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 4الرقم 

 1اليومية الجريدة
 7171تشرين األول/ اكتوبر  71 ،الثالثاء

 
 

 المكان اللقاء التوقيت
 األدوات حول اإللكتروني للبرلمان تفاعلية جلسة صباحا   71001 – 0011

 بعملهم للقيام البرلمانيون يستخدمها التي الرقمية
 الطابق) 7 رقم قاعة

 ، قصر تافريتشسكي(األرضي
باللغة اإلنجليزية والفرنسية ) 

 (فقط
 

  بالصحة المعني االستشاري الفريق ظهرا   77011 –صباحا   0011
 

 الطابق) 771 رقم قاعة
 ، قصر تافريتشسكي(األرضي

 (باللغة اإلنجليزية فقط) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 7662 تشرين األول/ اكتوبر 60مساء يوم  0066علومات حتى الساعة الم 1

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
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 المكان اللقاء التوقيت
 بعد الظهر 7011 –صباحا   0001
 
 

 صباحا   77011 –0001
 
 
 

 بعد الظهر 7011 –صباحا   77011
 

 الدوليين واألمن السلم لجنة
 (المكسيك) السيناتور روخاس، لورا السيدة ترأسها
 المكتب انتخابات 
 0الفريق مناقشات 
 المشاركة الوطنية المسلحة القوات عمل رصد في البرلمان دور -
 المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ عمليات في

 0المحاور
 شعبة رئيس المدير، مساعد بورن، جوهانس السيد

 على الديمقراطية للرقابة جنيف مركز في والبحوث السياسات
 المسلحة، القوات

 (7172 هانوي،) اإللكترونية الحرب بشأن سابق قرار تنفيذ -
 

 0المشاركون
 السياسات تنسيق فريق رئيس جير، كارستن السيد

 ألمانيا االتحادية، الخارجية وزارة ،اإللكترونية
 للسالم ICT4 مؤسسة رئيس ستوفاشر، دانيال السيد
 

 الطابق) ملتي فانكشنال قاعة
  البرلماني المركز ،(الثاني

 بعد الظهر 7011 –صباحا   71001
 

 اللجنة التنفيذية
 

 الطابق)  قاعة ريدينغ
  قصر تافريتشسكي، (األرضي

 (جلسة مغلقة)
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 المكان اللقاء التوقيت
  بعد الظهر 7011 -صباحا   77011

 
 

 الدولي اإلنساني احترام القانون تعزيز للجنة مفتوحة جلسة
 اإلضافي البروتوكول اعتماد منذ عاما أربعين مدى علىحلقة نقاش0 

 المعاصرة؟ الحرب في يحمي القانون يزال ال كيف0 جنيف التفاقيات
 0 الجلسة مدير

 (بلجيكا) السابق الشيوخ مجلس عضو ماهوك، فيليب السيد
 0 الفريق أعضاء

 (كولومبيا) السناتور كورزو، مانويل خوان السيد
 (السويد) البرلمان عضو غرين، مونيكا السيدة
 للصليب الدولية اللجنة القانوني، المستشار ،شارلييه بنجامين السيد
 األحمر،
 جنيف نداء أوراسيا، منطقة رئيسة كوتين، ليكين ماري السيدة

 الطابق) 7 رقم قاعة
 قصر تافريتشسكي، (األرضي
 

 بعد الظهر  7011 -صباحا   77011
 

التحكم بالموارد المالية:  حول نقاش متكافئ الفرص
، ينظمه منتدى العام الصالح أجل من الرقابة ممارسة

 النساء البرلمانيات
 0مشرف
 (هولندا) النائب شريفر، نيكو السيد        
 0المشاركون
 الوطني المجلس رئيسة موديسي، ثاندي السيدة

 (فريقياإ جنوب) للمقاطعات
 الحسابات تدقيق لجنة رئيس نائبة موسر، غابرييال. د
 (النمسا)

 وازنةالم لجنة رئيس نائبة روبين، بيتيتا كارينا السيدة
 (بيرو) العام والحساب
 االتحاد المعلومات، أخصائي ريتشاردسون، أندي السيد
 الدولي البرلماني
 السياسية العمليات الفريق، رئيس شوفيل، تشارلز السيد
 األمم برنامج والبرامج، السياسات دعم مكتب الشاملة،
 اإلنمائي، المتحدة

 

 الطابق) دومسكي قاعة
  قصر تافريتشسكي، (األرضي
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 المكان اللقاء التوقيت
 بعد الظهر  0011 - 7001
 

 اإلنسان وحقوق الديمقراطية لجنة
 السنوية الذكرى0 تنوعنا مشاركة0 1 البند 

 الديمقراطية بشأن العالمي لإلعالن العشرين
 القرار مشروع اعتماد -
 في اللجنة أعمال لجدول مقترحات في النظر -

 700 و 701 االجتماعين
 بشأن 7177 عام قرار على إضافةإجراء  تأييد اقتراح -

 الفريق أعده الصحية، الخدمات على الحصول
 نقص بفيروس المعني الدولي لالتحاد االستشاري
 والطفل والوليد األم وصحة اإليدز/  البشرية المناعة

 

 الطابق) 7 رقم قاعة
  قصر تافريتشسكي، (األرضي

 بعد الظهر  0011 - 7001
 

 الطابق)  قاعة ريدينغ الدوليين واألمن السلم مكتب لجنة
  قصر تافريتشسكي، (األرضي

 (جلسة مغلقة)
 بعد الظهر  6011 - 7001
 

 للبرلمانيين اإلنسان حقوق لجنة
 .الحاكم مالجلس إلى لتقديمها مقررات مشاريع اللجنة ستعتمد

 الطابق) 71 رقم قاعة
 قصر تافريتشسكي، (األرضي

 جلسة مغلقة()
 

 بعد الظهر  6001 - 7001
 
 
 
 
 
 

 

 العامة الجمعية
 الخطيرة، اإلنسانية األزمة إنهاء -( الطارئ بندال) 1 البند

 الروهينيغيا، باعتبارها تهديد على العنيفة والهجمات االضطهاد،
 واآلمنة المشروطة غير عودتهم وضمان الدوليين، واألمن للسلم
 ميانمار في وطنهم إلى

 القرار اعتماد -
 العام النقاش اختتام 

 العام المدير التويجري، عثمان بن العزيز عبد الدكتور كلمة<   
 (اإليسيسكو) والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية للمنظمة

 الطابق) دومسكي قاعة
 ، قصر تافريتشسكي(األرضي
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 المكان اللقاء التوقيت
  بعد الظهر 6001 - 0001
 

 والتجارة والتمويل المستدامة التنمية لجنة
 أعلى لتحقيق والبحوث مالعل استخدام حول نقاش حلقة
  الصحية المعايير

  

 الطابق) 7 رقم قاعة
 قصر تافريتشسكي، (األرضي
 

  بعد الظهر 6001 - 0001
 

 البرلماني االتحاد لرئاسة المرشحين إلى االستماع
 الدولي
 

 الطابق) ملتي فانكشنال قاعة
 البرلماني المركز ،(الثاني

 الثقافي المساء مساء   1011
 االتحادية الجمعية تستضيفه الذي الثقافي التبادل حفل
 ا االتحاديةلروسي

 ماريانسكي مسرح
 الجديد المسرح  
 (الثاني ماريينسكي)

                                                 ******* 
 أكتوبرتشرين األول/  71 ،األربعاء يومل الرئيسي البرنامج مراجعة

 

 الحاكم مجلسال بعد الظهر  7011 – صباحا   0011
 الدولي البرلماني االتحاد رئيس انتخاب
 األعمال جدول على المتبقية األخرى البنود في النظر
 

، (األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 قصر تافريتشسكي

 

بعد  77001 –صباحا   71001
 الظهر
 
 

 ينالدولي واألمن لسالما لجنة
 السالم على الحفاظ حول استماع جلسة
 المستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة

، قصر (األرضي الطابق) 7 رقم قاعة
 تافريتشسكي

  بعد الظهر 7001
 
 

 الحاكم مجلسال
 األعمال جدول في المتبقية البنود جميع في النظر

 
 
 

، (األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 قصر تافريتشسكي
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 المكان اللقاء التوقيت

 عند انتهاء المجلس الحاكم
 

 الجلسة الختامية  - الجمعية العامة
 (0 البند) اإلنسان وحقوق الديمقراطية لجنة قرار
لجنة التنمية المستدامة  الدوليين، واألمن السلم لجنة تقارير

 اللجنة الخاصة بشؤون األمم المتحدة والتمويل والتجارة،
 (2 البند)

 الديمقراطية للج لجنة الموضوعي البند على الموافقة
 البرلماني لالتحاد 700 ـــــــالالعامة  الجمعية في ،وحقوق
 (6 البند) الدولي
 العامة للمناقشة الختامية الوثيقة
 الجمعية اختتام
 

، (األرضي الطابق) دومسكي قاعة
  قصر تافريتشسكي

                                                   *********** 
 معلومات أخرى

 فـي المنـدوبين مشـاركة لتعزيـز أيضـا الـدولي، البرلمـاني الورقـة الذكيـة لالتحـاد سياسـة مـن كجزء :النقالةعلى الهواتف  تطبيق الجمعية 
 المعلومـات إلـى الجمعيـة، الوصـول لوثـائق اإلنترنـ  عبـر التشـاور المباشـر لتسـهيل تطبيـق تـوفير الدولي. تم البرلماني االتحاد جمعيات
عـن طريـق رابـط مخـزن  CrowdCompassمركـز الحضـور  مـن (App 137 701تحميـل تتطبيـق  ويمكـن. الجمعيـة المتعلقة
ـــــــــــق، ـــــــــــة صـــــــــــفحة مـــــــــــن خـــــــــــالل التطبي http://archive.ipu.org/conf-) الـــــــــــدولي البرلمـــــــــــاني لالتحـــــــــــاد العامـــــــــــة الجمعي

e/137agnd.htm) إلـى طلـب إرسـال من خالل اإللكتروني شخصية عبر البريد دعوة طريق عن أو sas@ipu.org . ويمكـن
( مكتب المعلومات مقابل) كوبولني قاعة في يقع عن طريق مكتب المساعدة، الذي التطبيق من المطلوبة السر االحصول على كلمة

ـــــــــي مـــــــــن خـــــــــالل الـــــــــرابط المســـــــــتخدم ويتـــــــــاح دليـــــــــل. تافريتشســـــــــكي قصـــــــــر مـــــــــن األرضـــــــــي الطـــــــــابق فـــــــــي  علـــــــــى الموقـــــــــع االلكترون
manual.pdfuser-e/137/App-http://archive.ipu.org/conf. 

 

 الحصـول فـي يرغبـون الـذين للمنـدوبين خدمات تصوير المستندات ومركز الطباعة في الخدمة هذه تتوفر0 الطلب عند الطباعة خدمة 
 .الدولي البرلماني لالتحاد العامة الجمعية صفحة على ُنشرت وثيقة من نسخة على

 الجمعيـة تطبيـق علـى للتشاور متاحة للمشاركين المؤقتة القائمة بأن الوفود تذكير نود :المشاركين قائمة Assembly App وأنـه ، 
 أجـل ومن. الوثائق توزيع دائرة من طلبها، على بناء مطبوعة، نسخة على الحصول ويمكن. النسخ من محدود عدد سوى طبع يتم لم

 التسـجيل مكتـب فـي فيليبـين مارينـا السـيدة إلـى تطـرأ تغييـرات أي عن تبلغ أن الوفود من يرجى للمشاركين، النهائية القائمة دقة ضمان
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 الموقـــع علـــى للمشـــاركين النهائيـــة القائمـــة وستنشـــر. أكتـــوبر/  األول تشـــرين 71 الثالثـــاء يـــوم ظهـــرا   عشـــرة الثانيـــة الســـاعة بحلـــول
 .الدولي البرلماني اإللكتروني لالتحاد

 صابر السيد إلى رسالة إرسال إلى المندوبون يُدعى0 واليته المنتهية الدولي البرلماني االتحاد سجل الزوار لتوجيه رسائل إلى رئيس 
 (.دومسكي قاعة) العامة الجلسات قاعة من بالقرب الموجودة المنشورات قاعة في تشودري

 

 آمنـة، هجـرة أجـل مـن عـالمي اتفـاق نحـوت بعنـوان البرلمانيـة، االسـتماع جلسـة0 7171المتحـدة  األمـم فـي برلمانيـة اسـتماع جلسـة 
 إلــى رســمية رســالة وســتعمم. نيويــورك فــي 7171 شــبا / فبرايــر 70 – 77يــومي  َســُتعقد ت،البرلمانــات مســاهمة0 ومنتظمــة منظمــة،
 على للحصول http://www.ipu.org على االتحاد موقع مراجعة يرجى. نوفمبر/  الثاني تشرين 72 بحلول البرلمانات جميع

 .منتظمة تحديثات
 

 فـي المشـاركة إلـى المنـدوبين االتحـاد يـدعو0 الـدولي البرلمـاني لالتحـاد الجديـدة المفتوحـة البيانـات منصـة اسـتخدام قابليـة دراسة 
 المنشــورات مكتـب زيــارة يرجـى للمشــاركة،. مـنكم نســمع أن نـود البرلمانــات، بيانـات مهمـة لــــ، أو مــع، تعمـل كنــ  إذا. الدراسـة هـذه
 والسـاعة صـباحا   العاشـرة السـاعة بـين( المفتـوح التلفزيـون اسـتوديو بجانـب تافريتشسـكي، قصر األرضي، الطابق إكاتيرينينسكي، قاعة)

. تومـانين سـيلفيا أو يمكنك بدال  من ذلك، االتصال بالسـيدة أكتوبر،/  األول تشرين 71 الثالثاء غدا  أو  اليوم من. الظهر بعد الثانية
 .موعد لترتيب sto@ipu.org في اإللكتروني البريد طريق عن تومانين بالسيدة االتصال يرجى

 

  حـــول المنـــدوبين مـــع مقـــابالت بـــاجراء 7171 تقريـــر مؤلـــف يقـــوم :7171 لعـــام العـــالمي اإللكترونـــي البرلمـــان تقريـــر فـــي البحـــ 
 البرلمـــاني االتحــاد أمانــة خــالل مــن ويليامســون أنــدي ــــب االتصــال يرجــى. الرقميــة واألدوات االجتمــاعي التواصــل لوســائل اســتخدامهم
 .معه مقابالت إجراء في ترغب كن  إذا الدولي
 

 معلومات اإلعالم  
 

 http://www.ipu.org/ or https://ipu137russia.org. من خالل الرابط مباشرة الهواء على 173الـــ  الجمعية مشاهدة

 

7IPU13 #  باستخدام تويتر أو المشاركة فيها على المناقشات متابعة
(www.twitter.com/ipuparliament .) 

 على النساء البرلمانيات منتدى ، IPUparliament@ على الدولي البرلماني االتحاد متابعة
#WomenMPs على الشباب البرلمانيين ومنتدى #youngMPs. 

 

https://www.flickr.com/photos/inter- على متاحة الفعالية صور
union/albums-parliamentary.برلمان روسيا االتحادية 0 اعتماد يرجى.  

 0االتصال مع يرجى أكثر، لمعلومات
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 ا االتحاديةلروسي االتحادية الجمعية سومبايف، سيرجي الدولي البرلماني االتحاد ميليغان، جان
 ؛(سويسرا)  3153 854 79 41+ 0الجوالة الهواتف

 محلي()  181 796 01785 88+
اإللكتروني0  البريد 
 SVSumbaev@senat.gov.ru 

 
  jm@ipu.orgاإللكتروني0  البريد

 
 731الــــ  الدورة في شغلها المراد الشواغر

 .الشواغر وثيقة على االطالع يرجى التفصيلية، المعلومات من لمزيد
*** 

 

 تقـــديم ويمكـــن. أدنـــاه المبـــين النحـــو علـــى انتخابـــات الحـــاكم المجلـــس جريســـيُ  ،7171 أكتـــوبر/  األول تشـــرين 71 فـــي
 قصــر األرضــي، الطــابق األتريــوم، ال) قســم خــدمات الوثــائق إلــى( واحــدة صــفحة مــن ذاتيــة وســيرة موقعــة رســالة) الترشــيحات
 المرشــحين مــن ويطلــب .7171 أكتــوبر/  األول تشــرين 71 الثالثــاء يــومال صــباح مــن 11.0 الســاعة حتــى( تافريتشســكي
 الموقـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى المتـــــــــــــــــاح الشـــــــــــــــــواغر نمـــــــــــــــــوذ  كمالســـــــــــــــــتإ للبرلمـــــــــــــــــانيين اإلنســـــــــــــــــان حقـــــــــــــــــوق لجنـــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــواغر

chrp.pdf-e/miscel/form-http://archive.ipu.org/hr 
 

 الدولي البرلماني االتحاد رئيس
 0اآلتية الترشيحات اآلن حتى وردت
 ؛(المكسيك) بارون كويفاس.   السيدة -
 (.األوروغواي) باسادا. إ السيدة -

 
 

 التنفيذية اللجنة
 وثالثة األفريقية؛ المجموعة في العضوية مدة إلكمال( ذكور) واحد عضو0 أعضاء أربعة الحاكم مجلسال ينتخبسَ 

 .للمجموعة والية الستكمال هو منهم واحد ،ا  زائد عشر اثني لمجموعة( الذكور من واثنين واحدة امرأة) أعضاء
 0التالية الترشيحات وردت اآلن، وحتى

mailto:jm@ipu.org
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 سلفه؛ فترة الستكمال كينيا، برلمان من مقد  مُ  ترشيح(0 كينيا) لوساكا السيد. ك السيد
 .ا  زائد عشر االثني مجموعة من مقدمة ترشيحات(0 كندا) ماكغينتي. د والسيد( سويسرا) نيلن كيينر. م السيدة -
 
 

 
 األخرى والهيئات اللجان
 للبرلمانيين اإلنسان حقوق لجنة
 المجموعة من عضوينوا يكون أن ويفضل ،(ورجالن امرأتان المثالية الناحية من) أعضاء أربعة الحاكم مجلسال ينتخبسَ 
 .ا  زائد عشر االثني مجموعة من وعضوين فريقيةاإل

 0التالية الترشيحات وردت اآلن، وحتى
 فريقية؛اإل المجموعة من مقدمة ترشيحات(0 بنن) أريفاري - باكو. ن والسيد ،(أوغندا) زابو موكودا.   السيدة -
 .ا  زائد عشر االثني مجموعة من مقدمة ترشيحات(0 سويسرا) كاروني. أ والسيد ،(صربيا) جيركوف. أ السيدة -
 

 األوسط شؤون الشرق لجنة
 (.واحد ورجل امرأتان) أعضاء ثالثة الحاكم مجلسال ينتخبسَ 

 0التالية الترشيحات وردت اآلن، وحتى
 ؛ا  زائد عشر االثني مجموعة من مقدم ترشيح(0 بلجيكا) غرويلز. ب السيدة -

 .لبلغاريا الوطنية الجمعية من مقدم ترشيح(0 بلغاريا) ميهايلوف. غ السيد
 

 اإلنساني الدولي القانون احترام تعزيز لجنة
 عضـو أوراسـيا؛ لمجموعـة( أنثـى) عضـو فريقيـة؛اإل للمجموعـة( أنثـى) واحـد عضو0 أعضاء أربعة الحاكم مجلسال ينتخبسَ 

 .ا  زائد عشر اثني لمجموعة( ذكور) واحد وعضو الكاريبي؛ البحر ومنطقة الالتينية أمريكا لمجموعة( الذكور من) واحد
 0التالية الترشيحات وردت اآلن، وحتى
 فريقية؛اإل المجموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 بنن) أواساجاري دافيا. أ السيدة -
 أوراسيا؛ مجموعة من مقدم ترشيح(0 االتحاديةا روسي) فتوريجينا.إ السيدة -
 .لبلغاريا الوطنية الجمعية من مقد  مُ  ترشيح0 (بلغاريا) تشوكولوف. د السيد -
 

 7171 لحسابات مدققي حسابات داخليين تعيين
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 .7171 عام لحسابات داخليين مدققين الحاكم مجلسال سيعين
 0التالي الترشيح تلقي تم اآلن، وحتى
 .ا  زائد عشر االثني مجموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 البرتغال) ماسيدو. ف السيد -

*** 
 

 الدائمة مكاتب اللجان
 

 0للمكاتب التالية االنتخابات ستجري
 الدوليين واألمن السلم لجنة
 .ا  زائد عشر اثني لمجموعة( إناث) واحد وعضو الهادئ؛ والمحيط آسيا لمجموعة( ذكور أو أنثى) واحد عضو0 عضوان
 0التالية الترشيحات وردت اآلن، وحتى
 ؛الهادئ والمحيط آسيا مجموعة من مقد  مُ  ترشيح0(الهند) كامباماتي.ب السيد -
 .ا  زائد عشر االثني مجموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 تركيا) كيرت سيريتوغلو. ل السيدة -
 

 .االنتخابات موعد حتى المعنية سياسيةيو الج المجموعات من قبل أعاله المذكورة للشواغرتقديم الترشيحات  ويمكن
*** 
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Time  Meeting Place 
 

 

 

 

9 a.m. – 10.30 a.m. e-Parliament interactive session on The digital tools that 

parliamentarians use to do their work 

Moderator: Mr. Andy Williamson, author of the World e-Parliament Report 

Hall No. 1  
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
(English and 
French only) 

 

9 a.m. – 12 noon Advisory Group on Health Hall No. 115  
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
(in camera) 

(English only) 

9 a.m. – 1 p.m. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
9 a.m. – 11 a.m. 

 
 
 
 
 

11 a.m. – 1 p.m. 

Standing Committee on Peace and International Security 

Chaired by Ms. Laura Rojas, Senator (Mexico) 
 

 Elections to the Bureau  

 

 Panel discussions: 
 

– The role of parliament in monitoring the action of national armed forces 
participating in UN peacekeeping operations 

 

 Panellist: Mr. Johannes Born, Assistant Director, Head of Policy and 
Research Division, Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces (DCAF) 

 

  

– The implementation of a previous resolution on cyber warfare (Hanoi, 2015) 
 

   Panellists: Mr. Karsten Geier, Head of the Cyber Policy Coordination 
Staff, Federal Foreign Office, Germany 

 Mr. Daniel Stauffacher, President of the ICT4Peace 
Foundation 

 

Multifunctional Hall 
(2

nd
 floor) 

Parliamentary 

Centre 

10.30 a.m. – 1 p.m. Executive Committee Reading Room  
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
(in camera) 

 

11 a.m. – 1 p.m. Open session of the Committee to Promote Respect for International 

Humanitarian Law 
 

Panel discussion on Forty years since the adoption of the Additional Protocol to 
the Geneva Conventions: How does the law still protect in contemporary war? 
 

 

Moderator: Mr. Philippe Mahoux, former Senator (Belgium) 
 

 

Panellists: Mr. Juan Manuel Corzo, Senator (Colombia) 
 

 Ms. Monica Green, MP (Sweden) 
 

 Mr. Benjamin Charlier, Legal Adviser, International Committee 
of the Red Cross (ICRC) 

 

 Ms. Marie Lequin Coutin, Head of Eurasia Region, 
Geneva Call 

Hall No. 1 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
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11 a.m. – 1 p.m. Parity debate on Holding the purse strings: Exercising oversight for the 

common good, organized by the Forum of Women Parliamentarians  
 

Moderator: Mr. Nico Schrijver, MP (Netherlands) 
 

Panellists: Ms. Thandi Modise, Chairperson of the National Council of 
Provinces (South Africa) 

 

 Dr. Gabriela Moser, MP, Chairperson of the Court of Audit 
Committee (Austria) 

 

 Ms. Karina Beteta Rubín, MP, President of the Committee on 
Budget and General Account (Peru) 

 

 Mr. Andy Richardson, Information Specialist, IPU 
 

 Mr. Charles Chauvel, Team Leader, Inclusive Political 
Processes, Bureau for Policy and Programmes Support, 
United Nations Development Programme (UNDP) 

 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
 

2.30 p.m. – 4 p.m. Standing Committee on Democracy and Human Rights 

 Item 4: Sharing our diversity: The 20
th
 anniversary of the Universal 

Declaration on Democracy 

 – Adoption of the draft resolution 

 Consideration of proposals for the Committee’s agenda at the 138
th
 and 

139
th
 Assemblies 

 Proposal to endorse an addendum to the 2012 resolution on access to 
health, prepared by the IPU Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, 
Newborn and Child Health 

Hall No. 1 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

2.30 p.m. – 4 p.m. Bureau of the Standing Committee on Peace and International 

Security 
Reading Room  

(ground floor) 

Tavrichesky Palace  
(in camera) 

 

2.30 p.m. – 6 p.m. Committee on the Human Rights of Parliamentarians 

The Committee will adopt draft decisions for submission to the Governing 
Council. 

Hall No. 16 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace  
(in camera) 

2.30 p.m. – 6.30 p.m. 

 

Assembly 

 Item 7 (emergency item) – Ending the grave human crisis, persecution 
and violent attacks on the Rohingya as a threat to international peace 
and security and ensuring their unconditional and safe return to their 
homeland in Myanmar 

 –  Adoption of the resolution 

 Conclusion of the General Debate 

›  Address by Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri, Director General, Islamic 
Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
 

4.30 p.m. – 6.30 p.m. 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 

4.30 p.m. – 6.30 p.m. Hearing with candidates for the post of President of the IPU Multifunctional Hall 
(2

nd
 floor) 

Parliamentary Centre 
 

8 p.m. Cultural evening 

Cultural Exchange Gala hosted by the Federal Assembly of the Russian 
Federation 

Mariinsky Theatre 

New Stage 

(Mariinsky II) 

* 
*     * 
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Preview of main programme for Wednesday, 18 October 

9 a.m. – 1 p.m. Governing Council 

Election of the IPU President 

Consideration of other items remaining on the agenda 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

 

10.30 a.m. – 12.30 p.m. 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 

2.30 p.m. Governing Council 

Consideration of all remaining items on the agenda 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

At the end of the 
Governing Council 

Assembly – Closing sitting 

 Resolution of the Standing Committee on Democracy and Human Rights 
(Item 4) 

 Reports of the Standing Committee on Peace and International Security, 
the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and 
Trade and the Standing Committee on United Nations Affairs (Item 5) 

 Approval of the subject item for the Standing Committee on Democracy 
and Human Rights at the 139

th
 IPU Assembly (Item 6) 

 Outcome document of the General Debate 

 Closure of the Assembly 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 
 

* 
*     * 

 

OTHER INFORMATION 
 

 Assembly App: As part of the IPU’s PaperSmart policy and also to enhance delegates’ participation in IPU Assemblies, an 
application is available which facilitates the online consultation of Assembly documents and provides access to Assembly-
related information. The “137 App” can be downloaded through the CrowdCompass Attendee Hub via the store links at 
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm or by personal email invitation by sending a request to sas@ipu.org. The password 
required by the App may be obtained from the App Helpdesk, which is located in the Kupolny Hall (opposite the Information 
Counter) on the ground floor of the Tavrichesky Palace. A user manual is available at http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-
usermanual.pdf.  

 Print-on-demand service: This service is available at the Typing Pool and Photocopying Service for those delegates who 
wish to obtain a copy of a document published on the IPU Assembly web page. 

 List of participants: Delegations are reminded that the provisional list of participants is available for consultation on the 
Assembly App and that only a limited number of copies have been printed. A printed copy may be obtained, upon request, 
from the Document Distribution Service. In order to ensure the accuracy of the final list of participants, delegations are kindly 

requested to report any changes to Ms. Marina Filippin at the Registration Desk by 12 noon today, Tuesday, 17 October. 
The final list of participants will be published on the IPU website. 

 Livre d’or for the outgoing President of the IPU: Delegates are invited to write a message for Mr. Saber Chowdhury in the 
livre d’or at the Publications Stand located near the Plenary Room (Dumsky Hall). 

 2018 Parliamentary Hearing at the United Nations: The Parliamentary Hearing, entitled Towards a global compact for 
safe, orderly and regular migration: The contribution of parliaments, will take place on 22-23 February 2018 in New York. A 
formal convocation letter will be circulated to all Parliaments by 15 November. Please check the IPU website at 
http://www.ipu.org for regular updates. 

 Usability study on the new online IPU Open Data Platform: The IPU invites delegates to take part in this study. If you 
work with, or are interested in, data on Parliaments, we would like to hear from you. To take part, please visit the 
Publications Stand (Ekaterininsky Hall, ground floor, Tavrichesky Palace, next to the Open TV Studio) between 10 a.m. and 
2 p.m. today, and ask for Ms. Silvia Tomanin. Alternatively, please contact Ms. Tomanin by email at sto@ipu.org to arrange 
an appointment. 

 Research for the World e-Parliament Report 2018: The author of the 2018 Report is carrying out interviews with delegates 
about their use of social media and digital tools. Please contact Andy Williamson via the IPU Secretariat if you would like to 
be interviewed. 

* 
*     * 

http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
mailto:sas@ipu.org
http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-usermanual.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-usermanual.pdf
http://www.ipu.org/
mailto:sto@ipu.org
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MEDIA INFORMATION 
 

 

 

 

 

 Watch the 137
th
 Assembly live at https://ipu137russia.org/ or http://www.ipu.org. 

 

 

Follow or take part in discussions on Twitter using #IPU137 (www.twitter.com/ipuparliament). 
Follow the IPU on @IPUparliament, the Forum of Women Parliamentarians on #WomenMPs and the Forum of 
Young Parliamentarians on #youngMPs. 

 
Photos of the event are available on http://www.ipu.org/137pics. 

Please credit: Parliament of the Russian Federation. 

For further information, please contact: 

Jean Milligan, IPU 
Mobiles: +41 79 854 3153 (Swiss); +893 1281 2397 (local) 
Email: jm@ipu.org 

Sergey Sumbaev, Federal Assembly of the Russian 
Federation 
Tel: +792 6232 8584 Email: SVSumbaev@senat.gov.ru 

 

* 
*     * 

 

VACANCIES TO BE FILLED AT THE 137th ASSEMBLY 
 

 

For more detailed information, please see Vacancies document. 
 

*  *  * 
On 18 October 2017, the Governing Council will hold elections and make appointments as outlined below. Candidatures (a 
signed letter and a one-page curriculum vitae) may be submitted to the Submission and Control of Documents Service 

(Atrium, ground floor, Tavrichesky Palace) up to 9 a.m. today Tuesday, 17 October 2017. Candidates for the Committee on 
the Human Rights of Parliamentarians vacancies are required to complete the vacancies form available at 
http://archive.ipu.org/hr-e/miscel/form-chrp.pdf. 

*  *  * 

PRESIDENT OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION 
 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Ms. G. Cuevas Barron (Mexico);  
– Ms. I. Passada (Uruguay). 
 

 

EXECUTIVE COMMITTEE 
 

The Governing Council will elect four members: one member (male) to complete the term for the African Group; and three 
members (one female and two male) for the Twelve Plus Group, one of whom is to complete the term for the Group. 
 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Mr. K.M. Lusaka (Kenya): candidature submitted by the Parliament of Kenya, to complete the term of his predecessor; 
– Ms. M. Kiener Nellen (Switzerland) and Mr. D. McGuinty (Canada): candidatures submitted by the Twelve Plus Group. 
 

COMMITTEES AND OTHER BODIES 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

The Governing Council will elect four members (ideally two female and two male), preferably two members from the African 
Group and two members from the Twelve Plus Group.  
 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Ms. J. Mukoda Zabwe (Uganda) and Mr. N. Bako-Arifari (Benin): candidatures submitted by the African Group; 
– Ms. A. Jerkov (Serbia) and Mr. A. Caroni (Switzerland): candidatures submitted by the Twelve Plus Group. 
 

Committee on Middle East Questions 
 

 

The Governing Council will elect three members (two female and one male).  
 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Ms. B. Grouwels (Belgium) and Mr. H. Julien-Laferrière (France): candidatures submitted by the Twelve Plus Group; 
– Mr. G. Mihaylov (Bulgaria): candidature submitted by the National Assembly of Bulgaria. 
 

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

 

The Governing Council will elect four members: one member (female) for the African Group; one member (female) for the 
Eurasia Group; one member (male) for the Group of Latin America and the Caribbean (GRULAC); and one member (male) 
for the Twelve Plus Group. 
 

 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Ms. A. Dafia Ouassagari (Benin): candidature submitted by the African Group; 
– Ms. E. Vtorygina (Russian Federation): candidature submitted by the Eurasia Group; 
– Mr. D. Chukolov (Bulgaria): candidature submitted by the Twelve Plus Group.  

https://ipu137russia.org/
http://www.ipu.org/
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/137pics
mailto:jm@ipu.org
mailto:SVSumbaev@senat.gov.ru
http://archive.ipu.org/conf-e/137/vacancies.pdf
http://archive.ipu.org/hr-e/miscel/form-chrp.pdf
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APPOINTMENT OF TWO INTERNAL AUDITORS FOR THE 2018 ACCOUNTS 
 

The Governing Council will appoint two Internal Auditors for the 2018 accounts. 
 

To date, the following candidature has been received: 
 

– Mr. V. Macedo (Portugal): candidature submitted by the Twelve Plus Group. 

*  *  * 

STANDING COMMITTEE BUREAUX 
The following elections will be held: 
 

 

Standing Committee on Peace and International Security 
 

 

Two members: One member (female or male) for the Asia-Pacific Group; and one member (female) for the Twelve Plus Group.  
 

To date, the following candidatures have been received: 
 

– Mr. H.B. Kambhampati (India): candidature submitted by the Asia-Pacific Group; 

– Ms. L.İ. Ceritoğlu Kurt (Turkey): candidature submitted by the Twelve Plus Group. 
 

Candidatures for the above vacancies may be submitted by the geopolitical groups concerned up to the time of the elections. 
 

 

 

* 
*     * 

 

 


