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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 الصلة ذات واالجتماعات 137ال للجمعية العامة الزمني الجدول 

 :دليل الرموز
   
 اجلمعية العامة

 احلاكمأو اجمللس 

 مناقشات اللجان

 املناقشات العامةأو 

 األخرى العامة فعاليات اجلمعية 
 مبا فيها اجللسات املغلقة

 
 7112أكتوبر/  تشرين األول  11 األربعاء،

 90::-810:: 
 

 التسجيل ءبد
  تافريتشسكيقصر ل الرئيسي املدخل جبوار امللحق، املبىن

 و ::800 – ::880 
800:: – 810:: 

 * المالية للشؤون الفرعية اللجنة
 تافريتشسكيقصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ

 7112أكتوبر/ تشرين األول  17 ،الخميس

 
 و::800–::8:0
800:: – 810:: 

 *اللجنة التنفيذية
 تافريتشسكيقصر   ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

 7112أكتوبر/ تشرين األول  13 ،الجمعة

 *جمموعة الشراكة اجلندرية ::8:0 – ::90 
 تافريتشسكيقصر   ،(األرضي الطابق) ريدينغ قاعة 

 *للربملانيني ساناإلن حقوق جلنة ::800 – :900 
 تافريتشسكيقصر  ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 *اللجنة التنفيذية ::800 – ::8:0 
 تافريتشسكيقصر  ،(األرضي الطابق) ريدينغ قاعة 

 *للربملانيني سانجلنة حقوق اإلن ::810 – :8300 
 تافريتشسكيقصر  ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 *اللجنة التنفيذية ::810 – ::800 
 تافريتشسكيقصر  ،(األرضي الطابق)  ريدينغقاعة 

7:82 أكتوبر/ تشرين األول 4مت التحديث يف   
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 7112أكتوبر/ تشرين األول  14، السبت

 *مكتب النساء الربملانيات ::8:0 – ::90 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغ قاعة 

 الوفود وسكرتارية املستشارين اجتماع ::880 – ::8:0 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 *قربص يف الوضع مسّهلي جمموعة :8800 – ::8:0 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 880 رقم قاعة

 البرلمانياتمنتدى النساء  ::800 – :8:00 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 *ورؤساء اللجان الدائمة اجتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية ::800 – :8800 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 البرلمانيات النساء منتدى :8200 – :8300 
 تافريتشسكي قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 *للربملانيني سانجلنة حقوق اإلن ::810 – :8300 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 *الشرق األوسط شؤوننة جل ::810 – ::800 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق)  ريدينغقاعة 

 حفل االفتتاح :7:00 – :8900 
 بطرسربغ سانت إكسبوفوروم،
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 7112أكتوبر/ تشرين األول  11 ،األحد        
 *(لجنة التسيير) اللجنة التوجيهية للجمعية العامة ::90: – ::10: 

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 *جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل :900: – :100: 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق)ريدينغ قاعة 

 *مكتب اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة :8:00 – ::90 
 قصر تافريتشسكي ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 المجلس الحاكم ::880 – ::90: 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 
 ساناإلن وحقوق للديمقراطية الدائمة اللجنة ::800 - :900:

 السنوية الذكرى0 تنوعنا مشاركة بشأن القرار مشروع ومناقشة عرض 
 الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن العشرين

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 منتدى البرلمانيين الشباب لالتحاد البرلماني الدولي ::800 – ::8:0 
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة

 * والتجارة والتمويل المستدامة لتنميةل الدائمة اللجنة مكتب :8700 – ::880  
 قصر تافريتشسكي ، (األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 
 والسالم الثقافية التعددية تعزيز بشأن العامة املناقشة بدء :الجمعية العامة ::800 – ::880

 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 اجلنسية الصحة خالل من اإليدز على القضاء بشأن تفاعلية جلسة :8300 – ::800 
 عاجلة برملانية إجراءات إىل احلاجة0 واإلجنابية

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغ قاعة 

 
  النقاش العام :الجمعية العامة ::820 – :8300

 قصر تافريتشسكي ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
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 اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة :8100 – :8300

 0نقاش حول
 القرار صنع عملية يف عاما   :7 - املتحدة لألمم الربملاين البعد –  
 هو ما0 الدولية اإلدارة الرشيدة يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دور –

 األمام؟ حنو املسار
  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة

 * للربملانيني سانجلنة حقوق اإلن ::810 – :8300 
 قصر تافريتشسكي   ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 
 ساناإلن وحقوق للديمقراطية الدائمة اللجنة :8100 – :8300

 العامة اجللسة يف القرار مشروع صياغة اختتام 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 لعام العاملي الربملاين التقرير يف الواردة الرئيسية النتائج بشأن تفاعلية جلسة ::810 – ::800 
 الرقابة بشأن 7:82
 فقط والفرنسيةليزية اإلجن باللغتني

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

 
 البند الطارئ اعتماد: الجمعية العامة :8100 – ::820

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 

 7112أكتوبر/ تشرين األول  11 ،ثنيناإل

 * اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة :8:00 – ::90 
 ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 
90:: – 800:: 

 
 الجمعية العامة

 حول البند الطارئ مناقشة -
 ةالعام املناقشة مواصلة -

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 
 ساناإلن وحقوق للديمقراطية الدائمة اللجنة ::800 - :900:
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 العامة اجللسة يف القرار مشروع صياغة اختتام  
 تافريتشسكي  قصر ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 *للربملانيني ساناإلن حقوق جلنة ::800 – :900: 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

جمعية األمناء 
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاناتاجتماع  :8700 – ::880
 الربملاين ركزامل ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 * الشرق األوسطشؤون جلنة  ::800 – ::880 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

جمعية األمناء 
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاناتاجتماع  :8200 – :8300
 الربملاين ركزامل ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 والتجارة والتمويل المستدامة للتنمية الدائمة اللجنة :8100 – :8300 
 املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف يةالربملان سامةامل عن إحاطة –

 7:82 لعام
 املستدامة، التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إشراك حول مناقشة –

 املتجددة الطاقة جمال يف وخاصة
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة  

 
8300: – 8100: 

 
 النقاش العام مواصلة: الجمعية العامة

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 
8300: – 8100: 

 
 * الطارئ البند بشأن صياغة لجنة
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

 8300: – 8100: 
 

 * ساناإلن وحقوق لديمقراطيةل الدائمة اللجنة مكتب
 قصر تافريتشسكي ، (األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 15:30– 17:30 
 

ماهو  0عملية األمم املتحدة حلظر األسلحة النووية حول تفاعلية جلسة
 ؟األمل يف نزع السالح النووي

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 7112أكتوبر/ تشرين األول  12، الثالثاء

 
 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة :8:00 - ::90:

 بعملهم للقيام الربملانيون يستخدمها اليت الرقمية األدوات
  قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 
 ( *فقط ليزيةباإلجن) بالصحة املعين االستشاري الفريق ::870 – ::90:

  قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق ) 880القاعة رقم 

 
 الدوليين واألمن مللسل الدائمة اللجنة   ::800 - ::90:

املسااااالحة الوطنياااااة  دور الربملاااااان يف رصاااااد عمااااال القاااااوات0 نقااااااش حاااااول -
 املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

 اإللكرتونية احلرب بشأن سابق قرار تنفيذ 0 حول نقاش -
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة 

جمعية األمناء 
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية للربملاناتاجتماع مجعية األمناء العامني  :8700 – ::8:0
 الربملاين ركزامل ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 *اللجنة التنفيذية ::800 – :8:00 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

 
 مدى على سايناإلن الدويل القانون احرتام تعزيز للجنة مفتوحة جلسة ::800 – ::880

 ال كيف0 جنيف التفاقيات اإلضايف الربوتوكول اعتماد منذ عاما   أربعني
 املعاصرة؟ احلرب يف حيمي القانون يزال
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 
880:: – 800:: 

 
 

 الصاحل أجل من الرقابة ممارسة0 الطرق املثلى لإلنفاق املايل حول نقاش
 العام
 تافريتشسكي قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 
 ساناإلن وحقوق لديمقراطيةل الدائمة اللجنة ::810 – :8300

 القرار مشروع اعتماد
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 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة

 *الدوليني واألمن مللسل الدائمة اللجنةمكتب  ::810 – :8300 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

جمعية األمناء 
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات :8200 – :8300
 الربملاين ركزامل ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 * للربملانيني ساناإلن حقوق جلنة ::810 – :8300 
 قصر تافريتشسكي ، (األرضي الطابق) 81 رقم قاعة

 
 العامة الجمعية :8100 – :8300

 و ،الطارئ البند حول قرارال إقرار -
 العامة املناقشة اختتام -

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 
 والتجارة والتمويل المستدامة للتنمية الدائمة اللجنة :8100 – :8100

 الصحية املعايري أعلى لتحقيق والبحوث مالعل استخدام حول نقاش
   قصر تافريتشسكي ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة  

 
 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع :8100 – :8100

 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة

 7112أكتوبر/ تشرين األول  11، األربعاء
 *مكتب النساء البرلمانيات ::8:0 – ::10 

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) ريدينغقاعة 

 المجلس الحاكم ::800 – ::90 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
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 ة مغلقةساجلل*

األمناء ية جمع
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات :8700 – ::8:0
 الربملاين ركزامل ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 
 الدوليين واألمن مللسل الدائمة اللجنة :8700 - :8:00

  املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة السالم استدامة حول خرباء جلسة -
  قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 8 رقم قاعة  

 المجلس الحاكم :8300 
 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

  
 بعد 
 انتهاء

 اجمللس احلاكم 

 الجمعية العامة
 القرارات إقرار -
 تقارير اللجان الدائمة -
 ملناقشات العامة، وا نتائجوثيقة  -
 اختتام اجللسة -

 قصر تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

جمعية األمناء 
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 مجعية األمناء العامني للربملاناتاجتماع  :8200 – :8300
 املركز الربملاين ،(الثاين الطابق)هول إيفينت 

 
 



GENERAL TIMETABLE OF THE ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 

Legend: 
 

Assembly or 

Governing Council  

Standing Committees or 

Panel discussions  

Other Assembly events, 

including in camera sessions 

  
 

    

Wednesday, 11 October 2017 

 09:00 - 18:00  Beginning of Registration  

Annexe building, next to main entrance to 

Tavrichesky Palace 

 

11:00 - 13:00 and 

15:00 - 18:00  

Sub-Committee on Finance* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

Thursday, 12 October 2017 

 

10:00 - 13:00 and 

15:00 - 18:00  

Executive Committee* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

Friday, 13 October 2017 

 

09:00 - 10:00 Gender Partnership Group* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

09:30 - 13:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians*  

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

10:00 - 13:00 Executive Committee* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

14:30 - 18:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians*  

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

15:00 - 18:00 Executive Committee* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

Saturday, 14 October 2017 

 

09:00 – 10:00 Bureau of Women Parliamentarians* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

10:00 - 11:00 Meeting of Advisers and Secretaries to 

delegations 

Hall no. 1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

10:00 - 11:30 Group of Facilitators for Cyprus* 

Hall no. 115 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

10:30 – 13:00 Forum of Women Parliamentarians 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

11:30 – 13:00 Meeting with the Chairpersons of the 

Geopolitical Groups and the Presidents of the 

Standing Committees*  

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 – 17:30 Forum of Women Parliamentarians 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

Updated on 4 October 2017  



 

14:30 - 18:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians* 

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

15:00 – 18:00 Committee on Middle East Questions* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

19:30 – 20:30 Inaugural Ceremony 

ExpoForum, St. Petersburg  

Sunday, 15 October 2017 

 

08:00 – 09:00 Assembly Steering Committee* 

Hall no. 6 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

08:30 - 09:30 Board of the Forum of Young Parliamentarians*  

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

09:00 – 10:30 Bureau of the Standing Committee on United 

Nations Affairs* 

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:00 – 11:00 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:30 - 13:00 Standing Committee on Democracy and 

Human Rights  

Presentation and debate of draft resolution on 

Sharing our diversity: The 20th anniversary of 

the Universal Declaration on Democracy 

Hall no. 1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

10:00 – 13:00 Forum of Young Parliamentarians of the 

IPU  

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary 

Centre 

 

11:00 - 12:30 Bureau of the Standing Committee on 

Sustainable Development, Finance and Trade* 

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace  

 

11:00 – 13:00 Assembly: Start of the General Debate on 

Promoting cultural pluralism and peace through 

inter-faith and inter-ethnic dialogue 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

13:00 - 14:30 Interactive session on Ending AIDS through 

sexual and reproductive health: the need for 

urgent parliamentary action 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

14:30 – 17:00 Assembly: General Debate 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 - 18:30 Standing Committee on United Nations 

Affairs  

Panel discussions on 

- The parliamentary dimension to the United 

Nations – 20 years in the making 

and 

- The Role of the UN General Assembly in 

international governance: What path forward? 

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary 

Centre 



 

14:30 - 18:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians* 

Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 - 18:30 Standing Committee on Democracy and 

Human Rights  

Drafting in plenary of the draft resolution. 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

15:00 - 18:00 Interactive session on the Key findings from 

the 2017 Global Parliamentary Report on 

oversight 

English and French only 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

17:00 – 18:30 Assembly: Decision on the emergency item 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

Monday, 16 October 2017 

 

09:00 - 10:30 Committee to Promote Respect for 

International Humanitarian Law* 

Hall no.16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:00 – 13:00 Assembly 

- Debate on the emergency item, and 

- Continuation of the General Debate 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:30 - 13:00 Standing Committee on Democracy and 

Human Rights  

Conclusion of drafting in plenary of the draft 

resolution 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:30 - 13:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians* 

Hall no.16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 11:00 - 12:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 

 

11:00 - 13:00 Committee on Middle East Questions* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

ASGP 14:30 - 17:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 

 

14:30 - 18:30 Standing Committee on Sustainable 

Development, Finance and Trade 

- Briefing on The Parliamentary contribution to 

the 2017 UN Climate Change Conference 

- Debate on Engaging the private sector in 

implementing the SDGs, especially on 

renewable energy 

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary 

Centre 

 

14:30 – 18:30 Assembly: Continuation of the General Debate 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 - 18:30 Possible drafting committee on the emergency 

item* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 



 

14:30 - 16:30 Bureau of the Standing Committee on 

Democracy and Human Rights* 

Hall no.16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

15:30 - 17:30 Interactive session on The UN process for the 

prohibition of nuclear weapons: what hope for 

nuclear disarmament?  

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

Tuesday, 17 October 2017 

 

09:00 - 10:30 e-Parliament interactive session  

The digital tools that parliamentarians use to 

do their work 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:00 - 12:00 Advisory Group on Health (ENGLISH ONLY)* 

Hall no.115 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

09:00 - 13:00 Standing Committee on Peace and 

International Security 

- Panel discussion on The role of parliament in 

monitoring the action of national armed forces 

participating in UN peacekeeping operations  

and 

- Panel discussion on The implementation of a 

previous resolution on cyber warfare 

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary 

Centre 

ASGP 10:00 - 12:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 

 

10:30 - 13:00 Executive Committee* 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

11:00 – 13:00 Open session of the Committee to Promote 

Respect for  

International Humanitarian Law on Forty years 

since the adoption of the Additional Protocol to 

the Geneva Conventions: How does the law still 

protect in contemporary war? 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

11:00 – 13:00 Parity debate on Holding the purse strings: 

Exercising oversight for the common good  

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 – 16:00 Standing Committee on Democracy and 

Human Rights 

Adoption of the draft resolution 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 - 16:00 Bureau of the Standing Committee on Peace 

and International Security * 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

ASGP 14:30 – 17:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 

 

14:30 - 18:00 Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians* 

Hall no.16 (ground floor), Tavrichesky Palace 



 

14:30 – 18:30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency 

item, and  

- Conclusion of the General Debate 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

16:30 - 18:30 Standing Committee on Sustainable 

Development,  

Finance and Trade 

Panel discussion on Using science and research 

to achieve the highest health standards 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

16:30 - 18:30 Hearing with candidates for IPU President 

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary 

Centre 

Wednesday, 18 October 2017 

 

08:00 - 10:00 Bureau of Women Parliamentarians * 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky 

Palace 

 

09:00 – 13:00 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 10:00 - 12:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 

 

10:30 - 12:30 Standing Committee on Peace and 

International Security 

Expert hearing on Sustaining peace as a 

vehicle for achieving –sustainable development 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

14:30 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

At the end of the Governing Council Assembly 

- Adoption of resolutions 

- Reports of the Standing Committees 

- Outcome document of the General debate, 

and 

- Closing sitting  

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 14:30 - 17:30 ASGP Meeting 

Event Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 
 

* In camera meeting 

 


