
1/13 

 

 مكان االجتماعات وبرانمج العمل:
 

لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا  138جتري اجتماعات اجلمعية العامة الــ
 يف مدينة جنيف وفق برانمج العمل التايل: مقر االحتاد الربملاين الدويل وبعض الفعاليات يفمركز جنيف الدويل للمؤمترات يف 

 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين قاعة  اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 14:00 21/03/2018 األربعاء

 الدويل
 مغلقة

قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 22/03/2018 اخلميس
 الدويل

 مغلقة

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

 مغلقة

قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 23/03/2018 اجلمعة
 الدويل

 مغلقة

قاعة لوزان، املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  
 مركز جنيف الدويل للمؤمترات

 مغلقة

 اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 
 
 

قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين 
 الدويل

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مغلقة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويلقاعة  اللجنة التنفيذية 16:30 14:30 23/03/2018 اجلمعة

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

 مغلقة

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

 مغلقة

قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت  مكتب النساء الربملانيات 10:00 09:00 24/03/2018 السبت
 للمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمترات

 مغلقة

االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:30 9:30  
 الربملانية اآلسيوية

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 15قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 15قاعة رقم  مسهلي الوضع يف قربصجمموعة  11:30 10:00  
 الدويل للمؤمترات

 مغلقة

 منتدى النساء الربملانيات 13:00 10:30  
 

، الطابق األرضي، مركز جنيف 2قاعة رقم  
 الدويل للمؤمترات

 

اجتماع مع رؤساء اجملموعات  13:00 11:30  
 اجليوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة

 
 
 

، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 
 الدويل للمؤمترات 

 

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجملموعة الفرعية ملنتدى النساء  13:00 11:30 24/03/2018 السبت

 الربملانيات
قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات، مركز 

  جنيف الدويل للمؤمترات
 

االجتماع التنسيقي للمجموعة الربملانية  13:00 11:30  
 اإلسالمية

، الطابق الثالث، مركز جنيف 6وقاعة رقم   5قاعة رقم 
 الدويل للمؤمترات

 

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

 

،  املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات، مركز لوزانقاعة  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 جنيف الدويل للمؤمترات

 مغلقة

الفريق االستشاري املعين ابلصحة  17:30 14:30  
 )ابإلجنليزية فقط(

، مركز جنيف الدويل 1-، الطابق السفلي 15قاعة رقم 
 للمؤمترات

 مغلقة

 منتدى النساء الربملانيات 17:30 14:30  
 

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

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

 مغلقة

االجتماع التنسيقي للمجموعة الربملانية   17:30 15:30  
 العربية

، الطابق الثالث، مركز جنيف 6وقاعة رقم   5قاعة رقم 
 الدويل للمؤمترات

 

ورشة عمل حول محاية الالجئني   17:30 15:30  
 وأنظمة اللجوء احلكومية

 

قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات، مركز 
 جنيف الدويل للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

جملس إدارة منتدى الربملانيني  09:00 08:00 25/03/2018 األحد
 الشباب لالحتاد الربملاين الدويل

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

 مغلقة

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00  
 ) جلنة التسيري(

صالة كبار الشخصيات، الطابق الثالث، مركز 
 ويل للمؤمتراتجنيف الد

  

 مغلقة

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم  اجمللس احلاكم 11:00 09:00  
 للمؤمترات

 

 

مكتب اللجنة اخلاصة بشؤون  11:00 09:00  
 االمم املتحدة

، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 
 الدويل للمؤمترات

 مغلقة

اللجنة الدائمة للسلم واألمن  12:30 09:30  
 الدوليني

بشأن مناقشة مشروع القرار  
احلفاظ على السالم كوسيلة 

  لتحقيق التنمية املستدامة
 
 

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  13:00 09:30  

 املستدامة والتمويل والتجارة 
مناقشة وبدء صياغة مشروع قرار يف 

بشأن إشراك القطاع اجللسة العامة 
اخلاص يف تنفيذ أهداف التنمية 

الطاقة خاصة يف جمال املستدامة، و 
 املتجددة

، الطابق األرضي، مركز 4وقاعة رقم  3قاعة رقم 
 مؤمتراتجنيف الدويل لل

 

  ، الطابق األول، مركز جنيف الدويل  للمؤمترات1قاعة رقم  بدء املناقشة العامة : اجلمعية العامة 13:00 11:00  
مكتب اللجنة الدائمة للدميقراطية  13:00 11:30  

 وحقوق اإلنسان
، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 

 الدويل للمؤمترات
 مغلقة

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

 مغلقة

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

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

 

 :اجلمعية العامة 17:00 14:30  
 املناقشة العامة 
 
 

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للسلم واألمن  17:30 14:30  

 الدوليني
يف اجللسة صياغة مشروع القرار  

احلفاظ على السالم العامة املعنون 
 كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

 :اجلمعية العامة 18:30 17:00  
 قرار حول البند الطارئ 

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

مركز جنيف قاعة املناسبات، الطابق األول،  حفل استقبال تقيمه دولة سويسرا 20:00 18:30  
 الدويل للمؤمترات

 

 9:00 26/03/2018 اإلثنني
9:00 

10:30 

13:00 
10:30 
13:00 

 :اجلمعية العامة
 نقاش حول البند الطارئ -
 مواصلة املناقشة العامة -
 
 

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1رقم قاعة 
 للمؤمترات

 

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

 
 

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

 مغلقة



7/13 

 

 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني 12:30 09:30  

االنتهاء من صياغة مشروع القرار يف 
احلفاظ على السالم اجللسة العامة بشأن 

   كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

  09:30 13:00 
 

 للربملانيني  جلنة حقوق اإلنسان
 

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

 مغلقة

  09:30 
 

13:00 
 

اللجنة الدائمة للدميقراطية 
 وحقوق اإلنسان

سيتم مناقشة مشروع القرار الذي 
 139يف اجلمعية العامة الــ اعتماده 

تعزيز التعاون الربملاين الدويل حول 
 بشأن اهلجرة وإدارهتا

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

 

 :اجلمعية العامة 13:00 10:30  
  مواصلة املناقشة العامة

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1 رقم قاعة
 للمؤمترات

 

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

 
 

، الطابق الثالث، مركز 6وقاعة رقم  5قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
جلسة تفاعلية حول ضمان  14:15 12:45  

 مساءلة ومراقبة صحة املراهقني
، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 

 الدويل للمؤمترات
 

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

، الطابق الثالث، مركز 6وقاعة رقم  5قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات

 

 :اجلمعية العامة 18:30 14:30  
  مواصلة املناقشة العامة

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1 رقم قاعة
 للمؤمترات

 

مكتب اللجنة الدائمة للسلم  16:30 14:30  
 واألمن الدوليني

، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 
 الدويل للمؤمترات

 مغلقة

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

مشروع القرار يف اجللسة صياغة 
إشراك القطاع اخلاص العامة بشأن 

يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، 
 وخاصة يف جمال الطاقة املتجددة

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

 

جلنة الصياغة احملتملة بشأن البند  18:30 14:30  
 الطارئ 

 
 

بىن امللحق مبركز فارينيت قاعة جنيف،  امل
 للمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمترات

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 جلنة شؤون الشرق األوسط  18:30 17:00  

 
، مركز جنيف 1-، الطابق السفلي 18قاعة رقم 

 الدويل للمؤمترات
 مغلقة

اللجنة اخلاصة بشؤون األمم  13:00 09:00 27/03/2018 الثالاثء
 املتحدة

 لدورةمناقشة حول التحضريات 
املنتدى السياسي الرفيع املستوى لألمم 

بشأن التنمية  2018املتحدة لعام 
 املستدامة

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  30:10 09:00  
  املستدامة والتمويل والتجارة

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

 مغلقة

قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00  
 اتللمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمتر 

 مغلقة

اللجنة الدائمة للسلم واألمن  11:30 09:30  
 الدوليني 

ابحلفاظ اعتماد مشروع القرار املتعلق 
على السالم كوسيلة لتحقيق التنمية 

 املستدامة
 
 

، الطابق األرضي، مركز 4وقاعة رقم  3قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت  اللجنة التنفيذية  12:30 10:00  

 للمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمترات
 مغلقة

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

، الطابق الثالث، مركز 6وقاعة رقم  5رقم قاعة 
 جنيف الدويل للمؤمترات

 

مواصلة املناقشة اجلمعية العامة:  13:00 11:00  
 العامة

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

 منتدى النساء الربملانيات 13:00 12:00  
 انتخاابت املكتب 

ق األرضي، مركز ، الطاب4وقاعة رقم  3قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات

 

اعتماد قرار  -اجلمعية العامة  18:30 14:30  
بشأن البند الطارئ، و اختتام 

 املناقشة العامة

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  16:00 14:30  
  والتمويل والتجارة

إبشراك اعتماد مشروع القرار املتعلق 
القطاع اخلاص يف تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة، وخاصة يف جمال الطاقة 
 املتجددة

 
 

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
قاعة لوزان،  املبىن امللحق مبركز فارينيت للمؤمترات،  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  

  مركز جنيف الدويل للمؤمترات
 مغلقة

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

 مغلقة

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

 

، الطابق الثالث، مركز 6وقاعة رقم  5قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات

 

 منتدى النساء الربملانيات 16:00 15:30  
 

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

 

مع اجلمعيات جلسة تفاعلية  18:30 16:30  
واملنظمات اإلقليمية والربملانية 

األخرى بشأن تنفيذ أهداف 
 التنمية املستدامة 

 

 

 

قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت 
 للمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمترات
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 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للدميقراطية  18:30 16:30  

 وحقوق اإلنسان
 النظر يف اقرتاح إجراء مناقشة بشأن

دور الربملاانت يف إهناء التمييز 
القائم على التوجه اجلنسي  واهلوية 

اجلنسية، وضمان احرتام حقوق 
املثليات واملثليني، ومزدوجي امليول 
اجلنسي، ومغايريي اهلوية اجلنسية، 

 وحاملي صفات اجلنسني

، الطابق األرضي، مركز جنيف الدويل 2قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

قاعة جنيف،  املبىن امللحق مبركز فارينيت  مكتب النساء الربملانيات 11:00 09:00 28/03/2018 األربعاء
 للمؤمترات، مركز جنيف الدويل للمؤمترات

 مغلقة

 اجمللس احلاكم 13:00 09:30  
القرارات املتعلقة حبقوق اإلنسان  -

 للربملانيني، و
 تقارير االجتماعات املتخصصة -

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

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

 
 

، الطابق الثالث، مركز جنيف 6وقاعة رقم  5رقم قاعة 
 الدويل للمؤمترات

 



13/13 

 

 نوع اجللسة مكان االنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم  اجمللس احلاكم 15:30 14:30  

 للمؤمترات
 

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

، الطابق الثالث، مركز 6وقاعة رقم  5قاعة رقم 
 جنيف الدويل للمؤمترات

 

ورشة عمل حول تنفيذ معاهدة  16:30 14:30  
 حظر األسلحة النووية

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

 

 اجلمعية العامة 17:30 15:00  
 اعتماد القرارات•
 تقارير اللجان الدائمة•
 وثيقة نتائج املناقشات العامة،و•
 اختتام اجللسة•

، الطابق األول، مركز جنيف الدويل 1قاعة رقم 
 للمؤمترات

 

 

 
 


