
 لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة     
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 

      ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                               2016 أكتوبر/  تشرين األول 05    

 

 مكان االجتماعات وبرنامج العمل:

لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف املركز  135جتري اجتماعات اجلمعية 
 للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية وفق برنامج العمل التايل:الدويل 

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

قاعة االجتماعات الرئيسة، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00 2016/10/20 اخلميس
 الدويل

 مغلقة

قاعة االجتماعات الرئيسة، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 15:00  
 الدويل

 مغلقة

قاعة االجتماعات الرئيسة، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 2016/10/21 اجلمعة
 الدويل

 مغلقة

االجتماعات الرئيسة، مقر االحتاد الربملاين قاعة  اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 الدويل

 مغلقة

قاعة االجتماعات الرئيسة، مقر االحتاد الربملاين  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2016/10/22 السبت
 الدويل

 مغلقة



 لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة     
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 

      ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                               2016 أكتوبر/  تشرين األول 05    

 

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

  البهو، املركز الدويل للمؤمترات يف جنيف التسجيل بدء 19:00 09:00  

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  

قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 الدويل

 مغلقة

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  اإلنسان للربملانينيجلنة حقوق  17:30 14:00  

قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 الدويل

 مغلقة

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  مكتب النساء الربملانيات 10:30 08:30 2016/10/23 األحد

اجتماع مع رؤساء اجملموعات  12:30 11:00  
 اجليوسياسية

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ، 

  ، 0، الطابق 2القاعة  منتدى النساء الربملانيات 13:00 11:00  

جلنة تعزيز احرتام القانوين الدويل  15:30 14:00  
 اإلنساين

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ، 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة اجللسةبدء  التاريخ اليوم

  ، 0، الطابق 2القاعة  منتدى النساء الربملانيات 17:30 14:30  

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  

 اجتماع املستشارين وسكرتارية الوفود 17:30 16:30  

 

  ،3، الطابق  6،5 القاعتني

اجملموعة ) الوفود الربملانية العربية اجتماع 20:00 18:00  
 (العربية

 مغلقة ، 3، الطابق  6،5 القاعتني

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 24/10/2016 اإلثنني

 ) التسيري(

 مغلقة ، 3، الطابق VIPكبار الشخصيات   صالة

جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب  09:00 08:00  
 لالحتاد الربملاين الدويل

 مغلقة ، 1-، الطابق18القاعة 

 اجمللس احلاكم 10:45 09:00  

 

  ،  1، الطابق1القاعة 



 لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة     
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 

      ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                               2016 أكتوبر/  تشرين األول 05    

 

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

  ، 0، الطابق 2القاعة   الدويللالحتاد الربملاينمنتدى الربملانيني الشباب  13:00 09:00  

اللجنة الدائمة حول الدميقراطية وحقوق  13:00 09:30  
 االنسان

ة حول حري)تقدمي ومناقشة مشروع القرار 
 ،املرأة يف املشاركة يف العمليات السياسية

بناء  بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل:
الشراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذا 

 الغرض(.

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 11:00  
 الوطنية للربملانات 

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

: بدء النقاش العام حول اجلمعية العامة 13:00 11:00  
انتهاكات حقوق االنسان كنذير 

الربملانات من أوائل : للصراعات
 املستجيبني

    ،1، الطابق 1القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

 :اجلمعية العامة 17:30 14:30  

 النقاش العام 

   ،1، الطابق 1القاعة 

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدويل 17:30 14:30  

جلسة اخلرباء حول دور الربملان يف منع 
التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية 

 للدول ذات السيادة

  ، 0، الطابق 2القاعة 

اجملموعة االستشارية لفريوس نقص  17:30 14:30  
وصحة األم  املناعة البشرية/اإليدز،
 والوليد وصحة الطفل

 )لغة إنكليزية فقط( 

 

 مغلقة ، 1-، الطابق15القاعة 

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  17:30 14:30  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  18:30 14:30  
 االنسان

 صياغة مشروع القرار يف جلسة عامة

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

 :اجلمعية العامة 18:30 17:00  

 القرار حول البند الطارئ 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

  ،1الطابق منطقة االحتفاالت  حفل استقبال يقيمه اجلانب السويسري   18:30  

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  10:30 09:00 25/10/2016 الثالثاء
 والتمويل والتجارة

 ، 1-، الطابق18القاعة 

 

 مغلقة

 اجلمعية العامة 13:00 09:00  

  ،مناقشة حول البند الطارئ 
 مواصلة املناقشة العامة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة اجللسةبدء  التاريخ اليوم

جلسة معلومات عن أعمال وأنشطة  12:30 09:30  
م مجيع مفتوحة أما االحتاد الربملاين الدويل

 املندوبني )إنكليزي وفرنسي فقط(

  ، 0، الطابق 2القاعة 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  13:00 09:30  
 االنسان

 صياغة مشروع القرار يف جلسة عامةختام 

 

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  12:30 10:00  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  القضايا املتعلقة بالشرق األوسطجلنة  13:00 11:00  

جنة الدائمة لشؤون األمم مكتب الل 16:00 14:30  
 املتحدة

 مغلقة ، 1-، الطابق18القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

 مناء العامني للربملاناتاجتماع مجعية األ 17:30 14:30  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30  
 والتمويل والتجارة:

  مقطع حول املسامهة الربملانية ملؤمتر
 ، 2016التغري املناخي باألمم املتحدة 

  النقاش حول تطوير تعزيز التعاون
الدويل بشأن أهداف التنمية املستدامة، 

وال سيما بشأن اإلدماج املايل للمرأة 
 بوصفها حمركاً للتنمية

  ، 0، الطابق 2القاعة 

  ، 1، الطابق 1القاعة  : مواصلة النقاش العامالعامة اجلمعية 18:30 14:30  

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  ممكنة بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  

 حلقات نقاش غري رمسية  18:30 14:30  

 )إنكليزي وفرنسي فقط(

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

دائمة للدميقراطية مكتب اللجنة ال 18:30 16:30  
 وحقوق االنسان

 مغلقة ، 1-، الطابق 18القاعة 

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 9:00 26/10/2016 األربعاء

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدويل 12:00 9:00  

 مناقشات عامة حول:

  تعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع
 األمن اخلاص

 النزع الشامل للسالح 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 09:00  

  مناقشة حول متويل األمم املتحدة 
ندوة نقاش حول استجابة األمم املتحدة 

ملزاعم االستغالل اجلنسي واالعتداء 
قوات حفظ السالم اجلنسي من قبل 

 التابعة لألمم املتحدة

  ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  12:30 10:00  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  التنفيذيةاللجنة  13:00 10:30  

اء ينظمه منتدى النسمناقشة عن التكافؤ  13:00 11:00  
 الربملانيات

  ، 0، الطابق 2القاعة 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  16:00 14:30  
 االنسان

 اعتماد مشروع القرار

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

 احرتام مفتوحة للجنة تعزيز جلسة 16:30 14:30  
 القانون الدويل اإلنساين

  CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ، 

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  17:30 14:30  
 الوطنية

 

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

 مغلقة CCVصالة لوزان، املبىن امللحق ،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  

 اجلمعية العامة  18:30 14:30  

،اعتماد القرار حول البند الطارئ 
اختتام املناقشات العامة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل  18:30 16:30  
 والتجارة

دور الربملانات يف مواجهة ندوة نقاش حول 
 أنشطة الصناديق االنتهازية

  ، 0، الطابق 2القاعة 

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ،  القضايا املتعلقة بالشرق األوسط جلنة 18:30 17:00  

 مكتب النساء الربملانيات 10:00 08:00 27/10/2016 اخلميس

 

 مغلقة CCVصالة جنيف، املبىن امللحق ، 

 اجمللس احلاكم 13:00 9:30  

 

  ، 1، الطابق 1القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

مشرتك بني االحتاد الربملاين اجتماع  12:30 10:30  
مجعية األمناء العامني للربملانات الدويل و 
 الوطنية

  ، 0، الطابق 4 و 3 القاعتني

اللجنة الدائمة للسلم واألمن مكتب  16:00 14:00  
 الدويل

 مغلقة  ،1-، الطابق 15القاعة 

  ، 1، الطابق 1القاعة  اجمللس احلاكم  14:30  

 اجلمعية العامة    

 اعتماد القرارات 
 تقارير اللجان الدائمة 
  ،وثيقة نتائج املناقشات العامة 
 اختتام اجللسة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 
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