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  احلبيب املالكيالدكتور 
الحتاد الربملاين الدويلرئيس اجملموعة العربية يف ا  

 جملس النواب
 الرباط
 املغرب

7182ديسمرب /كانون األول  81جنيف يف   
 

 السيد املالكي،عزيزي 
 

 3نين أرغب بعقد دورة استثنائية للجنة التنفيذية يف فإ األمني العام،من رسالة مؤخراً عرب  قد علمتمكما 
 .االحتاد الربملاين الدويل يف جنيفيف مقر  7181فرباير /شباط 4و 

لتعريف األعضاء  أغتنم هذه الفرصةلالحتاد الربملاين الدويل، أود أن  اً ونظرًا ألين انُتخبت مؤخرًا رئيس
وللنظر باإلجنازات األخرية والتحديات  ،حتاد الربملاين الدويل بككل عامواال عمل اللجنة التنفيذيةب اجلدد

 .عمل املنظمةدعم ، وإشراك األعضاء بطريقة أكثر فعالية يف اجلديدة والفرص
 بصورة اجملموعات إلشراك حماولة يف جلستنا من جزء إىل اجليوسياسية اجملموعات رؤساء دعوأ أنأود 

 .املنظمة أنكطة يف موضوعية أكثر
 سنحاول اليت ثمرةامل داوالتاملوأتطلع إىل  .هذا االجتماع حضور من تتمكنوا أن يف كبري أمل وحيدوين

 .نستثمر هبا إجنازات منظمتنا أنبكأن الكيفية اليت ميكن راء إدارهتا يف إطار استطالع اآل
 

 .فرتة األعياد اجمليدةل متنيايتأطيب بكم إليقدم ت، أويف هذه األثناء
 

.وتفضلوا بقبول فائق االحرتام  
 

 غابرييال كويفاس بارون

 الرئيس                                                                                        



 

 cc : info@arabipu.org; arab.ipu@gmail.com; secretaire-general@parlement.ma 
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Mr. Al Habib Al Malki 
President of the IPU Arab Group 
House of Representatives 
RABAT 
Morocco 
 
 
Geneva, 19 December 2017 

  
 
Dear Mr. Malki, 
 
 
As you will have learnt from a recent message from the Secretary General, I am 
convening an extraordinary session of the Executive Committee on 3 and 4 February 
2018 at IPU Headquarters in Geneva.  
 
Having been recently elected as IPU President, I would like to take this opportunity to 
acquaint the new members with the work of the Executive Committee and the IPU in 
general, reflect on recent achievements, new challenges and opportunities, and 
engage Members more effectively in supporting the work of the Organization.  
 
I would like to invite the heads of the geopolitical groups to part of our session in a bid 
to engage the groups more substantively in the activities of the Organization. 
 
I very much hope that you will be able to attend this session. I look forward to 
productive deliberations as we brainstorm on how we build on our Organization’s 
achievements. 
 
In the meantime, I extend to you my best wishes for the holiday season, 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
Gabriela Cuevas Barron 
President 
 


