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 كلمة الرتحيب،

ملنظمة  11املؤمتر الوزاري الـنرحب بكم يف املؤمتر الربملاين ملنظمة التجارة العاملية الذي نُظم باالشرتاك مع 
ديسمرب /كانون األول  10و  9التجارة العاملية الذي سينعقد يف الكونغرس الوطين األرجنتيين يف 

2017. 

وامللتزمني فعلياً بتعزيز التنمية البشرية والتجارة  حبضور برملانيني مميزين من كافة أحناء العامل،هبكذا نتشرف 
ارة وتعزيز اإلشراف تفق مجيعًا على احلاجة إىل زيادة شفافية املنظمة العاملية للتجالدولية والتعددية. ن

 منثله.مواضيع حمددة ذات تأثري قوي على الشعب الذي  الربملاين على

املؤمتر اليت ستكون مفيدة جدًا لكم يف التحضري جتدون يف الصفحة التالية معلومات تطبيقية عن 
 .لرحلتكم وخالل إقامتكم يف بيونس أيرس

 متعوا بزيارتكم إىل بوينس أيرس. تكمضيفني للمؤمتر، نتمىن لكم رحلة سعيدة واس

 إميليو مونزو
 رئيس جملس النواب

 فيديريكو بينيدو
رئيس أويل جمللس الشيوخ يف 

 األرجنتني

 غابرييال ميشييت
رئيس جملس الشيوخ يف 

 األرجنتني
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 التسجيل 

 يتسجل املشاركون وميألون استمارة التسجيل املناسبة وفقًا للتعليمات املوجودة على الرابط التايل:

trade17.htm:e-splz:archive.ipu.org::http: 

الوفود الوطنية الرمسية من املتوقع أن يسافر الربملانيون املشاركون إىل بوينس أيرس كأعضاء  كقاعدة،
للمؤمتر الوزاري. حىت اآلن، هذه الطريقة هي األسهل للتأكيد على أنه مت التعامل مع حاجاهتم لإلقامة 

 .11يف املؤمتر الوزاري الـ اعتمادهم فوراً ة سيتم والفيزا والنقل بشكل أساسي. كأعضاء للوفود الوطني

سباب، ُيصدر مكتب ألألي سبب من ا 11ملاين شارة املؤمتر الربملاين الـرب ال ميلك الوفد ال كان  إذا
الشارة حصرياً تسجيل االحتاد الربملاين الدويل يف الكونغرس الوطين شارة "جلسة برملانية" مميزة. ستتوفر 

 .بدوهنا وال تسمح بالدخول إىل املؤمتر الوزاري ،فقط:كانون األول/ديسمرب  10و  9يف هذا املكان يف 

وسيفتح  25يقع مكتب التسجيل يف الكونغرس الوطين عند مدخل مبىن امللحق أ يف شارع ريوبامبا 
كانون   10ويف  6:30صباحًا إىل الساعة  8من الساعة :كانون األول/ديسمرب  9أبوابه يف 

 بعد الظهر. 1صباحاً حىت الساعة  8من الساعة األول/ديسمرب 

  قاعة االجتماع

كانون   10و  9يف  األرجنتيينالوطين  سسيقام املؤمتر الربملاين حول منظمة التجارة العاملية يف الكونغر 
 .2017األول/ديسمرب 

 الدخول إىل قاعة الربملانات يكون كالتايل:

 اوتونوميس يف بوينس أيرس، مدينة 1850الربملانيني: شارع ريفادافيا 

 ، مدينة أوتونوميس يف بوينس أيرس.1864ضيوف الشرف: شارع ريفادافيا 

 سيقوم فريق عمل من الكونغرس الوطين الرمسي ومن قسم الربوتوكول باستقبال املشاركني.

http://archive.ipu.org/splz-e/trade17.htm
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 النقل الرمسي

سيتوفر النقل الرمسي  .األقدامدقائق سرياً على  10إىل  5يبعد الكونغرس الوطين عن الفنادق الرمسية من 
 من الفنادق اليت اقرتحتها املنظمة على الكونغرس الوطين ولكل النشاطات الرمسية املتعلقة بالربنامج.

 الفنادق الرمسية

 فندق سافوي:

 للحجز، ميكنكم االتصال بالفندق عرب:

 :8079-4370 (5411+) اهلاتف 
 رتوين:الربيد اإللك ventas1@savoyhotel.com.ar 
 جهة االتصال: السيدة ميلينا برا 

 فندق تانغو دي مايو:

 للحجز، ميكنكم االتصال بالفندق عرب:

 :6580-3221 (5411+) اهلاتف 
 :الربيد اإللكرتوينhotel.com.ar-Iverde@tango  
  ليليان فريديجهة االتصال:السيدة 

 ن األجانب الذين يدفعون عرب بطاقات االئتمان من الضرائب.و يعفى املسافر 
 12:08العطلة الرمسية 

هو عطلة رمسية يف األرجنتني مبناسبة عيد :كانون األول/ديسمرب  8مت إعالم املشاركني بأن يوم 
سُتقفل بعض ستعمل بعض اخلدمات الضرورية بدوام جزئي و  احلبل بال دنس. هلذا السبب،

 املصارف ومكاتب تصريف العملة يف ذلك اليوم.أيضاً سُتقفل املتاجر. و 

mailto:Iverde@tango-hotel.com.ar
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  خدميت اإلنرتنت وشحن اهلاتف يف املؤمتر 

خالل املؤمتر، ستتوفر خدمة اإلنرتنت يف الكونغرس الوطين األرجنتيين. باإلضافة إىل ذلك، 
 بريديدوس".يف قاعة "باسوس  وفر حمطات لتشريج اهلواتف اخلليويةستت
 

 خدمة طبية
احلركة الوفود احمللية واألجنبية و و فيهم فريق العمل التشريعي  نوجود العديد من الناس مبإىل نظراً 

ميلك الكونغرس الوطين مبىن للخدمات الطبية اليت تؤمن العناية  العامة حول املكان كل يوم،
 الطبية الطارئة.

ألنه ومت إعالنه مكان عمل آمن  ،منطقة حامية للقلب يُعترب الكونغرس الوطين يف األرجنتني
 من التدخني ويشجع على األكل الصحي والرياضة. %100خال 

إعالم  اً أو حساسية تتطلب من اإلدارة دواء خاص /يُنصح ألي مشارك يعاين من مشكلة صحية و
 املنظمة هبذا الوضع. 

 رموز االتصال

( والرقم الذي 11(، رمز املنطقة أو املدينة)54ز البلد )عند االتصال من خارج األرجنتني، اطلب رم
 تريد االتصال به.

رمز املنطقة أو املدينة والرقم الذي تريد ( و 9( مث )54عند االتصال هباتف خليوي، اطلب رمز املدينة )
 االتصال به.
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 مجهورية األرجنتني 
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 األرجنتني

  أوتونوما دي بوينس أيرسالعاصمة: سويداد 
  :(2010 )إحصاء وطين 40.117.096عدد السكان 
  :( 2016البنك الدولي )اميركي  $مليار  545,87الناتج اإلمجايل احمللي 
 + :54رمز البلد 

 
 املوقع

تقع مجهورية األرجنتني يف اجلهة اجلنوبية من أمريكا اجلنوبية وحتدها مجهورية أورغواي من الشرق 
وبوليفيا ومجهورية شيلي واحمليط األطلسي اجلنويب  باراغوي ومجهورية الربازيل االحتاديةومجهورية 

 من الغرب.
 

 اقتصاد
نوبية. متلك األرجنتني موارد طبيعية  اجل أمريكا يف اقتصاد أكرب ثاين بأنه األرجنتني اقتصاد يعترب

 ،وحمطات للطاقة النووية تاج مهم وقطاع زراعي موجه للتصدير، أقمار صناعية متطورةكثرية وإن
 قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، تطور علمي وتكنولوجي متقدم وشعب ذات مستوى علمي مهم.

هم مصدري اللحم يف العامل. ذات اجلودة وأحد أ تعترب األرجنتني من أهم مصنعي اللحم
واحلامض وزيت الصويا، وثاين منتج  رباغوانيةال البهشيةاألرجنتني هي أول منتج لدوار الشمس و

  للعسل والتفاح يف العامل، واملنتج الرئيسي للقمح والصوف يف أمريكا الالتينية.
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 اجلغرافيا 
. من جبال األنديز يف نتيجة للتنوع اجلغرايف الغين فيها، األرجنتني هي بلد متعدد الثقافات

األكونكاغا، اليت  ،لي مع أعلى قمة فيهاعلى حدود شيالغرب اليت متر من الشمال إىل اجلنوب 
واحمليط األطلسي  إىل سهل البامبا مرت فوق مستوى سطح البحر 6،959 قدم 22834ترتفع 

وغابات وصحراء وأراض خصبة. تتميز األرجنتني بتنوع بيولوجي ضخم جبلية  مرورًا بأراض
من هذه املواقع الطبيعية هي  . العديداليت تساهم يف منو النباتات واحليوانات ألنظمة البيئيةل

 حمميات طبيعية ومنتزهات قومية.
 وشالالت إغوازو هي أحد أهم املواقع اآلثرية يف العامل. مورينو برييتو تعترب مثلجة

تتمتع األرجنتني بتنوع مناخي كبري: معتدل ورطب يف سهل بامبا، بارد ورطب يف غرب 
. تشهد مناطق االستواء املرتفعة طقساً يف الشمالباتاغونيا، شبه استوائي يف ميزوبوتاميا وحار 

 يف املناطق اجلبلية. اً بارداً وجاف
 

 الدين
 تدفقات بسبب األديان ومتعددة جامعة هوية أنشأ وقد الثقافات، متعدد بلد األرجنتنيإن 

 العديدة. اهلجرة
 خمتلف من أعضاء من ،يةكاثوليكال السكانية غالبيةذات ال األرجنتيين، الديين اإلطار ويتألف

 فضال والبوذيني، سلمنيامل منو  الالتينية، أمريكا يف يهودية طائفة أكرب وهي ،املسيحية الطوائف
 كريشنا.  وهاري األفريقية الدينية التقاليد عن

 

 اللغة
 يف األرجنتني املعرتف هبااإلسبانية هي اللغة الرمسية 

 املنطقة الزمنية
 بتوقيت غرينتش. 3-
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 التجارة واملعلومات املصرفية ،العملة
 مجهورية األرجنتني هي البيزو األرجنتيين. يف املعرتف هباالعملة الرمسية 

إال أنه  ،اليوروبالدوالر األمريكي أو تقبل النقود ب على الرغم من أن معظم املتاجر واحملالت
أمريكان إكسربس، فيزا، داينرز وماسرت كارد هي  .املعرتف هباجيب تصريف العملة يف املكاتب 

بطاقات االئتمان االكثر اعتماداً. ميكن تصريف شيكات املسافرين بسهولة يف بوينس أيرس، 
 ولكن ميكن أن ال يكون الوضع مماثاًل يف منطقة أخرى.

 إلجراءمن قبل مجهورية األرجنتني هي األماكن اليت يوصى هبا  املعرتف هباإن املكاتب 
 معامالت آمنة وشفافة.

 على تتضمن وقد ةخماطر  فهي تعترب. الرمسية غري التبادل عمليات إجراء بتفادي الزوار نصحويُ 
  .االحتيال من نوع
 50فواتري بقيمة  فقط تقبل املعرتف هبا املكاتب بعض أن نأخذ يف عني االعتبار أن املهم من

 دوالر 20 و 10و ،دوالرات 5 الفواتري بقيمة رفضتو  أمريكي دوالر 100 و أمريكي دوالر
 .أمريكي

  

 النشاطات التجارية
 يف مساءً  8 الساعة حىت صباحاً  9 الساعة من اجلمعة إىل ثننياإل من تفتح احملالت التجارية

 لكنو  ؛بعد الظهر 1:00الساعة  إىلصباحًا  9:00 الساعة من السبت أيامو  ،معظم املدن
 البلد، أحناء باقي ويف. املساء خالل مفتوحة تبقىشوارع مهمة  يف تقع احملالت اليت
بعد  4:00 الساعة إىل 1:00 الساعة من وتفتح من جديد عادةً  الظهر عند تقفل املتاجر

 10:00 الساعة صباحًا حىت 10:00 الساعة من عادةً تفتح مراكز التسوق أبواهبا  الظهر.
 .العطالت بعضو  األسبوع هناية مبا يف ذلك أيام ،مساءً 

 صباحاً  10:00 الساعة من اجلمعة إىل ثننياإل منيف املصرف  العادية العمل ساعات وترتاوح
 .الظهر بعد 3:00ساعة ال إىل
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 املتاحة اآليل الصراف أجهزة يف أخرى معامالتإجراء و  ودالنق سحب يتم أن وميكن
 .ساعة 24
 ويكون لديهم . مساءً  6:00 الساعة إىل 9:00 الساعة منعادة ً  املكاتب تفتح

 .واحدة ساعة ملدة الغداء اسرتاحة لديهم
 

 املكاتب املعرتف هبا لتصريف العملة 
 

 ماغيتري ش.م 
 464Sarmiento St., Autonomous City of Buenos Aires  
 43260260( 011هاتف: ) 

buenosaires@maguitur.net 
www.maguitur.net 

 إتالتور ش.م 
 مدينة اوتونوماس بوينس أيرس 480شارع سارمينتو 

 1111-4394 (011)  هاتف:
 كمبيو توبا ش.م.م 

 مدينة اوتونوماس بوينس أيرس 368شارع أوروغواي 
 4180-4371 (011) رقم اهلاتف:

www.cadecac.com.ar/socio_sucursal.php/46/cambio_topaz_srl 
 كامبيو بالتينيوم ش.م 

 2743-4371 (011) رقم اهلاتف:
www.cambioplatinum.com.ar 

http://www.maguitur.net/
http://www.cadecac.com.ar/socio_sucursal.php/46/cambio_topaz_srl
http://www.cambioplatinum.com.ar/
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 كولومبوس ش.م 
 0100-4393 (011) رقم اهلاتف:

www.cambioalpe.com.ar 
 مدينة اوتونوماس بوينس أيرس شارع مارتني،

 كامبيو أليب ش.م 
 4400-5278 (011) رقم اهلاتف:

www.maxinta.com 
  مدينة اوتونوماس بوينس أيرس، 480سارمينتو 

 ماكسينتا ش.م 
 4400-5278 (011) رقم اهلاتف:

www.maxinta.com 
  مدينة اوتونوماس بوينس أيرس ،344شارع ريكونكيستا 

 مونتيفيديو كامبيو إي توريزمو ش.م 
 4435-4325 (011) رقم اهلاتف:

www.montevideocambio.com.ar 
 مدينة اوتونوماس بوينس أيرس، 580فلوريدا شارع 

 ترانسكامبيو ش.م 
 9000-5235 (011) رقم اهلاتف:

www.transcambio.com.ar 
 مدينة اوتونوماس بوينس أيرس ،386شارع سانت مارتني 

 

  

http://www.cambioalpe.com.ar/
http://www.maxinta.com/
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 الكهرباء

تيار  حمول ضيفن أن الضروري فمن وبالتايل،. فولت 220 على األرجنتني يف الكهربائية الطاقة حُتدد
 .فولت 110تحمل ل املصممة الكهربائية األجهزةإىل 

 الصني، يف النوع نفسه أيضاً  يستخدم) مسطحة شفرات ثالث مع Iُتستعمل يف بلدنا مقابس من نوع 
 قد. متوازيتني شفرتني مستديرتني مع C نوعمن  املقابس بعض أيضاً  وتتوفر (.اخل نيوزيلندا، أسرتاليا،

  قابس مهايئ عاملي. شراء األفضل من يكون

 

 إجراءات أمنية

. احلدث مدة يلةط بالفندق احمليطة املناطق ويف املؤمتر انعقاد مكان حول الشرطة انتشار زيادة جيب
: العامة األماكن يف السالمة تدابري اختاذ الضروري من أخرى، كبرية  مدينة أي يف احلال هو كما  ،ولكن
 الشوارع يف املشي بذاحمل من ليس ذلك، إىل وباإلضافة. والكامريات اليد وحقائب واحملافظ قائباحل رعاية
 .ليالً 
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 للطوارئ و  مفيدة تفأرقام ها

 100: االطفاء ائرةد 
  101/911: الشرطةدائرة 
 107: الطبية الطوارئ 

 مدينة بوينس آيرس املستقلة

ساعة  24نعش األحياء ي الذيمر األ ،تقدمي حياة ثقافية وترفيهية واسعةبعاصمة األرجنتني  تُعرف
تقع يف  تلك اليت أيام يف األسبوع: مسرح كولون واملسارح التجريبية الصغرية )وخاصة 7يف اليوم، 

تحف ومعرض فين؛ م 100. أكثر من واملراكز الثقافية اجلديدةشارع كورينتس(، املكتبات القدمية 
التانغو و بة؛ أماكن لالستمتاع تارخييوأسواق حرف يدوية ضخمة ومراكز تسوق حديثة؛ مقاهي 

 همكازينوهات وأو  واع،مطاعم من مجيع األنو  عاملية،وسيقى ميلونغاس. نوادي ليلية وحانات مع امل
 يف هذه املدينة العظيمة.تُقام مباريات كرة القدم 

 سان مثل التقليدية املناطق من أحياءها، يف نزهالت خالل من املدينة يف أن يقوموا جبولة للزائرين ميكن
 بأحدثها مروراً  بلغرانو، أو ريكوليتا مثل الفخمة املناطق إىل أباستو، أو كونغريسو  بوكا، ال تيلمو،

 ذات موضوع جوالت اختيار أيضاً  وميكنهم. الطليعية تصميم أساس بالريمو، أو ماديرو بويرتو مثل
 البابا غاردل، كارلوس  مثل األرجنتينية لثقافةل أو لتانغول الرمزية الشخصيات خطوات ملتابعة

يوجد اإلحبار،ب تمتعونسي الذين ألولئك بالنسبة. بورخيس لويس خورخي أو إيفيتا فرانسيس،
تدعو  آيرس بوينس شوارع االسرتخاء، أما للذين حيبون ؛هلم آخر خيارك  بالتا ال دي ريو رحالت

 املعامل من حيصى ال عدد خالل من الطريق هم إىلقودي الفضولفيها تاركني  التجول إىل دائماً 
 .الرئيسية املدينة هذههبا  ألقتت اليت السياحية
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 أحوال الطقس
 احلرارة درجة ترتاوح ديسمرب،كانون األول/   يف. العام طوال معتدل مبناخ آيرس بوينس مدينة تتمتع

 .مئوية درجة 28 من واملعدالت القصوى مئوية درجة 18 من املعدالت املتدنية من
 احلر شديدةال ياماأل جيعل( فهرهنايت 64) مئوية درجة 18 من السنوية احلرارة درجة متوسطإن 
 الصيف، فصل خالل. الفصول مجيع يف املدينة يف ، األمر الذي يسمح بالتنزهاجدً  نادرة دوالرب 

 يف أما.الظهر وبعد النهار منتصف خاللوترتفع احلرارة تدرجييًا  ؛اً دافئ الصباحو  اً رطب لطقسيكون ا
 الرتداء والرقيقة، ال داعي اخلفيفة املالبس ارتداء للمرء وميكن تنخفض درجة احلرارة قليالً ف الليل،

 مارس/ آذار من) والربيع اخلريف فهي ،الكمية األكرب من األمطار املواسم اليت تشهد أما. معطف
 تكون األمطار نأ ومبا(: ديسمرب/األول  كانون  إىل سبتمرب أيلول/ ومن يونيو/حزيران  إىل آذار

 .اً معطف أو مظلةحاملني  عادة الناس رجوخي األنشطة تعرقل ال قصرية، لفرتة تستمر أو خفيفة
يف أيام اخلريف أو الربيع املشمسة، يكون الصباح بارد وترتفع احلرارة تدرجييًا يف النهار وتنخفض يف 

 الليل.
 

 الصحية املعلومات

أو  الواجبمن  ليس فإنه ،على الصعيد الصحي انآمن آيرس بوينس ومدينة كملهبأ البلد أن ومبا
 حيضرون الذين الوفود أعضاء يشجع ذلك، ومع. األرجنتني دخول قبل إجراء بلقاح من الضروري

 .لحصبةتلك املضادة ل سيما ال الروتينية، لقاحاهتم حتديث على الربملاين املؤمتر
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 مستشفيات عامة وخاصة ضمن حميط املؤمتر

  مستشفى كلينيكاس 

 2351شارع كوردابا 

 107رقم هاتف الطوارئ: 

www.hospitaldeclinicas.uba.ar 

 مستشفى ريفادافيا 

 2670شارع غرال ال هرياس 

 107رقم هاتف الطوارئ: 

www.buenosaires.gob.ar/hospitalrivadavia 

 سيميك الس هرياس 

  2939شارع غرال ال هرياس

 1300-5299 011رقم اهلاتف:
www.cemic.edu.ar 

  دياغنيستيكوإينستيتو أرجينتينو ديل 

 2439شارع مارسيل ودي ألفيار 

 6500-4965 011رقم اهلاتف:
www.iadt.com 

http://www.hospitaldeclinicas.uba.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/hospitalrivadavia
http://www.cemic.edu.ar/
http://www.iadt.com/
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 كلينيكو بازترييكا 

 2072شارع بيلينفشورت 

 1600-4821 011رقم اهلاتف:

www.bazterrica.com.ar/bazterrica 

 مستشفى أليمان 

 1640شارع بويرييدون 

 7000-4827 011رقم اهلاتف:

www.hospitalaleman.org.ar 

 ساناتوريو أنشورينا 

 1877شارع د.توماس مانويل 

 5400-4808 011رقم اهلاتف:
anchorena.com.ar-www.sanatorio 

 ساناتاريو أغويت 
 

 2477 شارع د. لويس أغويت

 6700-5239 011رقم اهلاتف:

www.swissmedical.com.ar/clinewsite/agote 

http://www.bazterrica.com.ar/bazterrica
http://www.hospitalaleman.org.ar/
http://www.sanatorio-anchorena.com.ar/
http://www.swissmedical.com.ar/clinewsite/agote
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 كلينيكا ماترينيداد سويزو أرجنتينا 

 1461 شارع بويرييدون

 6000-5239 011رقم اهلاتف:

www.swissmedical.com.ar/clinewsite/cymsa 

 مستشفى غيتيرييز 
  1339شارع دي بوستمانيت 

 9247-4962 011رقم اهلاتف:
www.guti.gob.ar 

 

 احملطات الدولية

 (إزيزا) الدويل بيستاريين مينيسرتو مطار 
 جينريال تينيانت السريع الطريقعن  كم  33.5 و آيرس، بوينس مدينة عن كم  22 يبعد

 املؤمترات وأماكن الوطين الكونغرس عن بالسيارة دقيقة 40 حوايل الفندق يبعد. ريتشريي
 .آيرس بوينس يف اجلديد املؤمترات ومركز هيلتون وفندق والوزارية الربملانية

 نيوبري جورج مطار 
 .الوطين لكونغرسا عن دقيقة 20 ويبعد. كابا  يف شارع أوبليغادو رافائيل كوستانريا  يف يقع
 حمطة بوكوبوس 

  الوطين. لكونغرسدقيقة عن ا 20أنتارتيدا األرجنتني. ويبعد  821شارع وهي تقع يف 
 .6550-4316( 011هاتف: ) رقم

 

 

http://www.swissmedical.com.ar/clinewsite/cymsa
http://www.guti.gob.ar/
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Welcome message,

We welcome you to the Parliamentary Conference on the WTO, orga-

nized in conjunction with the 11th WTO Ministerial Conference, which 

will take place on the premises of the Argentine National Congress on 

December 9th and 10th 2017.

We are very honoured by the presence of such distinguished parlia-

mentarians from all around the world, who are truly committed to pro-

moting human development, international trade and multilateralism. 

We all agree on the need to enhance the transparency of the WTO and 

strengthen parliamentary oversight over specific topics that have a 

high impact on the people we stand for.

In the following pages, you will find practical information on the Confe-

rence that will be very helpful both in the preparation of your trip and 

during your stay in Buenos Aires.

As hosts of the Conference, we hope you a have a pleasant trip and 

enjoy your visit to Buenos Aires.  

Federico Pinedo Lic. Gabriela MichettiEmilio Monzó

Provisional President 
of the Senate of Argentina

President 
of the Senate of Argentina

Speaker 
of the Chamber of Deputies

WELCOME MESSAGE
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REGISTRATION

Participants will register and fill in the corresponding registration form ac-

cording to instructions provided in the following link:

http://archive.ipu.org/splz-e/trade17.htm.

As a rule, participants in the Parliamentary Conference are expected to travel 

to Buenos Aires as members of official national delegations to the Ministerial 

Conference. This is by far the easiest way to ensure that their transportation, 

visa and accommodation needs are dealt with in a centralized way. As mem-

bers of their national delegations, they will be immediately accredited to the 

11th Ministerial Conference.

If for some reason a parliamentary delegate does not have his MC11 ba-

dge, a special "Parliamentary Session" badge will be issued by the IPU Re-

gistration Desk on the premises of the National Congress. This badge will 

be valid exclusively for that venue, on 9 and 10 December only, and will 

not allow access to the premises of the Ministerial Conference.

The Registration Desk at the National Congress will be located at the entran-

ce of the Annex A Building, on 25 Riobamba Street, and will be open on 9 De-

cember from 8 a.m. to 6.30 p.m., and on 10 December, from 8 a.m. to 1 p.m.

CONFERENCE VENUE 

The Parliamentary Conference on the WTO will take place on the premises 

of the Argentine National Congress on 9 and 10 December 2017.

INFORMATION ON THE CONFERENCE
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•

Access to the Parliamentary Conference will be as follows:  

Parliamentarians: 1850 Rivadavia Avenue, Autonomous City of Buenos Aires.

Special guests: 1864 Rivadavia Avenue, Autonomous City of Buenos Aires.

Te participants will be welcome by staff from the National Congress Cere-

monial and Protocol Department. 
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Av. Entre Rios

Combate de los Pozos

Planta baja
Primer piso

Acceso Hall de Presidencia Galería 1 Salón de Honor

Acceso
Mesa de Acreditación

Anexo A Salón de los Pasos Perdidos Galería 2 Mesa de Información

Recinto Diputados Salón Delia Parodi

Mesa de Acreditación Salón Azul Salón Arturo Illia
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OFFICIAL TRANSPORTATION

The National Congress is just a 5 to 10-minute walk from the official ho-

tels. Official transportation will be available from the hotels suggested by 

the Organization to the National Congress, and for all the official activities 

pertaining to the programme.

OFFICIAL HOTELS

Hotel Savoy. www.savoyhotel.com.ar

For reservation purposes, this hotel can be contacted by telephone:

Tel.: (+5411) 4370-8079

E-mail: ventas1@savoyhotel.com.ar

Contact person: Sra. Milena Prá

Hotel Tango de Mayo. www.tango-hotel.com.ar

For reservation purposes, this hotel can be contacted by telephone:

Tel.: (+5411) 3221-6580 

Correo electrónico: Iverde@tango-hotel.com.ar 

Persona a cargo: Sra. Lilian Verde

Foreign travellers paying with international credit cards are exempted 

from the payment of VAT.

PUBLIC HOLIDAY 12/08

Participants are informed that 8 December, when the Feast of the Im-

maculate Conception of Mary is commemorated, is a public holiday in 

Argentina. For that reason, essential services will work with a restricted 

INFORMATION ON THE CONFERENCE
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schedule and some shops will be closed. Banks and currency-exchange 

offices will remain closed on that day.

WI-FI CONNECTION DURING THE CONFERENCE AND CELL 
PHONE CHARGING SERVICES

During the Conference, Wi-Fi Access will be available on the premises of 

the Argentine National Congress. Furthermore, cell phone charging sta-

tions will be available at the 'Pasos Perdidos' Room.

MEDICAL SERVICE

Considering that lots of people, including legislative staff, local and foreign 

delegations and the public move around its premises every day, the Natio-

nal Congress has a Medical Services Department that provides emergency 

medical care. The Argentine National Congress is a cardiac protected area 

and has been declared a Safe Workplace because it is a 100 percent smoke-

free environment and promotes healthy eating and physical activity.

It is recommended that any participant who suffers from a medical condi-

tion and/or allergy that requires the administration of any special medica-

tion should inform the organization about such situation.

CALLING CODES

When calling from outside Argentina, dial the country code (54), the city 

or area code (11) and the number you are calling. 

When calling to a mobile phone, dial the country code (54), then (9), the 

city or area code (11) and the number you are calling. 

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO | 2017
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República Argentina
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ARGENTINA

Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Population: 40.117.096 (2010 National Census)

GNP: US$ 545,87 mil millones (World Bank, 2016)

Country code: +54

LOCATION

The Argentine Republic is situated in the southern portion of South Ame-

rica and bordered by the Oriental Republic of Uruguay, the Republic of 

Paraguay, the Federative Republic of Brazil, the Plurinational State of Bo-

livia and the Republic of Chile, and the South Atlantic Ocean to the east.

ECONOMY

The economy of Argentina is the second largest in South America. The 

country has vast natural resources and an important production and ex-

port-oriented agricultural sector, highly developed satellite and nuclear 

industry, a strong and diversified industrial base, advanced scientific and 

technological development and a highly literate population. 

Argentina is an important producer of quality beef cattle and one of the 

greatest beef exporters in the world. The country is the first world produ-

cer of sunflower, yerba mate, lemons and soybean oil, the second world 

producer of honey and apples, and the main producer of wheat and wool 

in Latin America

•

•

•

•
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GEOGRAPHY 

Given its rich and varied geography, Argentina is a land of huge contrasts. 

From the Andes mountain range on the west, that runs from north to 

south along the border with Chile, with its highest peak, the Aconcagua, 

rising 22,834 feet (6,959 m) above sea level, to the Pampa plain and the 

Atlantic coast, passing through highlands, woodlands, forests, deserts 

and fertile valleys, Argentina has a biodiversity of ecosystems that con-

tributes to the development of a wide range of natural flora and fauna. 

Many of these natural sites are nature reserves, protected areas and na-

tional parks. The Perito Moreno Glacier and the Iguazu Falls are world he-

ritage sites.

Argentina has a great variety of climate types: mild and humid in the 

Pampa plain, cold and humid in Western Patagonia, subtropical in Meso-

potamia and hot in the North. High elevations at all latitudes experience 

cooler conditions, with an arid climate at mountain level, and wide ther-

mal amplitudes.

RELIGION

Argentina is a multicultural country that, due to the different migratory 

flows, has developed a plural and multi-religious identity.

With a predominantly Catholic population, the Argentine religious fra-

mework comprises members of different Christian denominations, the 

largest Jewish community in Latin America, a growing Muslim and Budd-

hist community, as well as African religious traditions and Hare Krishna, 

among others.

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO | 2017



21

LANGUAGE

Spanish is the official language of Argentina. 

TIME ZONE

Legal Time GMT -3 hours.

CURRENCY, COMMERCIAL AND BANKING INFORMATION

The Argentine Peso is the official currency of the Argentine Republic.

Although most shops and stores accept American Dollars and Euros, cu-

rrency exchange operations should be performed in authorized offices. 

American Express, VISA, Diners and MasterCard are the most frequently 

accepted credit cards. Traveller’s checks are easily exchanged in Buenos 

Aires but this may not be the case in other locations.

The offices authorized by the Central Bank of the Argentine Republic are 

the recommended places to make safe and transparent transactions.

Visitors are advised to avoid conducting informal exchange operations. 

They are risky and might imply some kind of fraud.

It is important to keep in mind that some authorized offices only accept 

US$ 50 and US$ 100 bills and reject US$ 5, US$ 10 and US$ 20 bills.

GENERAL INFORMATION
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COMMERCIAL ACTIVITY

Stores open from Monday to Friday from 9 a.m. to 8 p.m. in major cities and 

on Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m.; however, stores located in important 

avenues shall remain open during the evening. In the rest of the country, 

shops usually close at noon and reopen from 1 p.m. to 4 p.m. Shopping 

centres usually open from 10 a.m. to 10 p.m., including weekends and 

some holidays.

Regular banking hours are from Monday to Friday from 10 a.m. to 3 p.m. 

Cash withdrawals and other transactions may be carried out at ATMs avai-

lable 24 hours. 

Offices, for their part, usually open from 9 a.m. to 6 p.m. and they generally 

have a one-hour lunch break.

AUTHORIZED CURRENCY-EXCHANGE OFFICES

Maguitur S.A

464 Sarmiento St., Autonomous City of Buenos Aires

(011) 43260260

buenosaires@maguitur.net

www.maguitur.net

Italtur S.A

480 Sarmiento St., Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 4394-1111

•

•

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO | 2017



23

Cambio Topaz SRL

368 Uruguay St., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 4371-4180

www.cadecac.com.ar/socio_sucursal.php/46/cambio_topaz_srl

Cambio Platinum S.A

1590 Lavalle St., Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 4371-2743

www.cambioplatinum.com.ar

Columbus S.A.

529 San Martín St., Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 4325-9742

www.columbus.com.ar

Cambio Alpe S.A.

Sarmiento 480, Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 4393-0100

www.cambioalpe.com.ar

Maxinta S.A.C.T. y b

344 Reconquista St., Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 5278-4400

www.maxinta.com

Montevideo Cambio y Turismo S.A.

580 Florida St., Autonomous City of Buenos Aires

Tel: (011) 4325-4435

www.montevideocambio.com.ar

•

•

•

•

•

•
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Transcambio S.A.

386 San Martín St., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 5235-9000

www.transcambio.com.ar

ELECTRICITY

Electric power in Argentina is set at 220 Volts. Thus, it is necessary to attach a 

voltage converter to those electrical appliances designed to handle 110 Volts.

Type I plugs with three flat blades are used in our country (the same mo-

del is also used in China, Australia, New Zealand, etc.). Some Type C plugs 

with two parallel round prongs are also available. It may be convenient to 

buy a universal plug adapter. 

SECURITY MEASURES

Police presence shall be increased around the Conference venue and in 

the areas surrounding the hotels for the duration of the event. However, 

as in any other big city, it is necessary to take safety precautions in public 

places: taking care of bags, wallets, handbags and cameras. In addition, it 

is not advisable to walk on dark lonely streets at night. 

•

Tipo I Tipo C

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO | 2017
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USEFUL AND EMERGENCY PHONE NUMBERS

Fire Department: 100

Police Department: 101 / 911

Medical Emergency: 107

AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES

The capital city of Argentina is widely known for offering a vast cultural 

and recreational life which animates the neighbourhoods 24 hours a day, 

7 days a week: the Colón Theatre and small experimental theatres (espe-

cially located on Corrientes Avenue), old bookshops and new cultural cen-

tres; over 100 museums and art galleries; huge handicraft markets and 

modern shopping centres; historic coffee shops; venues to enjoy tango 

and milongas; nightclubs and bars with international music; restaurants 

of all styles, casinos and the most passionate football matches find their 

place in this great metropolis.

Visitors can tour the city by walking around its neighbourhoods, from the 

traditional ones like San Telmo, La Boca, Congreso or Abasto, to the stately 

ones such as Recoleta or Belgrano, passing through the newest ones like 

Puerto Madero or Palermo, the heart of avant-garde design. They may also 

choose theme tours following the steps of emblematic characters of tango 

or of Argentine culture such as Carlos Gardel, Pope Francis, Evita or Jorge 

Luis Borges. For those who enjoy sailing, Río de la Plata tours are another 

option; for the more relaxed, the streets of Buenos Aires are always inviting 

to wander around letting curiosity lead the way through the myriad attrac-

tions that shine this major city.

•

•

•
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WEATHER CONDITIONS

The city of Buenos Aires enjoys a benign climate all year long. In Decem-

ber, the temperature varies from minimum averages of 18°C and maxi-

mum averages of 28°C.

The annual average temperature of 18°C (64°F) makes the intense hot 

and cold days very scarce, allowing you to take a walk through the city 

on all seasons. During the summer, the weather is humid. Mornings are 

warm; during midday and early afternoon, the temperature increases sig-

nificantly. At night, the temperature tends to decrease slightly and one 

can wear fresh and light clothes; there is no need of wearing a coat. The 

rainiest seasons are autumn and spring (from March to June and from 

September to December): as rainfalls are mild or last a short time, acti-

vities are not hampered and people usually go out with an umbrella or a 

raincoat.

In autumn or spring sunny days, mornings are cool and the temperature 

pleasantly increases towards midday and decreases at night.

SANITARY INFORMATION

As the whole country and the City of Buenos Aires are sanitarily safe, it 

is neither compulsory nor necessary to be vaccinated before entering 

Argentina. However, members of the delegations that attend the Parlia-

mentary Conference are encouraged to have their routine vaccines up-

to-date, especially against measles.
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PUBLIC AND PRIVATE HOSPITALS WITHIN THE AREA OF 
THE CONFERENCE

Hospital de Clínicas

2351 Córdoba Ave.

Emergency phone number: 107

www.hospitaldeclinicas.uba.ar

Hospital Rivadavia

2670 Gral. Las Heras Ave.

Emergency phone number: 107

www.buenosaires.gob.ar/hospitalrivadavia

CEMIC Las Heras

2939 Gral. Las Heras Ave.

Tel.:011 5299-1300

www.cemic.edu.ar

Instituto Argentino del Diagnóstico

2439 Marcelo T.. de Alvear St.

Tel.:011 4965-6500

www.iadt.com

Clínica Bazterrica

2072 Billinghurst St. 

Tel.:011 4821-1600

www.bazterrica.com.ar/bazterrica

Hospital Alemán

1640 Pueyrredón Ave. 

Tel.:011 4827-7000

www.hospitalaleman.org.ar

•

•

•

•

•
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Sanatorio Anchorena

1877 Dr. Tomás Manuel de Anchorena St.

Tel.:011 4808-5400

www.sanatorio-anchorena.com.ar

Sanatorio Agote

2477 Dr. Luis Agote St. 

Tel.:011 5239-6700

www.swissmedical.com.ar/clinewsite/agote

Clínica y Maternidad Suizo Argentina

1461 Pueyrredón Ave.

Tel.:011 5239-6000

www.swissmedical.com.ar/clinewsite/cymsa

Hospital Gutiérrez

1339 Sánchez de Bustamante St. 

Tel.:011 4962-9247

www.guti.gob.ar

TERMINALES INTERNACIONALES

Ministro Pistarini International Airport (Ezeiza)

It is 22 km away from the city of Buenos Aires and its access is loca-

ted at 33.5 km Teniente General Ricchieri Highway. It is an approximately 

40-minutes ride from the National Congress and the Parliamentary and 

Ministerial Conferences venues, the Hilton Hotel and the new Convention 

Centre of Buenos Aires.

•

•

•

•

•
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Jorge Newbery Airport

It is located in the Costanera Rafael Obligado Ave., CABA. It is 20 minutes 

away from the National Congress.

Buquebus Terminal

It is located in 821 Antártida Argentina Ave. It is 20 minutes away from the 

National Congress. Tel.: (011) 4316-6550.

•

•
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