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لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف  731جتري اجتماعات اجلمعية 
 :ق برنامج العمل التايلوف سانت بطرسربغيف مدينة  قصر تافريتشكي وبعض الفعاليات يف املركز الربملاين

 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
لقصر  الرئيسي املدخل جبوار امللحق، املبىن بدء التسجيل 18:00 09:00 2017/10/11 األربعاء

 تافريتشسكي
 

قصر   ،(األرضي بقالطا) قاعة ريدينغ اللجنة الفرعية للشؤون المالية 73:11 77:11  
 تافريتشسكي

 مغلقة

قصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة الفرعية للشؤون المالية 18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 2017/10/12 الخميس
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ يذيةاللجنة التنف 18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  مجموعة الشراكة الجندرية 10:00 09:00 2017/10/13 الجمعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

 :مكان االجتماعات وبرنامج العمل -أواًل 
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 71 رقم قاعة لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين 13:00 09:30 2017/10/13 الجمعة

 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 مغلقة ريتشسكي، قصر تاف(األرضي الطابق) 71 رقم قاعة لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين 18:00 14:30  
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
االجتماع التنسيقي للمجموعة  20:30 18:30  

 اإلفريقية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق)  7قاعة رقم 

 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) ينغ قاعة ريد مكتب النساء البرلمانيات 10:00 09:00 2017/10/14 السبت
االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:00 09:00  

 اآلسيوية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة

اجتماع المستشارين وسكرتارية  11:00 10:00  
 الوفود

  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة

التنسيقي للمجموعة االجتماع  11:30 10:00  
 العربية

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

، قصر (األرضي الطابق) 771 رقم قاعة مسهلي الوضع في قبرصمجموعة  11:30 10:00  
 تافريتشسكي

 

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) دومسكي قاعة منتدى النساء البرلمانيات 13:00 10:30  
 كيتافريتشس
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 الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
 

 نوع الجلسة االنعقادمكان 

اجتماع رؤساء المجموعات  13:00 11:30 2017/10/14 السبت
ورؤساء اللجان  الجيوسياسية

 الدائمة
 

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

وعة االجتماع التنسيقي للمجم 13:30 12:00  
 اإلسالمية

  الربملاين املركز ،املناسبات قاعةيف 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة منتدى النساء البرلمانيات 17:30 14:30  
 تافريتشسكي

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 71 رقم قاعة لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  الشرق األوسط شؤونلجنة  18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 حفل االفتتاح 20:30 19:30  
 

  بطرسربغ سانت إكسبوفوروم،

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 51/51/2017 األحد
 (التسييرلجنة ) 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

 مغلقة
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة تاريخال اليوم
مجلس إدارة منتدى البرلمانيين  09:30 08:30 51/51/2017 األحد

 الشباب لالتحاد البرلماني الدولي
قصر  ،(األرضي الطابق)قاعة ريدينغ 

 تافريتشسكي
 مغلقة

مكتب اللجنة الدائمة لشؤون  71:31 0:11  
 حدةاألمم المت

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

 مغلقة

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة المجلس الحاكم 11:00 09:00  
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق  13:00 09:30  
 اإلنسان

 بشأن القرار مشروع عرض ومناقشة
 العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الدميقراطية بشأن العاملي عالنلإل

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

منتدى البرلمانيين الشباب لالتحاد  13:00 10:00  
 البرلماني الدولي

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  73:31 77:11  
 .والتجارةالمستدامة والتمويل 

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

بدء املناقشة العامة : الجمعية العامة 13:00 11:00  
 من والسالم الثقافية التعددية تعزيزبشأن 
 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي 
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة لسةبدء الج التاريخ اليوم
 على القضاء بشأن تفاعلية جلسة 14:30 13:00 51/51/2017 األحد

 اجلنسية الصحة خالل من اإليدز
 إجراءات إىل احلاجة: واإلجنابية
 عاجلة برملانية

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ 
 تافريتشسكي

 

 :لعامةالجمعية ا 17:00 14:30  
 النقاش العام 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة لشؤون األمم  18:30 14:30  
 المتحدة

 :نقاش حول
 - املتحدة لألمم الربملاين البعد –
 القرار صنع عملية يف عاما   31
 لألمم العامة اجلمعية دور – 

: الدولية اإلدارة الرشيدة يف املتحدة
 األمام؟ حنو املسار هو ما

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنالماليت  قاعة
 الربملاين

 

قصر   ،(األرضي الطابق) 71 رقم قاعة لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 اإلنساناللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق  71:31 73:31  
 يف اجللسة العامةاختتام صياغة مشروع القرار  

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
 النتائج بشأن تفاعلية جلسة 18:00 15:00 51/51/2017 األحد

 الربملاين التقرير يف الواردة الرئيسية
 قابةالر  بشأن 3171 لعام العاملي

 فقط باللغتني اإلجنليزية والفرنسية

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 

 :الجمعية العامة 18:30 17:00  
 البند الطارئ اعتماد 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 الدولي القانون احترام تعزيز لجنة 10:30 09:00 16/10/7152 اإلثنين
 اإلنساني

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

  09:00 
 

13:00 
 

 الجمعية العامة
 ومناقشة حول البند الطارئ ، 
  مواصلة املناقشة العامة 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

  09:30 13:00 
 

اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

القرار يف  ة مشروعاختتام صياغ
 .اجللسة العامة

 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي 
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
قصر  ،(األرضي الطابق) 71 رقم قاعة لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين 13:00 09:30 51/51/7152 اإلثنين

 تافريتشسكي
 لقةمغ

اجتماع جمعية األمناء العامين  12:30 11:00  
 الوطنية للبرلمانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ لجنة شؤون الشرق األوسط 13:00 11:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

اجتماع جمعية األمناء العامين  17:30 14:30  
 الوطنية  للبرلمانات

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة  18:30 14:30  
 والتمويل والتجارة

 يف الربملانية املسامهة عن إحاطة –
 بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر
 3171 لعام املناخ
 القطاع إشراك حول مناقشة –

 نميةالت أهداف تنفيذ يف اخلاص
 الطاقة جمال يف وخاصة املستدامة،
 املتجددة

 

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
 :الجمعية العامة 18:30 14:30 51/51/7152 اإلثنين

 النقاش العام مواصلة
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 بشأن البند الطارىء لجنة صياغة 71:31 73:31  
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 

 مغلقة

اللجنة الدائمة للديمقراطية مكتب  16:30 14:30  
 اإلنسانوحقوق 

 

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

حول عملية األمم  تفاعلية جلسة 17:30 15:30  
: المتحدة لحظر األسلحة النووية

 النووي؟ ماهو األمل يف نزع السالح
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة 30:10 10:11 17/10/7152 الثالثاء
 يستخدمها اليت الرقمية األدوات
 ملهمبع للقيام الربملانيون

 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
 الفريق االستشاري املعين بالصحة 00:12 10:11 17/10/7152 الثالثاء

 (فقط باإلجنليزية)
قصر  ،(األرضي الطابق ) 771القاعة رقم 
 تافريتشسكي

 مغلقة

  ألمن الدولييناللسلم و اللجنة الدائمة  13:00 09:00  
دور الربملاااان يف رصاااد : نقااااش حاااول -

عمل القوات املسلحة الوطنياة املشااركة 
يف عملياااااااات األمااااااام املتحااااااادة حلفااااااا  

 .السالم
 بشاأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش -

 اإللكرتونية احلرب

 كزاملر  ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

اجتماع جمعية األمناء العامين  12:30 10:00  
 الوطنية للبرلمانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

احرتام  تعزيز للجنة مفتوحة جلسة 13:00 11:00  
 مدى على اإلنساين الدويل نونالقا

 الربوتوكول اعتماد منذ عاما   أربعني
 ال كيف: جنيف التفاقيات اإلضايف
 املعاصرة؟ احلرب يف حيمي القانون يزال
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم
الطرق املثلى لإلنفاق  حول نقاش 13:00 11:00 17/10/7152 ثاءالثال

 أجل من الرقابة ممارسة: املايل
 العام الصاحل

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق  71:11 73:31  
 اإلنسان

 اعتماد مشروع القرار

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 ريتشسكيتاف

 

ألمن اللسلم و اللجنة الدائمة مكتب  71:11 73:31  
  الدوليين

 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة

اجتماع جمعية األمناء العامين  17:30 14:30  
 الوطنية للبرلمانات 

 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

، قصر (األرضي الطابق) 71 رقم قاعة نسان للبرلمانيينلجنة حقوق اإل 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 

 مغلقة

 الجمعية العامة  71:31 73:31  
 ،وإقرار القرار حول البند الطارئ 
  العامة املناقشةاختتام 

 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع الجلسة االنعقاد مكان الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم

اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة  18:30 16:30 17/10/7152 الثالثاء
 والتمويل والتجارة

 والبحوث العلم استخدام حول نقاش
   الصحية املعايري أعلى لتحقيق

قصر  ،(األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 

 لرئاسة املرشحني إىل االستماع 18:30 16:30  
 الدويل الربملاين االحتاد

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

 مكتب النساء البرلمانيات 10:00 08:00 18/10/7152 األربعاء
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة

 المجلس الحاكم 73:11 00:09  

 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تشسكيتافري

 

اجتماع جمعية األمناء العامين  30:12 00:10  
 الوطنية للبرلمانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

واألمن  للسلماللجنة الدائمة  30:12 30:10  
  :يينالدول

جلسااة خاارباء حااول اسااتدامة السااالم 
 .كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة

 
 

قصر  ،(ألرضيا الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 



12 

 

 نوع الجلسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء الجلسة بدء الجلسة التاريخ اليوم

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة المجلس الحاكم  73:31 18/10/7152 األربعاء
 تافريتشسكي

 

 الجمعية العامة    
 القرارات إقرار 
 تقارير اللجان الدائمة 
 وئج املناقشات العامة، وثيقة نتا 
 اختتام اجللسة 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اجتماع جمعية األمناء العامين  30:17 30:14  
 الوطنية للبرلمانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

 


