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 5702يناير / كانون الثاين  57لندن، 

 
 ،العام األمني عزيزي

 .5702 مارس/ آذار 52 األربعاء إىل 52 اإلثننيا من( سويسرا) جنيف يف اجلمعية ستجتمع
 

 المكان
ـ  rue de 07 ()57 جينيـف 0500 فـاريب،،شـارع  07) للمـمتررات الـدني جنيـف مركـز يف االجتماعـات عقدت  س 

Varembé, 1211 Genève 20)، لـد  مسـبقا   يسـجلوا أن للمشـاركني نينبغـي. األمـ  قصـر مـن قريـ  نهـو 
 تصــري  علــ  احلصــو  مــن ســيمكنه  الــ ي األمــر املشــاركني، قائمــة يف امسهــ  يظهــر لكــي الــدني الربملــاين االحتــاد أمانــة
 .املكان إىل بالوصو  هل  يسم 

 

 بــني  بكــ اخلــا  النقــ  تنظــي  إىل ونحتتــاج ســو  لــ ل  مضــيف، برملــان قبــ  مــن نالممولــة منظمــة ليســ  الــدنرة هــ  
 .املمتررات نمركز نالفندق احملطة أن املطار
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 االجتماعات
 ،اعتبـــارا  مــــن ذلــــ  التــــاري ن . صــــبا ا   00:77 الســــاعة مــــارس،/  آذار 52 إلثنـــنيا يــــوم األنىل العامــــة اجللســــة ســـتبدأ
 اللجنــة نســتجتمع. يــوم كــ  مــن بعــد الظهــر 5:37 نالســاعة صــبا ا   07:77 الســاعة عنــد العامــة اجللســات ســتعقد
 .صبا ا   0.37 الساعة عند مارس/ آذار 52 األربعاء ن 55 الثالثاء ن 52 إلثننيا أيام التنفي ية

 بــاحل  التنفي يـة اللجنـة نحتـتف . 5702 فربايـر/  شـبا  52 دالالت يفاملــ مقور ـات السـتالم النهـائي املوعـديكـون ن 
 .النهائي املوعد انقضاء بعد تص  اليت املقور ات قبو  عدم يف

 

 الفرنســــية بــــاللغتني ،العامــــة املناقشــــات يف ناملســــا ات دالالتاملــــ مجيــــع نصــــو  بتعمــــي  تفضــــلت  لــــو ممتنــــا   كوننســــ 
 ،مــارس/  آذار 5 معــةاجل يــوم قبــ   ــا  أي نعلــ  ،ممكــن نقــ  أقــر  يف ملــف ننرد مــع متوافــ  شــك  يف ،ليزيــةناإلجن
 عـام دنرة لـال  مت اختـاذ  الـ ي التنفي يـة، اللجنـة قـرار إىل انتبـاهك  نأسـورعي. موقعنـا علـ  متا ـة تكـون أن أجـ  مـن

 أن ،ال قـــة دنرة إىل يـــت  ت جيلـــا علـــ  األرجـــ  ،النهـــائي املوعـــد انقضـــاء بعـــد مقـــدم نـــ  أي بـــ ن جنيـــف، يف 5702
 .عرض أي تقدمي دنن اإلنورن  عل  نشر 

 

 أن اللــو ي جهــا   علــ  اإللكــورنين املوقــع عــرب ناملســا ات دالالتاملــ نصــو  مراجعــة  مــنك يطلــ  الــدنرة، لــال 
يــت   لــن بالتكــاليف، تتعلــ  نأســبا  بيئيــة ألســبا  الــدني الربملــاين االحتــاد اختــ ها الــيت القــرارات مــع شــيا  انر. احلاســ 

 .نرقية إصدار نس 
 

 أن ،مـــا بتقـــدمي اتصـــا  يقومـــون الـــ ين األعضـــاء مـــن طلـــ ي   ،التنفي يـــة اللجنـــة نضـــعتها الـــيت التوجيهيـــة للمبـــاد  ننفقـــا  
 يف املســا ات نتقتصـر. لألســئلة الكـايف الوقـ  إتا ــة أجـ  مــن دقـائ  عشـر أقصــاها ملـدة املنطوقــةاهت  مال ظـيسـجلوا 
 كــان إذا املنشــورة املســا ة نــ  قــراءة ببســاطة يعتــزم عضــو أي اســتدعاءقــد ال يــت  ن  دقــائ ، مخــس علــ  العامــة املناقشــة
 .قصريا   الوق 

، ســـتقدم العربيــة للربملانـــات العــامني األمنـــاء مجعيــة دعـــ  نبفضــ  نالفرنســـية، ليزيــةاإلجن بـــاللغتني الفوريــة الورمجـــة نســتقدم
 .أيضا   العربية باللغة

 
 
 

 الحضور
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 نيطلـ . اجللسـة قبـ  األعضاء قائمة يف إظهارها تودنن تغيريات  يةب، مويلر دانيا  تقوموا بإعالم لو جدا   ممتنا  س كون 
: مـــن لـــال  الربيـــد اإللكـــورنين دانيـــا مـــع  تواصـــ ال يبكـــن. املرفقـــة العضـــوية اســـتمارة مـــ ء اجلـــدد العـــامني األمنـــاء مـــن

moellerd@parliament.uk 
 

ـ تكــون أن يف ونترغبـ  كنـت إذا  مقــدما   إعالمنـا يرجــ  اجلمعيـة، قواعـد مــع شـيا  ار الـدنرة، يف  مالئــ أ ـد  قبــ  مـن ثال  مم 
 تتضــمن أن جيــ ن . مجعيــة األمنــاء العــامنيا للربملانــات الوطنيــة رئــيس ،شــوا  فيليــ  الســيد إىل موجهــة رســالة طريــ  عــن

 إذا ،اإللكــورنين الربيـدعـرب  أن الفـاكس عــرب إمـا الرسـالة إرسـا  يبكــنن  . حملكـ حيـ  سـو  الــ ي الشـص  اسـ  الرسـالة
 .ذل  ونتفضل كن 

 
 

 الموقع اإللكتروني للجمعية
  صـفحتك تكـن مل إذا. لألعضـاء نصـوره  ال اتيـة السـري مع ،(www.asgp.co) نورن اإل عل  موقعنا حتديثمت 

 .asgp@parliament.uk :الربيد اإللكورنين إىل غري املوجودة املعلومات إرسا  يرج  ثة،حمدا  الشصصية
 

مجعيــة األمنــاء العــامنيا   ــو  أن ،القادمــة الــدنرة  ــو  ألــر  أســئلة أي يف  ــا  نجــود التواصــ  يف الــوردد عــدم يرجــ 
 .للربملانات الوطنية بشك  عام

 

 اال ورام، فائ  بقبو  تفضلوا
 

 كوماندر إميلي                
األمنــاء العــامني للربملانــات  جلمعيــة املشــور  العــام األمــني
 الوطنية

mailto:asgp@parliament.uk


 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES PARLEMENTS 
ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS 

 

 

Secrétariat français :  

Perrine Preuvot 
Assemblée nationale 
126, rue de l’Université 
75355 Paris 07 SP, France 
Tel: (33) 1 40 63 66 65 
Fax: (33) 1 40 63 52 40 
e-mail: ppreuvot@assemblee-nationale.fr 
www.asgp.co/fr 
 

British secretariat: 

Emily Commander, House of Commons 
c/o Daniel Moeller, CCT 

14 Tothill Street, London, SW1H 9NB   
United Kingdom 

Tel: (44) 20 7219 3266 
e-mail: commandere@parliament.uk 

www.asgp.co 

 

 

UNION INTERPARLEMENTAIRE  

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
London, 25 January 2018 

 
 
Dear secretary general, 
 
The Association will meet in Geneva (Switzerland) from Monday 26 until Wednesday 28 March, 2018.  
 
Location 
The meetings will take place at the CICG - Centre international de conférences de Genève (15 rue de 
Varembé, 1211 Genève 20), which is close to the Palais des Nations. Participants should register in 
advance with the IPU secretariat in order that their name appears on the list of participants, which will 
enable them to receive a pass giving them access to the venue.  
 
This session is neither organised nor financed by a host parliament, so you will need to organise your 
own transport between the airport or station, the hotel and the conference centre. 
 
Meetings 
The first plenary sitting will begin on Monday 26 March, at 11am. From then onwards, plenary sittings 
will be held at 10am and 2.30pm each day. The Executive Committee will meet on Monday 26, Tuesday 
27 and Wednesday 28 March at 9.30am. 
 
The deadline for the receipt of proposals for communications is 26 February 2018. The Executive 
Committee reserves the right not to accept proposals that arrive after the deadline has expired.  

 
I would be grateful if the texts of all communications and contributions to general debates could be e-
mailed to me in both French and English, in a format that is compatible with Microsoft Word, as soon as 
possible, and in any case, before Friday 2 March, in order that they can be made available on our 
website. I draw your attention to the decision of the Executive Committee, made during the 2016 
session in Geneva, that any text submitted after the expiry of the deadline is likely to be postponed until 
a subsequent session, or published on the internet without presentation being made.  
 

mailto:ppreuvot@assemblee-nationale.fr
http://www.asgp.co/fr
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During the session, you are asked to consult the texts of communications and contributions via the 
website on your tablet or computer. In line with decisions taken by the IPU for environmental and cost 
reasons, no paper copies will be produced. 
 
Following guidelines set down by the Executive Committee, members making a communication are 
asked to restrict their spoken remarks to a maximum of ten minutes in order to allow sufficient time for 
questions. Contributions to general debate are limited to five minutes, and any member intending simply 
to read the text of a published contribution may not be called if time is short.  
 
Interpretation will be provided in English and French and, thanks to the support of the Association of 
Secretaries General of Arab Parliaments, in Arabic, too. 
 
Attendance 
I would be very grateful if you could let Daniel Moeller know, before the session, of any changes that 
you would like to appear in the list of members. New secretaries general are requested to fill out the 
attached membership form. Daniel can be contacted via moellerd@parliament.uk 

 
If you would like to be represented by one of your colleagues at the session, in line with the rules of the 
Association, please notify us in advance by means of a letter addressed to Mr Philippe SCHWAB, 
President of the ASGP. The letter should mention the name of the person who will substitute for you. 
The letter can be sent via fax or e-mail should you prefer. 

 
ASGP website 
Our website (www.asgp.co) has been updated with biographies and photographs of our members. If 
your personal page is not up to date, please send the missing information to asgp@parliament.uk.  

 

Please do not hesitate to get in touch with any further questions about the forthcoming session, or about 
the ASGP in general. 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

Emily Commander 
Joint Secretary of the ASGP 

http://www.asgp.co/fr

