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 العريب ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين
 
 

 الصلة ذات واالجتماعات 138لــ ا للجمعية العامة الزمين اجلدول
 2018آذار/ مارس  28 – 24 سويسرا، جنيف،

 

 2018 آذار/ مارس 21 األربعاء،

  * املالية للشؤون الفرعية اللجنة 18:00-14:00 
 الدويل الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االجتماعات قاعة

 2018 آذار/ مارس 22 ،اخلميس

 و13:00–10:00 
15:00 – 18:00 

 اللجنة التنفيذية*
 الدويل الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االجتماعات قاعة

 2018 آذار/ مارس 23 ،اجلمعة

 جمموعة الشراكة اجلندرية* 10:00 – 9:00 
 الدويل الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االجتماعات قاعة

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00 – 9:30 
 للمؤمترات الدويل جنيف مركز ،لمؤمتراتاملبىن امللحق مبركز فارينيت للوزان،  قاعة

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

 اللجنة التنفيذية* 16:30 – 14:30 
 الدويل الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االجتماعات قاعة

 *جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ، امللحق مبركز فارينيت للمؤمتراتاملبىن، لوزان قاعة

 التسجيل ءبد 19:00 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،البهو

 *جمموعة العمل حول سورية 18:00 – 16:30 
 الدويل الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االجتماعات قاعة
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 ة مغلقةساجلل*
 
 

 2018 آذار/ مارس 24، السبت

 مكتب النساء الربملانيات* 10:00 – 9:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،للمؤمترات امللحق مبركز فارينيت املبىن  ،جنيف قاعة

 قربص* حول الوضع مسّهلي جمموعة 11:30 – 10:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1-الطابق السفلي  ،15 رقم قاعة

 منتدى النساء الربملانيات 13:00 – 10:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة

 ملانياتالنساء الرب الفرعية ملنتدى  اجملموعة 13:00 – 11:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ، امللحق مبركز فارينيت للمؤمتراتاملبىن  ،جنيف قاعة

 *ورؤساء اللجان الدائمة اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية 13:00 – 11:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ، 1-الطابق السفلي  ،18 رقم قاعة

 الوفود وسكراترية املستشارين اجتماع 14:00-15:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ، 3، الطابق 6 وقاعة رقم  5رقم  قاعة

 الربملانيات النساء منتدى 17:30 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2رقم  قاعة

 ( *فقط ليزيةابإلجن) ابلصحة املعين االستشاري الفريق 17:30 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1-الطابق السفلي  ،15 رقم قاعة

 *جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،لوزان قاعة

 جلنة شؤون الشرق األوسط* 18:00 – 15:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1-الطابق السفلي  ،18رقم  قاعة

 ورشة عمل محاية الالجئني وأنظمة اللجوء احلكومية  17:30 – 15:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  جنيف، قاعة
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 2018 آذار/ مارس 25 ،األحد

 (*التسيري جلنة) العامة للجمعية التوجيهية اللجنة 09:00 – 08:00 
 للمؤمترات  الدويل جنيف مركز ،الثالث الطابق الشخصيات، كبار  صالة

 جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل* 09:00 – 08:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،فارينيت للمؤمترات امللحق مبركز املبىن  ،جنيف قاعة

 
 اجمللس احلاكم 11:00 – 09:00

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1رقم  قاعة

 *للجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدةمكتب ا 11:00 – 09:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1-الطابق السفلي  ،18 رقم قاعة

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني 12:30 - 9:30 
  املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة  السالم احلفاظ على بشأن القرار مشروع مناقشة

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة

 
 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 13:00 - 9:30

 يف اخلاص القطاع إشراك بشأن العامة اجللسة يف قرار مشروع صياغة وبدء مناقشة
  املتجددة الطاقة خاصة يف جمالو  املستدامة، التنمية أهداف تنفيذ
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،4 قاعة رقمو  3 رقم قاعة

 
  العامة املناقشة بدء :اجلمعية العامة 13:00 – 11:00

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة

 11:30 – 13:00 
 

 * اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة مكتب
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1-الطابق السفلي  ،18 رقم قاعة

 
  عامةال ناقشةامل اجلمعية العامة: 17:00 – 14:30

 الدويل للمؤمتراتمركز جنيف ، الطابق األول ،1 رقم قاعة

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني 17:30 – 14:30

 لتحقيييق كوسيييلة  السييالم احلفيياظ علييى املعنييون العاميية اجللسيية يف القييرار مشييروع صييياغة
 املستدامة التنمية
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 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة 

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 18:00 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،لوزان قاعة 

 
 منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل 18:30 – 14:30

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،4 قاعة رقمو  3 رقم قاعة

 
 قرار حول البند الطارئ: العامةاجلمعية  18:30 – 17:00

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة
 تقيمه سويسرا  تقبال حفل اس 18:30 

 الطابق األول، مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،قاعة املناسبات
 ة مغلقةساجلل*
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 2018 آذار/ مارس 26 ،ثننياإل

 
 

9:00 – 13:00 
9:00 – 10:30 

10:30 – 13:00 

 اجلمعية العامة
 و ،نقاش حول البند الطارئ -
 مواصلة املناقشة العامة -

 الطابق األول، مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،1قاعة رقم 

 *اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة 11:00-9:00 

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  قاعة جنيف،

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني 12:30 - 09:30

  السالم احلفاظ على بشأن العامة اجللسة القرار يف مشروع صياغة من االنتهاء
   املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة

 الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،2قاعة رقم 

 
 
 

 اإلنسان وحقوق لدميقراطيةالدائمة ل لجنةال 13:00 - 09:30
 تعزيزحول  139اجلمعية العامة اليي  يف سيتم اعتماده الذي القرار مشروع مناقشة
أجل  من العاملي االتفاق اعتماد ضوء يف وإدارهتا اهلجرة بشأن الدويل الربملاين التعاون
 وقانونية منظمةآمنة،  هجرة

 جنيف الدويل للمؤمتراتالطابق األرضي، مركز  ،4  وقاعة رقم 3 قاعة رقم

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00 – 09:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  ،لوزانقاعة 

مجعية األمناء 
العامني 
 للربملاانت
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  12:30 – 11:00
 الثالث، مركز جنيف الدويل للمؤمترات الطابق ،6وقاعة رقم  5 قاعة رقم

 جلسة تفاعلية حول ضمان املساءلة واملراقبة على صحة املراهقني 14:15-12:45 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ، 1-، الطابق األرضي 18القاعة رقم 

 14:30 – 16:30 
 

 *الدوليني واألمن مللسل الدائمة اللجنةمكتب 
 ، مركز جنيف الدويل للمؤمترات1-الطابق السفلي  ،18قاعة رقم 
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 ة مغلقةساجلل*
 
 

مجعية األمناء 
العامني 
 للربملاانت
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  17:30 – 14:30
 الثالث، مركز جنيف الدويل للمؤمترات الطابق ،6وقاعة رقم  5قاعة رقم 

  والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 18:30 – 14:30 
 أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إشراك بشأن العامة اجللسة يف القرار مشروع صياغة
  املتجددة الطاقةوخاصة يف جمال  املستدامة، التنمية

 الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،4 وقاعة رقم 3 قاعة رقم

 
14:30 – 18:30 

 
 مواصلة املناقشة العامة اجلمعية العامة: 

 الطابق األول، مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،1 رقم قاعة

 
14:30 – 18:30 

 
 * الطارئ البند بشأن احملتملة الصياغة جلنة

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  قاعة جنيف،

 
17:00 – 18:30 

 
 *نة شؤون الشرق األوسطجل

 ، مركز جنيف الدويل للمؤمترات1-الطابق السفلي  ،18قاعة رقم 

 2018 آذار/ مارس 27، الثالاثء

 

 جمموعة الشراكة اجلندرية* 10:00 - 09:00
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،جنيف قاعة

 

 *والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة مكتب 10:30 - 09:00
 للمؤمترات مركز جنيف الدويل ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،لوزان قاعة

 
  اللجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدة 13:00 - 09:00

 لعام املتحدة لألمم املستوى الرفيع السياسي املنتدى لدورة التحضريات حول مناقشة
 املستدامة التنمية بشأن 2018
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 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني 11:30 - 9:30

 املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة  السالم حلفاظ علىاب املتعلق القرار مشروع اعتماد
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،4 قاعة رقمو  3قاعة رقم 

 اللجنة التنفيذية* 12:30 – 10:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،جنيف قاعة

مجعية األمناء 
العامني 
 للربملاانت
 الوطنية

 الوطنية للربملاانتمجعية األمناء العامني اجتماع  12:30 – 10:00
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الثالث الطابق ،6قاعة رقم و  5قاعة رقم 

 
11:00 – 13:00 

 
 مواصلة املناقشة العامة : اجلمعية العامة

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة

 
  املكتب انتخاابت: النساء الربملانيات منتدى 13:00 – 12:00

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،4 وقاعة رقم 3قاعة رقم 

 *الربملانيات النساء مكتب 15:30 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، 1- السفلي الطابق ،18 قمر  قاعة

  والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 16:00 – 14:30 
 املستدامة، التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إبشراك املتعلق القرار مشروع اعتماد

 املتجددة الطاقة وخاصة يف جمال
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة

مجعية األمناء 
العامني 
 للربملاانت
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  17:30 – 14:30
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الثالث الطابق ،6 قاعة رقمو  5 رقم قاعة

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 18:00 – 14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،لوزان قاعة
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 ة مغلقةساجلل*
 
 

 
 العامة اجلمعية 18:30 – 14:30

 و ،الطارئ البند بشأن قرار اعتماد -
 العامة املناقشة اختتام -

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة

 
 النساء الربملانيات منتدى 16:00 - 15:30

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األرضي ،4 قاعة رقمو  3قاعة رقم 

 
 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة 18:30 – 16:30

 التوجه على القائم التمييز إهناء يف الربملاانت دور بشأن مناقشة إجراء اقرتاح يف النظر
 امليول ومزدوجي واملثليني، املثليات حقوق احرتام وضمان اجلنسية، واهلوية  اجلنسي

 اجلنسني صفات وحاملي اجلنسية، اهلوية ومغايريي اجلنسي،
 للمؤمتراتمركز جنيف الدويل ، الطابق األرضي ،2 رقم قاعة

 تنفيذ بشأن األخرى والربملانية اإلقليمية واملنظمات اجلمعيات مع تفاعلية جلسة 18:30 – 16:30 
 املستدامة التنمية أهداف

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،جنيف قاعة

 2018 آذار/ مارس 28 ،األربعاء

 مكتب النساء الربملانيات* 11:00 – 9:00 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات  ،جنيف قاعة

 اجمللس احلاكم 13:00 – 9:30 
 و ،للربملانيني اإلنسان حبقوق املتعلقة القرارات -
 املتخصصة االجتماعات تقارير -

 جنيف الدويل للمؤمتراتمركز ، الطابق األول ،1 رقم قاعة
مجعية األمناء 

 العامني للربملاانت
 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  12:30 – 10:00

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الثالث الطابق ،6قاعة رقم و  5قاعة رقم 
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 ة مغلقةساجلل*

 
 

 دليل الرموز:
   
 اجلمعية العامة

 أو اجمللس احلاكم
 مناقشات اللجان

 املناقشات العامةأو 
األخرى مبا العامة فعاليات اجلمعية 

 فيها اجللسات املغلقة

 

 الوطنية

 ورشة عمل حول تنفيذ معاهدة حظر األسلحة النووية 16:30-14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  قاعة جنيف،

مجعية األمناء 
 العامني للربملاانت

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  17:30 – 14:30
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الثالث  الطابق ،6وقاعة رقم  5قاعة رقم 

 اجمللس احلاكم –14:30 
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة

  
 انتهاء عند

 اجمللس احلاكم 

 اجلمعية العامة

 القرارات إقرار -
 تقارير اللجان الدائمة -
 ، وملناقشات العامةنتائج اوثيقة  -
 اختتام اجللسة -

 مركز جنيف الدويل للمؤمترات، الطابق األول ،1 رقم قاعة
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GENERAL TIMETABLE OF THE 138th ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
Geneva, 24 to 28 March 2018 

 
Wednesday, 21 March 2018 

 14:00 - 18:00 Sub-Committee on Finance*   
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Thursday, 22 March 2018 

 10:00 - 13:00  
15:00 - 18:00 

Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Friday, 23 March 2018 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG  

 10.00 – 13.00 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 14.30 -  16.30 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 14.30 – 19.00 Beginning of Registration 
Lobby, CICG 

 16.30 – 18.00 Working Group on Syria* 
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Saturday, 24 March 2018 
 09.00 - 10.00 Bureau of Women Parliamentarians*  

Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 10.00 – 11.30 Group of Facilitators for Cyprus*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 10.30 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians  
Room 2, level 0, CICG 

 11.30 – 13.00 Break out Group of the Forum of Women Parliamentarians 
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 11.30 – 13.00 Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups * 
Room 18, level -1, CICG 

 14.00 - 15.00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 17.30 Forum of Women Parliamentarians  
Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 17.30 Advisory Group on Health (ENGLISH ONLY)*  
Room 15, level -1, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 15.00 – 18.00 Committee on Middle East Questions*  
Room 18, level -1, CICG 

 15.30 – 17.30 Workshop on Refugee protection: Implementing the Comprehensive 
Refugee Response Framework - What can parliaments do? 
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 
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Sunday, 25 March 2018 

 

 08.00 – 09.00 Assembly Steering Committee* 
VIP Lounge, level 3, CICG 

 08.00 – 09.00 Board of the Forum of Young Parliamentarians*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
09.00 – 11:00 Governing Council  

Room 1, level 1, CICG 

 09.00 – 11.00 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs* 
Room 18, level -1, CICG 

 09.30 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security  
Debate on the draft resolution on Sustaining peace as a vehicle for 
achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 09.30 – 13.00 Standing Committee on Sustainable Development,  
Finance and Trade  
Debate and start of drafting in plenary on the draft resolution on 
Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially 
on renewable energy  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
11.00  – 13.00 Assembly: Start of the General Debate on Strengthening the global 

regime for migrants and refugees: the need for evidence-based 
policy solutions 
Room 1, level 1, CICG 

 11.30 – 13.00 Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human 
Rights*  
Room 18, level -1, CICG 

 
14.30 – 17.00 Assembly: General Debate  

Room 1, level 1, CICG 

 14.30 – 17.30 Standing Committee on Peace and International Security 
Drafting in plenary of the resolution on Sustaining peace as a 
vehicle for achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 14.30 – 18.30 Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
17.00 – 18.30 Assembly: Decision on the emergency item 

Room 1, level 1, CICG 

 18.30 Reception offered by Switzerland 
Events area, level 1, CICG 
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Monday, 26 March 2018 
 
   

 
09.00 – 13.00 
09.00 – 10.30 
10.30 – 13.00 

Assembly 
- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 09.00 – 11.00 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 09.30 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security 
Completion of drafting in plenary of the resolution on Sustaining 
peace as a vehicle for achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights 
Debate on the draft resolution to be adopted at the 139th Assembly 
on Strengthening inter-parliamentary cooperation on migration and 
migration governance in view of the adoption of the Global Compact 
for Safe, Orderly and Regular Migration 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

  09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

ASGP 11.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 12:45 - 14.15 Interactive session on Ensuring accountability and oversight for 
adolescent health 
Room 18, level -1, CICG 

 14.30 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security* 
Room 18, level -1, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  
Finance and Trade 
Drafting in plenary of the resolution on Engaging the private sector 
in implementing the SDGs, especially on renewable energy  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
14.30 – 18.30 
 

Assembly: Continuation of the General Debate  
Room 1, level 1, CICG 

 14.30 – 18.30 Possible drafting committee on the emergency item*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 17.00 – 18.30 Committee on Middle East Questions* 
Room 18, level -1, CICG 
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Tuesday, 27 March 2018 
 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 09.00 – 10.30 Bureau of the Standing Committee on Sustainable  
Development, Finance and Trade* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 09.00 – 13.00 Standing Committee on United Nations Affairs 
Debate on Preparations for the 2018 session of the UN High-Level 
Political Forum (HLPF) on sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 09.30 – 11.30 Standing Committee on Peace and International Security 
Adoption of the draft resolution on Sustaining peace as a vehicle for 
achieving sustainable development 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 10.00 – 12.30 Executive Committee*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
11.00 – 13.00 
 

Assembly: Continuation of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 12.00 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians: Bureau elections 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 14.30 – 15.30 Bureau of Women Parliamentarians*  
Room 18, level -1, CICG 

 14.30 – 16.00 Standing Committee on Sustainable Development,  
Finance and Trade 
Adoption of the draft resolution on Engaging the private sector in 
implementing the SDGs, especially on renewable energy 
Room 2, level 0, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 
14.30 – 18.30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item, and 
- Conclusion of the General Debate  
Room 1, level 1, CICG 

 15.30 – 16.00 Forum of Women Parliamentarians 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 16.30 – 18.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights 
Consideration of the proposal for a Debate on The role of parliaments 
in ending discrimination based on sexual orientation and gender 
identity, and ensuring respect for the human rights of LGBTI persons 
Room 2, level 0, CICG 

 16.30 – 18.30 Interactive session with regional and other parliamentary assemblies 
and organizations on the implementation of the Sustainable 
Development Goals  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 
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Wednesday, 28 March 2018 
 

 09.00 – 11.00 Bureau of Women Parliamentarians*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
09.30 – 13.00 Governing Council 

- Decisions on the human rights of MPs, and 
- Reports of specialized meetings 
Room 1, level 1, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 16.30 Workshop on The implementation of the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons 
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
14.30 - Governing Council 

Room 1, level 1, CICG 

   

 
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  
Room 1, level 1, CICG 

 

 
 
 
________________ 
 

Legend: Assembly / 
Governing Council 
 

 

Committees / 
Panel discussions 
 
 

Other Assembly events, 
including in camera 
sessions 
 

 


