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 2017 سبتمرب/  أيلول 14 بروكسل،/  جنيف
  

 ،سعادة السيد األمني العام
 

 الربملةاين املةمترر باسة  املعروفةة العمليةة ،معا   األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد قاد ،2002 عام منذ
 الدوليةةةة، احلكوميةةةة اهليئةةةة هةةةذ  علةةة  الربملانيةةةة للرقابةةةة دائمةةةة آليةةةة وهةةةو - العامليةةةة  التجةةةارة منظمةةةةحةةةول 

 وجعلهةةةا ،العامليةةةة التجةةةارة منظمةةةة شةةةفافية تعزيةةةز هةةةو للمةةةمترر  الرئيسةةة واهلةةةد . الفعلةةة  الربملةةةاين عةةةدهاب  و 
 .للشعب منتخبني ممثلني بصفته  املشرعني أمام مسمتولة

 

 وكمةا. العامليةة التجةارة ملنظمةة الوزاريةة بةاملمتررات، وكةذل  فيمةا يتعلة  سةنويا   الربملةاين املةمترر دورات عقدوت  
ةةةةة تعلمةةةةةون، يف  آيةةةةةر  بةةةةةوين  مدينةةةةةة يف العامليةةةةةة التجةةةةةارة ملنظمةةةةةة عشةةةةةر احلةةةةةاد  الةةةةةوزار  املةةةةةمترر عقدي  س 
 املةةةةمترر متكةةةةدي أن الةةةةدويل اجملتمةةةة  ويأمةةةةل. 2017 ديسةةةةمرب/ األول كةةةةانون  13 إىل 10مةةةة  ، األرجنتةةةةني
 .عدديةللت   الراسخة القيمة عل  جديد م  عشر احلاد  الوزار 

 

 الكةونرر  مة  بةدع  األورويب، والربملةان الةدويل الربملاين االحتاد  نظ  ي  س   سابقة، مناسبات يف حدث وكما
 يف العامليةةة التجةةارة ملنظمةةة عشةةر احلةةاد  الةةوزار  املةةمترر مةة  باالشةةكا  برملانيةةا   مةةمتررا   األرجنتيةةي، الةةو ي
 .ديسمرب /األول كانون  10 و 9 يف لألرجنتني الو ي الكونرر  مقر يف عقدي  وس  . آير  بوين 

 
 .الربملاين املمترر هذا إىل ا  وفد رسالإ إىل منظ متك  ندعو أن ناويسر  
 

 سعادة األستاذ فايز الشوابكة احملرتم
 العريب الربملاين األمني العام لالحتاد

 لبنان - بريوت
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 والتنميةة والت مويةل التجةارة تتنةاول الةي الربملانيةة األنشةةة يف املشةاركني عنياملشةر   الربملاين املمترر ستهد وي
 ملنظمةة عشةر احلةاد  الةوزار  ا ملةمترر يف احملةرز التقةدم حةول علومةاتامل لتبادل فرصة هل  وسيتيح. الد ولي ة
 اآلراء تبةةةادلول العامليةةةة، التجةةةارة منظمةةةة ومسةةةمتويل احلكةةةوميني املفاوضةةةني مةةة  فاعةةةللت  ول ،العامليةةةة التجةةةارة
 .املدين اجملتم  ممثل  م  حوار يف خوللد  او  ،أخرى برملانات يف الزمالء م  واخلربات

 

. للمةةةمترر التسةةجيل واسةةتمارة العمليةةة، املعلومةةات ومةةذكرة ،املفص ةةل املمتقةة  األعمةةال جةةدول  يةة  ونرفةة 
 (.e/trade17.htm-http://www.ipu.org/splz) اإلنكن  عل  أيضا متاحة وه 

 

 منظمةةةة بشةةةأن الربملةةةاين للمةةةمترر املقبلةةةة آيةةةر  بةةةوين  دورة يف برملةةةانك  يشةةةار  أن يف كبةةةر  أمةةةل وحيةةةدونا
 .املناسب الوق  يف مندوبيك  أمساء تلق  إىل ونتةل  العاملية، التجارة

 
 

 ،بقبول فائ  االحكاموتفض لوا 
 

 
 تاجاين أنطونيو صابر تشودري     

 األورويب الربملان رئيس رئيس االحتاد الربملاين الدويل
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipu.org/splz-e/trade17.htm
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 الربملاين للممترر ير آ  ويندورة ب
 العاملية التجارة منظمةحول 

 2017 ديسمرب/ األول كانون  10 – 9 ،(األرجنتني) آير  بوين 
 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيم  يشك  يف
 

 املمتق  الربنامج
 

 ديسمرب/ األول كانون  9 السبت،
 

9:00 – 12:30 
 

 املمترر قبل التوجيهية لجنةال دورة
 (مرل  اجتماع) 

 

 تسجيل املشاركني 18:00– 10:00
 

 االفتتاحية اجللسة 15:30 – 15:00
 

  الدويل الربملاين االحتاد رئيس 
  األرجنتني يف النواب جمل  رئي  ،مونزو إميليو السيد 
  األرجنتني يف الشيوخ جمل  رئي  ،ميشييت غابرييال مارتا السيدة 
  للمةةةمترر املنةةاوب الةةةرئي  ،(السةةويد) الربملةةةان يف عضةةو ،أورنفجييادر كريسيييرت  السيييد 

 العاملية التجارة منظمةحول  الربملاين
  الربملةان يف الدوليةة التجةارة جلنة رئي  األورويب، الربملان يف عضو ،لينغ بريند السيد 

 العاملية التجارة منظمةحول  الربملاين للممترر املناوب الرئي  األورويب،
  العاملية التجارة ملنظمة عشر احلاد  الوزار  املمترر رئي  ،مالكورا سوزانا السيدة  
  العامليةة، التجةارة منظمةة لةدى فريقيةاإ جلنةوب الةدائ  املمثةل ،كارمي  اكسافيري السفري 

 العاملية التجارة ملنظمة العام اجملل  رئي 
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15:30 – 16:30 

 
  أزيفيدو روبرتو السيد ،العاملية التجارة ملنظمة العام املدير م  استماع جلسة
 ابعده وما آيرس بوينس

 

 العاملية التجارة منظمة يف واملسؤولني املفاوضني كبار  مع حوار 18:00 – 16:30
 ؟العاملية التجارة ملنظمة عشر احلاد  الوزار  املمترر من نتوق  أن ميكننا ماذا

 

 الضيو  املتحدثون 
 األمةةة  مكتةةةب لةةةدى كينيةةةا  جلمهوريةةةة الةةةدائ  املمثةةةل السةةةفر، ،كييياراو  نيييدون و سيييتيفن السييييد 

 االستثنائية الدورة الزراعة، جلنة رئيس جنيف، يف أخرى دولية منظماتو  املتحدة
 

 مكتةةةب لةةةدى األرجنتةةةني جلمهوريةةةة الةةةدائ  املمثةةةل السةةةفر، ،سييييما مارسييييلو هيكتيييور السييييد 
 اليدورة اخليدمات، جتيارة جمليس رئييس جنيف، يف األخرى الدولية واملنظمات املتحدة األم 

 االستثنائية
 

 واملنظمةات املتحةدة األمة  مكتةب لةدى جلامايكا الدائ  املمثل السفر، ماكوك، واين السيد 
 بالقواعد املعين التفاوض فريق رئيس جنيف، يف األخرى الدولية

 

 رئةي  العامليةة، التجةارة منظمةة لةدى لسويسةرا الدائ  املمثل السفر، ،شامبويف ديدييه السيد 
 األسواق إىل بالوصول املعي التفاوض فري 

 

 لألرجنتني الو ي الكونرر  م  قبل استقبال 19:30 – 18:00
 

 التوجيهية )اجتماع مرل ( اللجنة 22:00 – 20:00
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 ديسمرب/  األول كانون  10 األحد،
 

9:00 – 10:30 
 

 الرئيس  املوضوع بشأن التفاعلية واملناقشات التقارير عرض
 واملتوسطة الص رية الشركات وتدويل اإللكرتونية التجارة

 

 ناملقررو  
 

 األورويب الربملان عضو ،مكالركني إميا السيدة 
  البحرين 

 

 رئي  اجللسة 
 األورويب الربملانيف  عضو ،فرنانديز بينريو - رودري يز إمناكوالدا السيدة 

 

 الرئيس  املوضوع بشأن التفاعلية واملناقشات التقارير عرض 12:00 – 10:30
 تزايد احلمائية أوقات يف األطراف تعددية دور

 

 ناملقررو  
 األورويب الربملان يف عضو ،روبيغ بول السيد 
 بوتسوانا الربملان، يف عضو ،كينويندو  بوغولو السيدة 

 

 رئي  اجللسة 
 اهلند الربملان، يف عضو ،ثاكور سينغ أنوراغ السيد 

 

 اخلتامية الوثيقة اعتماد: اخلتامية اجللسة 13:00 – 12:00
 

 املقرر 
 األرجنتنيعضو يف جمل  الش يوخ،  ،بينيدو فيديريكو السيناتور 
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 الربملاين للممترر آير   ويندورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول

 2017 ديسمرب/ األول كانون  10 – 9 ،(األرجنتني) آير  بوين 
 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيم  يشك  يف
  العاملية التجارة منظمةحول  عشر احلاد  الوزار  باملمترر يتعل  فيما

 

 عملية معلومات
 

 كانامل
 

ةةة . 1  الةةةوزار  املةةةمترر إ ةةةار يف عقةةةدها املقةةةرر العامليةةةة، التجةةةارة منظمةةةةحةةةول  الربملةةةاين للمةةةمترر آيةةةر  بةةةوين  دورة عقدت  س 
 :الو ي الكونرر  مقر يف آير ، بوين  يف العاملية التجارة منظمةحول  عشر احلاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1864ريفادافيا كايل 
 سيوداد أوتونوما د  بيون  آير  1033
 7100-4127 (11-54)هاتف: 

 

 خريطة بوينس آيرس
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 الكةونرر  مة  دقيقةة 40 بعةد علة  الةدويل، إزيةزا مةةار باسة  أيضةا   املعرو  الدويل، بيستاريي مينيسكو مةار يق . 2
 مسةافة وبر يةن جةورج  مةةار يبعةد. آيةر  بةوين  مةمتررات ومركةز هيلتةون وفنةدق ،الةوزار  املمترر انعقاد وأماك  الو ي
 .الو ي الكونرر  ع  دقيقة 20

 

 حركةةة لظةةرو  تبعةةا   للر حلةةةوختتلةةف الفةةكة الزمنيةةة . كةة   3.5 حةةوايل هيلتةةون وفنةةدق الةةو ي الكةةونرر  بةةني املسةةافة. 3
 مكةةان اجلديةةد، املةمتررات ومركةةز الةو ي الكةةونرر  بةني املسةةافة تبلة  .املتوسةة  يف دقيقةة 15 حةةوايل هةةا تبلة ولكن ،املةرور
 دقيقةة 15 حةوايل ها تبلة ولكن ،املرور حركة لظرو  تبعا  وختتلف الفكة الزمنية للتنقل . ك   3 االفتتاحية، اجللسة انعقاد
 .املتوس  يف

 

 لمةةةةمتررل اللوجسةةةتية املعلومةةةات كتيةةةب  إىل الرجةةةوع يرجةةة  الةةةو ي، الكةةةونرر  إىل اجتاهةةةات التنقةةةل علةةة  للحصةةةول. 4
 .أكتوبرتشري  األول/  1 يف إرسال  سيت  الذ  ،العاملية التجارة ملنظمة عشر احلاد  الوزار 

 
 الزمين واجلدول التاريخ

 ديسةةمرب،/ األول كةةانون  9 فةة ف. 2017 ديسةةمرب/ األول كةةانون  10 و 9 يف جلسةةتني الربملانيةةة الةةدورة ستشةةمل - 5
ةة  املةةمترر سةةيجتم  ديسةةمرب،/ األول كةةانون  10 ويف. بعةةد الظهةةر 6:30 السةةاعة حةةى 2:30 السةةاعة مةة  الةةدورة عقدت  س 
 .للمةةمترر عشةةرة احلاديةةة الةةدورة افتتةةا  مبتةلبةةات رهنةةا   ،بعةةد الظهةةر 1:00 السةةاعة حةةى 8:30 السةةاعة مةة  الصةةبا ، يف

حةةةى  8:00 السةةةاعة مةةة  ديسةةةمرب،/ األول كةةةانون  9 يةةةوم صةةةبا  مرلقةةةة جلسةةةة يف للمةةةمترر التوجيهيةةةة اللجنةةةة سةةةتجتم 
 .12:00 الساعة

 

 الربملةةةانيون يضةةةم  بةةةأن بشةةةدة وصةةة   ي   الةةةوزار ، املةةةمترر مقةةةر يف اجلاريةةةة واألنشةةةةة الفعاليةةةات إىل الوصةةةول أجةةةل مةة  . 6
قريةب  الفعاليةات يف وقة  هةذ  تفاصةيل ع  اإلعالن وسيت . املمترر لدى الرمسية الو نية وفوده  يف كأعضاء  تسجيله 

 .الوزار  املمترر انعقاد موعد م 
 

 والتسجيل املشاركة
 الربملةاين للمةمترر القواعةد اإلجرائيةة م  ،2 املادة يف الواردة العامة باملبادئ آير  بوين  دورة يف املشاركة تسكشدس   . 7

 هد سةةةتوت(. e/trade08/rules.htm-http://www.ipu.org/splz انظةةةر) العامليةةةة التجةةةارة منظمةةةة حةةةول
 .الدولية والتنمية والتمويل التجارة تتناول الي الربملانية األنشةة يف املشاركني املشرعني ،األول املقام يف الدورة
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 الو نيةةةة الوفةةةود يف كأعضةةةاء  آيةةةر  بةةةوين  إىل الربملةةةاين املةةةمترر يف املشةةةاركون يسةةةافر أن املتوقةةة  مةةة  عامةةةة، كقاعةةةدة  . 8
 تأشةةرة ،التةةنقالت متةلبةةات مةة  التعامةةل يةةت  أن لضةةمان  ريقةةة أسةةهل كبةةر  حةةد إىل هةةو هةةذا. الةةوزار  للمةةمترر الرمسيةةة
 اعتمةةةاده  سةةةيت  ،الو نيةةةة الرمسيةةةة وفةةةوده  يف أعضةةةاء   بصةةةفته  ذلةةة ، مةةة  واألهةةة . مركزيةةةة بةريقةةةة اإلقامةةةةو  ،الةةةدخول
 يفاملةمترر احلةاد  عشةر  مة  كةل  إىل الوصةول هلة  تتةيح الةي اهلويةة شةارات علة  حيصةلون وسةو  الةوزار  للمةمترر تلقائيا  
 .آير  بوين  يف اجلديد املمتررات مركز يف االفتتا  ودورة ،آير  بوين  هيلتون فندق

 

 لالحتةةاد التةةاب  سيصةةدر مكتةةب التسةةجيل ،املةةمترر احلةةاد  عشةةر شةةارة  علةة مةةا لسةةبب برملةةاين منةةدوب صةةلحي مل إذا. 9
 يف ،حصةريا   املكةان هلةذا صةاحلة الشةارة هةذ  وسةتكون. الةو ي الكةونرر  مقةر يف" برملانيةة" خاصةة شةارة الدويل الربملاين

 .الوزار  املمترر مقر إىل بالوصول تسمح ول  فق ، ديسمرب/ األول كانون  10 و 9
 

 اسةةتمارة مةةلء مةةنه  ةلةةبي   ال، أم الةةوزار  املةةمترر لةةدى معتمةةدي  الربملةةانيون املنةةدوبون كةةان  إذا عمةةا النظةةر برةة  . 10
 الةةةةةدويل الربملةةةةةاين لالحتةةةةةادلكةةةةةكوين اإل املوقةةةةة  مةةةةة  حتميلهةةةةةا أيضةةةةةا ميكةةةةة  الةةةةةي املرفقةةةةةة،" الربملانيةةةةةة الةةةةةدورة" يف التسةةةةةجيل

(e/trade17/registration.pdf-http://www.ipu.org/splz) . أمانةةةةةةة إىل االسةةةةةةتمارة عةةةةةةادت   أن وينبرةةةةةة 
 الربملةةاين االحتةةاد أمانةةة إبةةال  أيضةةا   وينبرةة . 2017 نييوفمرب/ الثيياين تشييرين 1 أقصةةا  موعةةد يف الةةدويل الربملةةاين االحتةةاد
 .الوفد بتشكيل تتعل  تعديالت بأ  الدويل

 

 املةةةمترر افتتةةةا  إىل الوصةةةول مةةة  الربملةةةانيني مجيةةة  ركةةةني بريةةةة ،األرجنتينيةةةة السةةةلةات مةةة  مفاوضةةةات حاليةةةا   جتةةةر .  11
املةةمترر الةةوزار  احلةةاد   إىل الرمسةة  الةةو ي وفةةده  يف مةةدرجني كةةانوا  إذا عمةةا النظةةر بصةةر  الفعاليةةات، وبعةة  الةةوزار 
 ،ممكنةةا   ذلة  أصةبح وإذا. العامليةة التجةارة منظمةةة قةرارات علة  سةتعتمد النهائيةة الكاخةةي  فةنن ذلة ، ومة . ال أم عشةر
للمةمترر الةوزار   التسةجيل استمارة) التسجيل إجراءات بشأن الالزمة التعليمات بتعمي  فورا   الدويل الربملاين االحتاد يقوم

 .(ذل  إىل وما والصور، احلاد  عشر،
 

 ملنظمةة عشةر احلةاد  الةوزار  لمةمتررل آيةر  بةوين  إىل يسةافرون الةذي  املرافقةون واملوظفةون الربملةان أعضاء يتوىل.  12
 إقةةامته ،و  سةةفره  ترتيبةةات اختةةاذ مسةةمتولية بلةةدا، ،ل الرمسيةةة الو نيةةة الوفةةود يف أعضةةاء   ليسةةوا ولكةةنه  ،العامليةةة التجةةارة
 .األمر لزم إذا ألرجنتني،إىل ا دخولال تأشرات عل  واحلصول

 

 وفةد لكةل الربملةانيني عةدد يتجةاوز أال ينبر  الو ي، الكونرر  يف االجتماعات قاعة يف املقاعد عدد ةقل   بسبب . 13
 وفةةود حتقيةة  إىل السةةع  علةة  الربملانةةات نشةةج و . شخصةةني علةة  املراقبةةة الوفةةود تقتصةةر أن وينبرةة . عةةادة   أعضةةاء ثالثةةة
 .اجلنسني بني متوازنة
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/ األول كةانون  9 يف افتتاحة  وسةيت    االجتمةاع، قاعة مدخل عند الو ي الكونرر  يف التسجيل مكتب سيكون . 14

 السةةةاعة مةةة  ديسةةةمرب،/ األول كةةةانون  10 ويف ،بعةةةد الظهةةةر 6:30 السةةةاعةصةةةباحا  حةةةى  8:00 السةةةاعة مةةة  ديسةةةمرب
 .بعد الظهر 1:00 الساعةصباحا  حى  8:00

 

 ألشةخا ل فقة  حي  .العاملية التجارة ملنظمة الوزار  املمترر انعقاد عقب آير  بوين  يف مشددا   األم  سيكون.  15
. هيلتةةةةون بفنةةةةدق احمليةةةةةة املنةقةةةةة إىل الوصةةةةولمةةةة   ،الرمسيةةةةةاملةةةةمترر  شةةةةارات واملرتةةةةدي  الواجةةةةب النحةةةةو علةةةة  املعتمةةةةدي 
 مجيةةة  مةةة  يةلةةةب ولةةةذل . إلجةةةراءات رقابيةةةة سيخضةةة  ولكنةةة  أقةةةل، لقيةةةود الةةةو ي الكةةةونرر  إىل الوصةةةول وسيخضةةة 
 .االجتماعية املناسبات ويف الدورة خالل األوقات مجي  يف تعريفه  شارات وايرتد أن املندوبني

 
 املندوبني قائمة
. ديسةةمرب/  األول كةةانون  9 يف التسةةجيل مكتةةب يف الربملانيةةة الةةدورة يف املشةةاركني باملنةةدوبني ممتقتةةة قائمةةة سةةتوزع . 16

 مةة  ويرجةة . ديسةةمرب/  األول كةةانون  4 حةةى االحتةةاد أمانةةة تلقتهةةا الةةي التأكيةةدات أسةةا  علةة  القائمةةة هةةذ  وستصةةدر
 مة  12 السةاعة أقصةا  موعةد يف ،التسةجيل مكتةب إىل املمتقتةة القائمةة علة  تريةرات أ  عة  اإلبةال  املندوبني السادة
 .الدورة بعد لالحتاد اإللككوين املوق  عل  معد لة قائمة وستنشر. / ديسمرباألول كانون  10 يوم صبا 

 
 العمل طرائق
 العامليةةة التجةةارة منظمةةة بشةةأن الربملةةاين للمةةمترر للةةوائح اإلجةةراءات وفقةةا   للةةدورة، اإلجرائيةةة الكتيبةةات تتخةةذ سةةو  .17
 (.e/trade08/rules.pdf-http://www.ipu.org/splz انظر)
 

 الةةةةةدويل الربملةةةةةاين لالحتةةةةةاد اإللكةةةةةكوين املوقةةةةة  علةةةةة  نشةةةةةروي   الفعاليةةةةةة قبةةةةةل للةةةةةدورة لمفص ةةةةة عمةةةةةل برنةةةةةامج سةةةةةيعم  . 18
(e/trade17.htm-http://www.ipu.org/splz.) 
 

 اسةتماع، جلسةات ،حلقةات نقةا  الربنةامج وسيتضةم . العامةة اجللسةات يف األعمةال جدول بنود مجي  عاجلست   . 19
مة  املواضةي  الةي سةيت    رئيس موضوع كل  مناقشة املقررون وسيبدأ. رئيسية مواضي  بشأن ومناقشات رئيسية، عروض

 .اهب اخلاصة املناقشةعرض أوراق 
 
 
 

http://www.ipu.org/splz-e/trade08/rules.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/trade17.htm
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 الرمسيةة البيانةات قةراءة بلتجن ة ممك  جهد كل  بذل وينبر  التفاعل، م  كبر  بقدر تس ت الدورة صيرة تنظي  إن . 20
 
 
 واقكاحةةات بيانةةات تقةةدم خةةالل مةة  املناقشةةة يف واملشةةاركة األسةةئلة  ةةر  إىل املنةةدوبون دع ي ةة ذلةة ، مةة  وبةةدال  . ةعةةد  امل

د د ،ة مسبقا  عد  م   للمتكلمني رمسية قائمة هنا  تكون ل  أن  ومبا. موجزة  .واألسئلة خالتااملد ترتيب الرئي  وحي 
 

 اخلتامية الوثيقة
 للةةدورة مقةةررا   سةةتعني   الةةي للمةةمترر التوجيهيةةة لجنةةةال   علةة  ،اخلتاميةةة الوثيقةةة مشةةروع عةةدادالشةةاملة إل املسةةمتولية تقةة  . 21
 .أعضائها بني م 

 

 الةي دورهتةا يفبةالنظر يف هةذا املشةروع  التوجيهيةة لجنةةال  اخلتامية، لتقةوم  وثيقةمشروع أويل لل بنعداد املقرر سيقوم . 22
 لالحتةةاد اإللكةةكوين املوقةة  علةة  مةةنقح مشةةروع ذلةة  بعةةد نشةةروسي  . 2017 سةةبتمرب/ أيلةةول 27 يف جنيةةف يف عقدسةةت  

 يف الربملانةات مة  التعةديالت لتقةدم النهةائ  املوعةديكةون . الربملانةات جانةب مة  وتعديلة  علية  للتعلية  ،الةدويل الربملاين
 .التاريخ ذل  بعد الربملانات قبل م  أخرى جوهرية تعديالت أ  إجراء يتسىن ول . نوفمرب/ الثاين تشري  15

 

 تقةةدم إمكانيةةة ،العامليةةة التجةةارة منظمةةةحةةول  الربملةةاين للمةةمترر آيةةر  بةةوين  دورة يف املشةةاركني للمنةةدوبني تا سةةي   . 23
 . بيعتها أو الوثيقة نةاق عل  تمتثر ال، بصفة شخصية، ذات  اب  ل  عالقة بالصياغة، و عل  الفور إضافية تعديالت

 

 ،لتعةديالتل كاملةةال قائمةةال يف ،ديسمرب/ األول كانون  9 يوم صبا  التاسعة دورهتا يف التوجيهية لجنةال   ستنظر . 24
 .بشكل فرد  واملندوبني ،الربملانات اقكحتها الي

 

 .اآلراء بتواف  اعتماد  برية اخلتامية اجللسة يف النهائ  املشروع راملقر   مسيقد   . 25
 

 الل ات
 ليزيةةجناإل باللرتني للدورة الرمسية الوثائ  وستتا . والفرنسية ،ليزيةجناإل ،سبانيةاإل :باللرات الفورية الكمجة مقد  ست   . 26

 .فق  والفرنسية
 

 املستندات
 هايعةةةد   الةةةي املناقشةةةةأوراق  ،املنةةةدوبني قائمةةةة ،أعماهلةةةا جةةةدول ،ربناجمهةةةاب للةةةدورة الوحيةةةدة الرمسيةةةة الوثةةةائ ل تتمث ةةة . 27

 وميكة . العامةة األمانةة أعةدهتا الةي اإلعالميةة واملةذكرات ،التوجيهيةة اللجنةة أعةدهتا الةي اخلتامية الوثيقة مشروع ،املقررون
 .التسجيل عند املندوبني عل  لتوزيعها أساسية معلومات وثائ  تقدم أن العاملية التجارة ملنظمة
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 يرجة  الةدورة، أعمةال جبةدول املتعلقةة املةواد مة  غرهةا أو اخلاصةة وثةائقه  توزي  يف واملراقبون املشاركون رغب إذا . 28
 مة  بةالقرب/ خةار  تقة  الرةرض هلةذا جةداول املضةيف الربملةان وسةيوفر. ممكة  وقة  أقةرب يف هبةا املنظمةني إبةال  منه 
 .االجتماعات قاعة
 

 الرمسية االستقبال حفالت
 تكرميةا   ،املسةاء يفكوكتيةل   اسةتقبال حفةل لألرجنتني الو ي الكونرر  يستضيفس   ديسمرب،/ األول كانون  9 يف . 29

 إىل اجملةةاين النقةةل تةةأمني وسةةيت . الحةة  وقةة  يف الكوكتيةةل اسةةتقبال حفةةل مكةةان عةة  اإلعةةالن سةةيت و . املشةةاركني جلميةة 
املةةةمترر الةةةوزار  احلةةةاد   افتتةةةا  ملتةلبةةةات وفقةةةا   غةةةداء، بوفيةةة  تقةةةدم ديسةةةمرب سةةةيت / األول كةةةانون  10 يفو . هةةةذا احلفةةةل

 عشر.
 

 تأشريات الدخول
 بوقة  احملةدد املوعةد قبةليةلبوهةا  أن ،األرجنتةني إىل دخول تأشرة إىل حيتاجون الذي  املندوبني مجي  عل  يتعني   . 30

 للحصةةول املسةةاعدة بتقةةدم هلمةةا يسةةمح وضةة  يف ليسةةا ألرجنتيةةيا الةةو ي والكةةونرر  الةةدويل الربملةةاين واالحتةةاد. كةةا 
 التأشةةرة، علةة  احلصةةول  لبةةات تقةةدم إجةةراءات بشةةأن معلومةةات علةة  وللحصةةول. األرجنتةةنيإىل  لةةدخول تأشةةرة علةة 
  العاملية التجارة منظمة عممتها الي ،WT/MIN(17)/INF/2 املعلومات مذكرة قراءة املندوبني م  يرج 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm  
 

 دقالفن يف اإلقامة
 آيةةر  بةةوين  يف الفنةةدق غةةر  تةةوافر وسةةيكون. هبةة  اخلاصةةة واإلقامةةة السةةفر ترتيبةةات اختةةاذ عةة  املنةةدوبوني سةةأل  . 31

 أقةةرب يف الفنةةدق غةةر  حجةةز املستحسةة  فمةة  ولةةذل . العامليةةة التجةةارة ملنظمةةة الةةوزار  املةةمترر انعقةةاد عقةةب ،حمةةدودا  
 .نوفمرب /الثاين تشري  20 حى خاصة أسعار منح وسيت . ممك  وق 

 
 

 علةة  ختصيصةةها سةةيت  الرةةر  أن مالحظةةة يرجةة ) التاليةةة الفنةةادق يف الربملةةانيني للمنةةدوبني غرفةةة   120 حجةةز مت . 32
 (:أوال   دمي   أوال   يأيت م  أسا 

 

 سافوي فندق .www.savoyhotel.com.ar  
 (5411+): ، الفةاك  8079 4370 (5411+): اهلةاتف عةرب الفنةدق هبةذا االتصةال ميكة  لحجةز،ل

  ventas1@savoyhotel.com.ar اإللككوين الربيد أو ،  8020 4370

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm
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 مايو دي تان و فندق .hotel.com.ar-www.tango  
 اإللكةةةةكوين الربيةةةةد أو، 32216580 (5411+): اهلةةةةاتف عةةةةرب الفنةةةةدق هبةةةةذا االتصةةةةال ميكةةةة  ،لحجةةةةز ل

hotel.com.ar-lverde@tango 
 

 متفرقات
 ،املةةاع  خةدمات ،والالسةلكية السةلكية االتصةاالت ،احملل  النقل ،العملة ،الةق  بأحوال املتعلقة للمعلومات . 33

 .أكتوبر/ األول تشري  1 حبلول اللوجستية معلومات كتيب  املنظمون سينشر آير ، بوين  يف الةبية واخلدمات
 

 املعلومات من مزيد على للحصول طلبات
 حةول الربملةاين للممترر آير  بوين  دورة بشأن املعلومات م  مزيد عل  احلصولم  أجل  ةلباتال توجي  ينبر  . 34
 :إىل العاملية التجارة نظمةم
 

 الربملان األورويب  الدويل الربملاين االحتاد
Chemin du Pommier 5  أمانة جلنة التجارة الدولية 

  Rue Wiertz   330صندوق بريد
CH-1218 Grand-Saconnex   B-1047  بلجيكا 

 1251 283 2 32+فاك :   سويسرا جنيف،
 :اإللككوين الربيد  10 41 919 4122+: هاتف
  secretariat@europarl.europa.eu-inta  60 41 919 4122+: فاك 
   postbox@ipu.org: اإللككوين الربيد
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tango-hotel.com.ar/
mailto:lverde@tango-hotel.com.ar
mailto:inta-secretariat@europarl.europa.eu
mailto:postbox@ipu.org
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 العاملية التجارة منظمة الربملاين حول للمؤمتر آيرس س نيبو دورة 
 2017 ديسمرب/ األول كانون  10-9 ،(األرجنتني) آير  بوين 

 
 

 استمارة تسجيل
 

 أقةةرب يف هةةذ  االسةةتمارة وإرسةةاهلا الرجةةاء تعبئةةة
 ال موعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ويف ممكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 1/11/2017:يتجاوز

 الدويل الربملاين االحتاد 
 5 بومي  دو تشيمني 

 CH-1218،  330صندوق بريد 
 / جنيفك ساكون غراند 
 سويسرا 
 60 41 919 4122+: فاك  

 postbox@ipu.org: اإللككوين الربيد  
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالربملان أو املنظمة: 
 

 االسم
 )السيد/ السيدة/ اآلنسة(

 للمؤمتر الوزاري احلادي عشر  حاليا  نت معتمد هل أ األلقاب والوظائف

 املندوبون
 ال  نع    
 ال  نع    
 ال  نع    

 نو واملستشار  السكرتارية
 ال  نع    
 ال  نع    

 

 رمس  وفد يف كعضو  للممترر الوزار  احلاد  عشر حاليا   معتمدا   الشخ  كان  إذا ما إىل اإلشارة يرج * 
 

 الربيد اإللككوين ................................................................................ الفاك /

 التوقي : ........................................... التاريخ: ..........................................

 

mailto:postbox@ipu.org

















