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اللجنة التنفيذية

الدورة ( 722االستثنائية) للجنة التنفيذية
(جنيف 4 – 3 ،شباط  /فبراير )7102
جدول األعمال التفصيلي األويل
.0

تقديم األعضاء الجدد

.7

إقرار جدول األعمال

.3

الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة  ،726المعقودة في ساات طررسابرغ ،روسايا االتحادياة ،اياا
03 ، 07و  02تشرين األول/اكتوطر )EX/276/SR( 7102

.4

لمحة عامة عن االتحاد البرلماتي الدولي مقد من األمين العا

.5

منظااور رااارجي للمنظمااة يقدمااال الت سااتو ا (مستشااار الشااركة ،رئااي

اساتراتيجية االتحاااد البرلمااتي الاادولي للفتارة  :7170-7102التنفيااذا التحاديا والفاار ا وتحقيا
العضوية العالمية ))EX/277/4-P.1
طاتريك تواك (المدير التنفيذي) ومادالينا كامبيوتي (رئي

.6

رؤية رئي

مجل

شااركة زيمااي لالتصاااال )،

اإلدارة) ،المستقبل العالمي

االتحاد البرلماتي الدولي للمنظمة

 .2تعديال على النظا األساسي والقواعد ()CL/202/14-P.1, P.2, P.3 and Inf.1
.2

توقعا األعضاء فيما تبذلال من جهود لدعم المنظمة

.9

حشد الموارد ،طما في ذلك التمويل الروعي )) EX/277/9-R.1

 01ما يستجد من اعمال
1/1

ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
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E

1.

Introduction of new members

2.

Adoption of the agenda

3.

Approval of the summary records of the 276 session held in
St. Petersburg, Russian Federation, on 12, 13 and 17 October 2017
(EX/276/SR)

4.

Overview of the IPU presented by the Secretary General
IPU Strategy for 2017-2021: implementation; challenges and
opportunities; and achieving universal membership (EX/277/4-P.1)

5.

External perspective of the Organization presented by Alan Stoga
(Corporate consultant, President of Zemi Communications), Patrick
Noack (Executive Director) and Maddalena Campioni (Chair of the
Board of Directors), The Global Future

6

IPU President’s vision for the Organization

7.

Amendments to the Statutes and Rules (CL/202/14-P .1, P.2, P.3 and
Inf.1)

8.

Expectations of Members in their efforts to support the Organization

9.

Mobilization of resources, including voluntary funding (EX/277/9-R.1)

10.

Other business

th

