and principles – in particular 
the promotion of democracy, human rights and the rule of law – and able to invest 
significant time and energy in effectively carrying out the high office of IPU President.  
 
As the IPU is playing an increasingly important role in political dialogue and 
understanding within and among nations, the IPU President is expected to be a 
mediator and bridge-builder, exercising tact, credibility and respect for the IPU 
membership in all its diversity. He/she is called upon to regularly interact with Heads 
of State and Government, Speakers of Parliament, the UN Secretary-General and 
other high-level officials. He/she should ideally have a good command of at least one 
of the official languages of the IPU: English and French. As a gender-sensitive 
organization, the IPU also attaches great importance to gender equality and the 
political empowerment of women at all levels. 
 
The election of the IPU President is announced formally in the convocation of the 
Council session at which the election will take place. It shall be communicated at 
least four months before the opening of the regular session of the Council (in this 
case, in mid-June 2017).  
 
 

                                                      
1
  The full list of IPU Presidents can be found at http://www.ipu.org/strct-e/presdnt.htm. 

http://www.ipu.org/strct-e/presdnt.htm
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Worthy candidates are expected to express their interest in running for the position of IPU President through 
a formal letter addressed to the IPU Secretary General. The letter should underscore the key skills and 
competencies of the candidate and their vision of promoting the strategic plan of the IPU, and it should be 
accompanied by a brief CV. Candidatures may be submitted by the candidate directly, by a member 
Parliament or group of Parliaments, or by one or more Geopolitical Groups. There is no formal deadline for 
the submission of candidatures, although in practice it is important that these are submitted in good time, so 
as to allow for translation and distribution. 
 
While not a formal requirement, in practice it is expected that the candidates for the post of President can 
count upon the financial and material support of their respective Parliament in the exercise of the IPU 
Presidency.  
 
The candidates will present themselves to the IPU membership on the occasion of the 137

th
 IPU Assembly, 

to be held in St. Petersburg, Russian Federation, on 14-18 October 2017. As per usual practice, they will be 
invited for hearings by the Geopolitical Groups, the Forum of Women Parliamentarians and the Forum of 
Young Parliamentarians of the IPU.  
 
The election of the President takes place at the last sitting of the Council. Voting shall be conducted by 
secret ballot. Three delegates from each Member Parliament can cast a vote, provided that both genders are 
represented among them; if not, only two delegates can vote. This year, the vote will take place on 
18 October. 
 
The candidate who obtains an absolute majority of the votes cast shall be elected President. If no candidate 
obtains this majority during the first round of voting, the candidate who has received the least number of 
votes will be eliminated, and additional rounds will take place until one of the candidates obtains an absolute 
majority.  
 
 
Geneva, 10 May 2017 


