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 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا       
 4181مارس / آذار  42-41          

 
 
 
 

 
 

 وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام على تعديالت
 

  الدولي البرلماني االتحاد رئيس إلى الموجهة لةسار مال
 مصر في النواب مجلس رئيس قبل من

 

 8102فرباير / القاهرة، شباط
 ،الرئيس سيديت
 إىل أتطلة  وإنةي. املاضةية األسةبع  هنايةة عطلةة يف التنفيذية للجنة االستثنائية الدورة يف أشارك أن سروري دواعيإنه ملن 
 .عامة بصفة الدويل الربملاين واالحتاد اللجنة داخل التعاون معاصلة

 

شةةةةا ر   وأ. الةةةةدويل الربملةةةةاين لالحتةةةةاد األساسةةةةي لنظةةةةا علةةةة  ا هامع قةةةةدمت الةةةةي التعةةةةديال  جممععةةةةا  إىل أشةةةةر أن وأود
 التعةديال  مةن العديةد علة  يرتتة  ملةا ونظةرا   ،ومةن هةذا املنطلة . فعاليةة وأ ثةر أقةع  منظمةة أجةل مةن بالعمةل التزامك 

 اقرتاحةةي تقةةدم عيةةدأ   أن التنفيذيةةة، اللجنةةة يف العربيةةة اجملمععةةة ممثةةل بصةةفي أود، املةةد ، بعيةةدة وماليةةة سياسةةية آثةةار مةةن
 فرعيةةة تعةةديال  وأيةةة التعةةديال  هةةذ  بدراسةةة الفرعيةةة اللجنةةة هةةذ  وسةةتقع . التنفيذيةةة للجنةةة تابعةةة فرعيةةة جلنةةة بإنشةةا 

 اجمللس احلا  
 01البند 

 العامةاجلمعية 
 2البند

CL/202/14-P.2.Am.3 
A/138/8-P.2.Am.3 

 8102فرباير / شباط 2
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تنةا  الةدع  مةن قبةل عمةع   أن ميكةن مقرتحةا  إىل التعصةل أجل من ،عاا األ من مقدمة تكعن قد ومقرتحا  أخر 
 .العملية هذ  يف أشارك أن وسيسعدين. األعاا 

 األعاةا  مجية  علة  تعميمها أود الي الفرعية واملقرتحا  بالتعديال  قائمة  يه أرف  املقرتح، هذا قبع  عد  حا  ويف
 .األساسي للنظا  وفقا  
 . منك االستما  إىل أتطل  إني

 

 (التعقي ) الد تعر علي عبد العا 
 رئيس جملس النعاب املصري
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 القانونيةضمن المهل  مصر وفد قدمها التي الفرعية التعديالت

 

 :1 يلي  ما األصلية التعديال   عد  ت  
 

 مكرر 81 المادة
 :أن على الرئيس  يجب الدولي، البرلماني لالتحاد ةالسياسي القيادة هتصفب .8

 السياسية؛ آرائها عن التعبير سلطة مع المنظمة باسم المتحدث الرسمييكون  (أ )
 المنظماتو  الوطنية، البرلمانات مع عالقته لتطوير الدولي البرلماني االتحاد جهود قيادةيتولى  (ب )

 غير والمنظمات الدولية والحكومية ،الدولية المنظمات مع كذلكو  اإلقليمية،الدولية  البرلمانية
 ؛الحكومية

 األخرى االجتماعات وفي ،الكبرى السياسية األحداث في للمنظمة الرئيس الممثليكون   (ج )
 و ؛البرلمانية والدولية الحكومية والجمعيات للمنظمات

 ومؤتمرات ،المتحدة لألمم العامة للجمعية الرئيسية المناقشات في الدولي البرلماني االتحاد ثليم (د )
 .الرئيسية الدولية األهمية ذات المتحدة األمم تعقدها التي الخاصة واالجتماعات القمة

 الذين الستة الرئيس نواب من بين المهام هذه تمنح لمن التنفيذية اللجنة تقرر الرئيس، غياب حالة في .8
 .الجيوسياسية المجموعات من مجموعة كل يمثلون

 
 (اللجنة التنفيذية) 82املادة 
 .هي اجلهاز اإلداري لالحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة التنفيذية .0
 :اآلتية باملها   اللجنة التنفيذية تطل   .8
ما إذا  انت الشروط  أو إلعادة االناما  إىل االحتاد، تنظر اللجنة يف ،  برملان بطل  لالناما إذا تقد   (أ )

 راج ) ،من النظا  األساسي مستعفاة، وتبل غ اجمللس احلا   بالنتائج الي تعصلت إليها 3العاردة يف املادة 
 ؛(1املادة 

                                                        
 .املقرتحة الفرعية التعديال  الرمادي باللعن املبني النص ميثل  1
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 ؛(8الفقرة  02املادة ) ،لالنعقاد يف األحعا  الطارئة ،تدعع اجمللس احلا   (ب )
 وتا  جداو  أعماهلا املؤقتة؛ ،دورا  اجمللس احلا   ،حتدد تاريخ ومكان انعقاد (ج )
 احلا  ؛ اجمللس أعما  جدو  يف بنعد إضافية إدراج بشأن رأي إبدا  (د )
عن الحاكم  المجلس استراتيجية على توافق أن الرئيس، انتخاب بعد العامة، الجمعية االقتراح على (ه )

 الدولي؛ البرلماني لالتحاد ثالث سنوات
من  و ،في السنة للجمعية الثانية الدورة خالل السنوي، العمل برنامج في المحرز التقدم تقييم (ه) (و )

 بما عليه، للموافقة ،التالية للسنة الدويل الربملاين لالحتاد السنعية واملعازنة السنعي العمل برنامج قرتاحاأجل 
الفقرة  3، القاعدة األنظمة املالية راج ) السنواتالثالث  في استراتيجية المحددة األهداف مع يتماشى

 ؛(1
 المجلس إلى وتقديمها الدولي، البرلماني االتحاد سيوقعها التي الرئيسية االتفاقات جميع دراسة (ز )

 تحدد، أن الحاكم، المجلس إلى تقديمها قبل التنفيذية، اللجنة على ويتعين. عليها للموافقة الحاكم
 المنظمة؛ عن نيابة عليها بالتوقيع المخول المكتب مسؤول االتفاقات، لطبيعة تبعا  

 ؛هاوذلك من خال  تقرير يقدمه رئيس ،خال  دوراته بأنشطة اللجنة التنفيذية احلا   اجمللس إبالغ (و) (ح )
 مع تتماشى التي والمساءلة بالشفافية المتعلقة المنظمة سياسات على سنوات ثالث كل الموافقة (ط )

 إلى سنويا   تقريرا   التنفيذية اللجنة وتقدم. عن السنوات الثالث الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية
 بشأنها؛ إجراء التخاذ محددة توصيات يتضمن الموضوع هذا بشأن الحاكم مجلسال

 البرلماني التحادل عن ثالث سنواتالحاكم المتعلقة باالتصاالت  مجلسال استراتيجية دراسة (ي )
 البرلمانات جميعشراك إ تضمن وأن للمنظمة، البرلماني الطابع على تؤكد أن يجب والتي الدولي،
 المجلس؛ فيوالبرلمانيين  األعضاء

 اجلمعية تتخذها الي القرارا  تنفيذ يف أنشطتها و ذلك الدويل الربملاين االحتاد أمانة إدارة عل  اإلشراف (ز) (ك )
 التقارير واملعلعما  الالزمة؛مجي  ، وتتلق  هلذا الغرض احلا   اجمللس أو العامة

األمني  فرتة واليةغية تقدم اقرتاحها إىل اجمللس،  ما حتدد ب   ،تدرس الرتشيحا  ملنص  األمني العا  (ح) (  )
 نه اجمللس؛العا  الذي يعي  
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 ،عليها اجمللس واف الي  املعازنةاعتمادا    أن  منح اعتمادا  إضافية إذا تبني   ،تطل  من اجمللس احلا   (ط) (  )
جنة ةة يف األحعا  العاجلة ةة أن متنح وجيعز لل  . غر  افية لتغطية النفقا  املطلعبة إلدارة االحتاد وتنفيذ براجمه

 شريطة إبالغ اجمللس هبذا اإلجرا  يف أقرب دورة له؛ ،هذ  االعتمادا 
الفقرة  03القاعدة  ،األنظمة املالية) ،تعهد إليه تدقي  حسابا  االحتاد ،حسابا  خارجي دق تعنين م (ي) (ن )

 ؛(0
 ؛(النظا  األساسي للعاملني، والقس  الراب ) ،وبدالهت  ،حتدد جداو  روات  معظفي األمانة العامة (ك) (س )
 تا  الئحتها؛ ( ) (  )
 . بقا  للنظا  األساسي واللعائح ،يكلفها هبا اجمللس احلا  املها  مجيعها الي تتعىل  ( ) (ف )

 
 (األمانة العامة) 82املادة 
الئحة ) ،من جممع  العاملني يف املنظمة حتت إشراف األمني العا  لالحتاد ،تتكعن األمانة العامة لالحتاد .0

 ((. ) 80النظا  األساسي املادة ) ،اجمللس احلا   ينتخبه يعيننه، الذي (8األمانة العامة، القاعدة 
 

 :التعليق
 .احلالية املمارسة هي هذ 

 :اآلتية باملها ل  األمانة العامة تط   .8
 مقرا  دائما  لالحتاد؛ ضمان (أ )
 وتسع  إىل تشجي  التقد  بطلبا  اناما  جديدة؛ ،فظ السجال  اخلاصة بأعاا  االحتادح (ب )
 يف حتقي  التعاف  بني هذ  األنشطة؛ ةة عل  املستع  الفيةة  وتشجعها وتساه  ،أنشطة أعاا  االحتاد ةأييدت (ج )
 وتعز  العثائ  الالزمة يف العقت املناس ؛ ،املسائل الي يتعني  النظر فيها يف االجتماعا  الربملانية إعداد (د )
 ؛العامة واجلمعية احلا   اجمللس مقررا  تنفيذ  فالة (ه )
 التنفيذية اللجنة فيها لتنظر السنوية واملعازنة العمل وبرنامج ،الثالثة السنوات ستراتيجيةاال مشاريع إعداد (و )

 ؛(2و  3و  8الفقرا   3، القاعدة األنظمة املالية راج )
لتتم الموافقة  التنفيذية؛ اللجنة فيه تنظر لكي والمساءلة، الشفافية عن السنوي التقرير وتقديم إعداد (ز )

 الحاكم؛ المجلسمن قبل  عليه
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لتتم  فيها؛ للنظر التنفيذية اللجنة إلى وتقديمها ،الثالثعن السنوات  االتصاالت استراتيجية إعداد (ح )
 الحاكم؛ من قبل المجلس الموافقة عليها

 استراتيجية مع تتماشى واالتصاالت والمساءلة الشفافية بشأن المنظمة لسياسات مقترحات إعداد (ط )
 ؛التنفيذية اللجنة من عليها للموافقة الدولي البرلماني لالتحاد السنوات الثالث

 ؛هاالنيابية وتنشر  ،املؤسسا  ما ،ومه ،جتم  معلعما  عن هيا ل (ز) (ي )
 واملنظما  الدويل الربملاين االحتاد بني العالقا  عل  تعزيز احلفاظ متابعة الرئيس، إشراف تحت (ح) (ك )

 ؛الدولية املؤمترا  يف متثيله عامة، وبصعرة األخر ، الدولية
 .حتفظ أرشيف االحتاد الربملاين الدويل (ط) (  )

 
 (اجمللس احلا  ) 80املادة 
 :التالية عل  وجه اخلصعص ما بامله ،يف االحتاد الربملاين الدويل ،احلا  ل  اجمللس يط  

 بقا  للمادة الرابعة من  ، ما يقرر تعلي  عاعيتها  ،الربملانا  األعاا  ،أو إعادة اناما  ،يقرر اناما  (أ )
 النظا  األساسي؛

من الئحة  8الفقرة  1لقاعدة من هذ  الالئحة، وا 8الفقرة  9املادة ) ،انعقاد اجلمعية ،وتاريخ ،يقرر مكان (ب )
 ؛(اجلمعية

 اجلمعية؛ رئيس يقرتح (ج )
مبا يف ذلك إنشا  جلان خاصة لدراسة  ،  افةالجتماعا  الربملانية الدولية األخر ليقرر تنظي  االحتاد  (د )

 ؛استنتاجاهتاويبدي رأيه يف  ،وحيدد  يفية عملها ،مشا ل معينة
 (.0الفقرة  03املادة ) ها،اختصاص  حيدد عدد اللجان الدائمة للجمعية وجماال (ه )
عل  أن ي راع  عند تشكيلها التعازن  ،ملساعدته يف أدا  مهماته ،وجممععا  عمل ،ل جلانا  خاصةيشك   (و )

 .اع  التعازن بني عدد الرجا  والنسا ،  ما ير  (وإقليمي فرعي ،إقليمي) ،اجليعسياسي واجلغرايف
واهليئا   ،ويقرر املنظما  الدولية ،ومسؤولياهت  ،حقعقه و حيدد فئا  املراقبني يف اجتماعا  االحتاد  (ز )

؛ الئحة اجمللس 8الئحة اجلمعية، القاعدة ) ،الي تتمت  بصفة املراق  املنتظ  يف اجتماعا  االحتاد ،األخر 
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ذلك وبصفة  نعفاال   – ،  ما يدعع(0الفقرة  3؛ الئحة اللجان الدائمة، القاعدة 1احلا  ، القاعدة 
 املسامهة يف دراسة بند معني  مدرج يف جدو  أعما  اجلمعية؛ بإمكاهن  راقبنيم – عارضة

 انتخاب أعقاب فيخالل الجمعية العامة  سنوات لثالث الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية يعتمد (ح )
 ؛الرئيس

الفقرة  3القاعدة  ،األنظمة املالية) ،وحيدد جدو  املسامها  ،معازنتهو  ،يقر  سنعيا  برنامج عمل االحتاد (ح) (ط )
 (.8الفقرة  5، والقاعدة 0

 4 الفقرة 42 المادة راجع) الدولي البرلماني االتحاد يوقعها التي الرئيسية االتفاقات جميع على يوافق (ي )
 ؛(األساسي النظام من( ز)

ذين يعينهما لال ،احلسابا  ي  دقة ق  م تعصيةعل   بنا    ،يعاف  سنعيا  عل  حسابا  السنة املالية السابقة (ط) (ك )
؛ الئحة 3الفقرة  03، القاعدة األنظمة املالية؛ 10الئحة اجمللس احلا  ، القاعدة ) ،من بني أعاائه
 (.08األمانة، القاعدة 

 42 المادة راجع) التنفيذية اللجنة تقدمها والتي سنوات لثالث االتصاالت استراتيجية على يوافق (ل )
 ؛((ي) 4الفقرة 

 42 المادة راجع) التنفيذية اللجنة من المقدم والمساءلة الشفافية عن السنوي التقرير على يوافق (  )
 ؛فيه الواردة التوصيات تنفيذ العام األمين إلى طلبوي ،((ط) 4الفقرة 

 :التعليق
 إىل حاجة ال وبالتايل الدويل، الربملاين لالحتاد الرئاسية اهليئا  وتعصيا  قرارا  مجي  تنفيذ العا  األمني يتعىل
 .ذلك
 (.0الفقرة  2، القاعدة األنظمة املالية) ،والعصايا اهلبا يأذن بقبع   (ي) (ن )
يعنين األمني و (.39و 32و 32الئحة اجمللس احلا  ، القاعدة ) ،ينتخ  أعاا  اللجنة التنفيذية (ك) (س )

 (.0الفقرة  3القاعدة  ، والئحة األمانة،0الفقرة  82النظا  األساسي، املادة ) ،العا  لالحتاد
الئحة اجمللس ) ،مة لتعديل النظا  األساسيوي عرب عن رأيه بشأن االقرتاحا  املقد   ،يا  الئحته ( ) (  )

 (.0الفقرة  15احلا  ، القاعدة 
 



 
 

8/8 
8  

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 
 

 8املادة 
 .االحتاد الربملاين الدويل يف جنيف مقر  يكعن  .0
 .والبرتغالية اإلسبانية، العربية، الفرنسية، و اإلنجليزية هي للمنظمة الرسمية اللغات .8
 :التعليق
 .التدابر هذ  عل  املرتتبة والعملية املالية لآلثار تقدير و ل  ،قرار اختاذ إرجا 
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Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 

 
COMMUNICATION ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE IPU BY THE  

SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF EGYPT 
 
 
 
 
 Cairo, February 2018 
 
Dear Madam President, 
 
 
It was a pleasure to participate in the extraordinary session of the Executive 
Committee this past weekend. I look forward to continued cooperation within the 
Committee and the IPU in general. 
 
I wish to refer to the sets of amendments you have submitted for the Statutes of the 
IPU. I share your commitment to work for a stronger and more effective organisation. 
It is in this spirit that, in view of the far reaching political and financial implications of 
many of the amendments, I would like, as the Arab Group representative within the 
Executive Committee, to resubmit my proposal to set up a subcommittee of the 
Executive Committee. This subcommittee would examine these amendments and any 
other sub-amendments and proposals that may have been submitted by members in 
order to arrive at proposals that can be supported by the broader membership. I will 
be pleased to participate in such an exercise. 
 
In the event that this proposal is not accepted, I am attaching hereto a list of 
sub-amendments and proposals that I would like to be circulated to all members as 
per the Statutes. 
 
I am looking forward to hearing from you. 
 
 
 

(Signed) Dr. Ali Abdel-Aal 
Speaker of the Egyptian House of 

Representatives 
 

 
 
 
 

 



 - 2 - CL/202/14-P.2.Am.3 
  A/138/8-P.2.Am.3 
 

 

Sub-amendments presented by the delegation of Egypt within the statutory deadlines 
 

Modify the original amendments as follows
1
: 

 
 
ARTICLE 19bis  
 
1. As the political head of the IPU, the President shall:  

 
(a) Be the principal spokesperson for the Organization with authority to express its 

political views;  
 

(b) Lead the IPU’s efforts to develop its relationship with national parliaments, and 
regional inter-parliamentary organizations, as well as with international, 
intergovernmental and non-governmental organizations;  

 

(c) Be the principal representative of the Organization at major political events and at 
other meetings of international inter-governmental and parliamentary organizations 
and assemblies; and 

 

(d) Represent the IPU at major debates of the United Nations General Assembly and 
special United Nations summits and meetings of major international significance.  

 
2. In the absence of the President, the Executive Committee shall decide to whom these 
functions shall be conferred among the six Vice-Presidents representing each of the 
geopolitical groups.  
 
ARTICLE 26 (EXECUTIVE COMMITTEE) 
 
1.  The Executive Committee shall be the administrative organ of the Inter-Parliamentary Union.  
 
2.  The Executive Committee shall perform the following functions:  
 

(a)  Consider, whenever a Parliament makes a request for affiliation or reaffiliation to the 
Union, whether the conditions mentioned in Article 3 of the Statutes are fulfilled, and to 
inform the Governing Council of its conclusions (cf. Art. 4);  

 

(b)  Summon the Governing Council, in case of emergency (cf. Art. 17.2);  
 

(c)  Set the date and place of the Governing Council sessions and establish the provisional 
agenda;  

 

(d)  Express an opinion on the insertion of supplementary items in the agenda of the 
Governing Council;  

 

(e)  During the Assembly following the election of the President, propose for approval 
of the Governing Council the Triennial Strategy of the IPU;  

 

(e)(f)  Assess the progress made on the annual work programme and, during the second 
Assembly of the year, propose to for approval of the Governing Council the annual 
work programme and budget of the IPU for the following year, aligned with the 
objectives established in the Triennial Strategy (cf. Financial Regs., Rule 3.4);  

 

(g)  Examine and submit for the approval of the Governing Council all major 
agreements to be signed by the IPU. Prior to submission to the Governing Council, 
the Executive Committee shall specify, depending on the nature of the agreements, 
the office-holder authorized to sign them on behalf of the Organization;  

 

(f)(h)  Inform the Governing Council at its sessions about the activities of the Executive 
Committee through a report by the President;  

 

                                                           
1
  The text highlighted in grey represents the proposed sub-amendments. 
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(i)  Approve every three years the Organization’s policies on transparency and 
accountability aligned with the Triennial Strategy of the IPU. The Executive 
Committee shall submit an annual report to the Governing Council on this subject 
with specific recommendations for action;  

 

(j) Examine and submit for approval of the Governing Council a triennial 
communications strategy of the IPU, which must underline the parliamentary 
nature of the Organization and ensure the inclusion of all Member Parliaments and 
parliamentarians;  

 

(g)(k) Oversee the administration of the IPU Secretariat as well as its activities in the execution 
of the decisions taken by the Assembly or by the Governing Council and receive, for this 
purpose, all reports and necessary information;  

 

(h)(l) Examine candidatures for the post of Secretary General with the aim of submitting a 
proposal to the Governing Council and establish the terms of office of the Secretary 
General appointed by the Governing Council; 

 

(i)(m) Request the Governing Council to grant supplementary appropriations should the budget 
appropriations approved by the Governing Council appear to be insufficient to cover the 
expenditure required for the execution of the programme and the administration of the 
IPU; in urgent cases, grant these appropriations provided that it shall inform the 
Governing Council of such action at the latter's next session;  

 

(j)(n) Designate an External Auditor entrusted with auditing the accounts of the IPU 
(cf. Financial Regs., Rule 13.1);  

 

(k)(o) Determine the scales of the salaries and allowances of staff members of the IPU 
Secretariat (cf. Staff Regs., Section IV);  

 

(l)(p) Adopt its own Rules;  
 

(m)(q) Carry out all the functions which the Governing Council delegates to it in accordance with 
the Statutes and Rules.  

 
ARTICLE 28 (SECRETARIAT)  
 
1.  The IPU Secretariat comprises the totality of the staff of the Organization under the direction of 
the Secretary General of the IPU (cf. Secretariat, Rule 2), who shall be appointed elected by the 
Governing Council (cf. Art. 21 (l)).  
 
Comment:  
 

This is the current practice. 
 
2.  The Secretariat shall perform the following functions:  
 

(a) Be the permanent Headquarters of the IPU;  
 

(b) Keep records on the Members of the IPU and endeavour to foster new requests for 
affiliation;  

 

(c)  Support and stimulate the activities of the Members of the IPU and contribute, on the 
technical level, towards the harmonization of these activities;  

 

(d)  Prepare the questions to be considered at inter-parliamentary meetings and distribute the 
necessary documents in due time;  

 

(e)  To provide for the execution of the decisions of the Governing Council and of the 
Assembly;  

 

(f) Prepare drafts of the Triennial Strategy, the annual work programme and budget for 
the consideration of the Executive Committee (cf. Financial Regs., Rule 3.2, 3.3 and 3.7);  

 

(g)  Prepare and submit for consideration of the Executive Committee the annual report 
on transparency and accountability to be approved by the Governing Council;  
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(h)  Prepare and submit for consideration of the Executive Committee the triennial 
communications strategy to be approved by the Governing Council;  

 

(i)  Prepare proposals of the Organization’s policies on transparency, accountability 
and communications aligned with the Triennial Strategy of the IPU for the approval 
of the Executive Committee;  

 

(g)(j)  Collect and disseminate information concerning the structure and functioning of 
representative institutions;  

 

(h)(k)  Under the direction of the President, follow up on the Maintain Promote relations 
between the IPU and other international organizations and, in general, its representation 
at international conferences;  

 

(i)(l)  Maintain the archives of the Inter-Parliamentary Union.  
 
ARTICLE 21 (GOVERNING COUNCIL) 
 

The Governing Council shall perform, in particular, the following functions:  
 

(a) Decide on the admission and readmission of Members of the IPU, as well as on the 
suspension of their affiliation, in accordance with Article 4 of the Statutes;  

 

(b) Decide on the place and date of the Assembly (cf. Art. 9.2 and Assembly, Rule 4.2);  
 

(c) Propose the President of the Assembly;  
 

(d) Decide on the holding of all other inter-parliamentary meetings by the IPU, including the 
creation of ad hoc committees to study specific problems; determine the modalities 
thereof and express its opinion on their conclusions;  

 

(e)  Set the number and terms of reference of the Standing Committees of the Assembly (cf. 
Art. 13.1);  

 

(f)  Set up ad hoc or special committees and working groups while ensuring geopolitical, 
geographical (regional and sub-regional) and gender balance in their composition;  

 

(g)  Determine the categories of observers at IPU meetings and their rights and 
responsibilities and decide which international organizations and other bodies shall have 
observer status at the IPU’s meetings on a regular basis (cf. Assembly, Rule 2; 
Governing Council, Rule 4; Standing Committees, Rule 3.1), in addition to inviting on an 
occasional basis observers that may contribute to the study of a particular item on the 
Assembly agenda;  

 

(h)  Adopt the Triennial Strategy of the IPU during the Assembly following the election 
of the President;  

 

(h)(i)  Adopt annually the work programme and budget of the IPU and establish the scale of 
contributions (cf. Financial Regs., Rules 3.1 and 5.2);  

 

(j)  Approve all major agreements to be signed by the IPU (cf. Art. 26.2(g) of the 
Statutes);  

 

(i)(k)  Approve, each year, the accounts for the preceding fiscal year on the recommendation of 
two Auditors, whom it shall appoint from among its members (cf. Governing Council, 
Rule 41; Financial Regs., Rule 13.3; Secretariat, Rule 12);  

 

(l)  Approve the triennial communications strategy submitted by the Executive 
Committee (cf. Art. 26.2(j));  

 

(m)  Approve the annual report on transparency and accountability submitted by the 
Executive Committee (cf. Art. 26.2(i)) and instruct the Secretary General to 
implement the recommendations contained therein;  

 
Comment:  
 

The Secretary General executes all decisions and recommendations of the IPU's governing 
bodies so no need to single this out.  
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(j)(n)  Authorize the acceptance of donations and legacies (cf. Financial Regs., Rule 7.1);  
 

(k)(o)  Elect the members of the Executive Committee (cf. Governing Council, Rules 37, 38 and 
39) and appoint the Secretary General of the IPU (cf. Art. 28.1; Secretariat, Rule 3.1);  

 

(m)(p) Adopt its own Rules and express its opinion on proposals to amend the Statutes (cf. 
Governing Council, Rule 45.1)  

 
ARTICLE 2  
 

1.  The Headquarters of the Inter-Parliamentary Union shall be at Geneva.  
 
2.  The official languages of the Organization are English, and French, Arabic, Spanish and 
Portuguese.  
 
Comment:  
 

Defer a decision and request an estimate of the financial and practical implications of such measures.  
 


