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  ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا       
 4181مارس  /آذار  42-41          

 
 

 هوقواعد الدولي البرلماني التحادل يساسألا ماظنلا على تعديالت
 

 م منمقد   ،وقواعده الدولي البرلماني تحادالل يساسألا ماظنلا ىلع تعديالت مشروع
 الدولي البرلماني لالتحاد التنفيذية اللجنة رئيس نائب ،(االتحادية روسيا) كوساشيف.ك السيد 

 4182 ديسمبر/األول كانون 44 يف
 

91املادة   
من اجمللس  8و 7، 6قواعد الانظر )ينتخب اجمللس احلاكم رئيس االحتاد الربملاين الدويل ملدة ثالث سنوات .    9

يمثل . إن رئيس االحتاد الربملاين الدويل هو القيادة السياسية للمنظمة، ويرأس اجمللس احلاكم حبكم منصبه .(احلاكم
ويعزز العالقات بين االتحاد البرلماني الدولي والمنظمات  ويقيمرئيس االتحاد البرلماني الدولي المنظمة 

.الدولية  

 

 نائب رئيس اللجنة التنفيذية أوفي حال غياب رئيس االتحاد البرلماني الدولي، ووفق تفويض منه، يقوم .     4
.نواب الرئيس الذين يمثلون المجموعات الجيوسياسية أو األمين العام بممارسة صالحياته  
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Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
 

Draft amendments to the IPU Statutes and Rules submitted by 
Mr. K. Kosachev (Russian Federation), Vice-President of the  

IPU Executive Committee, on 22 December 2017 
 
 

ARTICLE 19 
 
1.  The Governing Council shall elect the President of the Inter-Parliamentary 
Union for a period of three years (cf. Governing Council, Rules 6, 7 and 8). The 
President of the Inter-Parliamentary Union is the political head of the Organization 
and shall be ex officio President of the Governing Council. The President of the 
Inter-Parliamentary Union represents the Organization and establishes and 
promotes relations between the Inter-Parliamentary Union and international 
organizations. 
 
2. In case of the absence of the President of the Inter-Parliamentary 
Union, and upon authorization of the President, his/her representation 
functions shall be exercised by the Vice-President of the Executive 
Committee, or the Vice-Presidents representing the geopolitical groups, or 
the Secretary General. 
 
 


