الممــلكة الـمـغــربيــة

البرلمان

نــــــدوة إقـــليـــميــة:
تطـور العـالقة بين المواطن (ة) والبرلمان في المنطـقة العـربية
الربــاط 5 ،و 6يونيو 3102

الخدمات اللوجستيكية

نتطلع إلى مشاركتكم في الندوة اإلقليمية التي تنظيم بشراكة بين برلمان المملكة المغربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
واالتحاد البرلماني الدولي ،التي ستعقد في الرباط يومي  5و 6يونيو  ،3102ويسرنا أن نطلعكم على المالحظات
اللوجستيكية التالية:

أ .مكان انعقاد الندوة
ستعقد الندوة في مقر برلمان المملكة المغربية بالرباط
شارع محمد الخامس
ص ب  ،223الرباط -المغرب
الهاتف+212 5 37 67 96 03/04 :
الفاكس +.2.29..2..21.212 :
الموقع اإللكتروني http://www.parlement.ma/
ب .إقامة المشاركين
قام المنظمون بحجز مجموعة من الغرف في فندق سوفيتيل حديقة الورود نيابة عن جميع المشاركين.
وحدد سعر الغرفة الفردية في ( $ 371سعر الصرف خالل شهر أبريل  71507 = $ 0درهم).
سوفيتيل حديقة الورود
ص ب  ،251السويسي  01111 -الرباط
الهاتف+212 5 37 67 56 56 :
الموقع اإللكتروني www.sofitel.com/Rabat
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ت .إجراءات التسجيل والمغادرة من الفندق
يتم عادة تسجيل وصول المشاركين إلى الفندق في الساعة الثالثة بعد الظهر ،ويطلب من المشاركين إبالغ المنظمين في
حالة وصولهم قبل هذه الساعة لكي يتم إخبار الفندق بذلك والسماح لهم في الحصول على غرفة قبل الساعة الثالثة بعد
الظهر.
يتم إنهاء إجراءات المغادرة عند الظهر ويمكن إخبار الفندق في حالة تأخير ساعة المغادرة.

ث .وجبات الطعام
تتوفر وجبة اإلفطار في الفندق من الساعة  6321حتى  01321صباحا.
وسيتم تقديم وجبات الغداء داخل البرلمان خالل فترة انعقاد الندوة.
ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بتنظيم حفل عشاء رسمي على شرف المشاركين خالل ليلة  5يونيو .أما وجبات العشاء
األخرى فهي حرة.
ج .اإلنترنت
االتصال بشبكة االنترنت متاح في الفندق عن طريق واي فاي داخل الغرف وفي البهو .وداخل مقر البرلمان المغربي.
ح .وصول ومغادرة المشاركين
حدد تاريخ وصول المشاركين في يوم الثالثاء  2يونيو  3102والمغادرة خالل يوم الجمعة  7يونيو .3102
يبعد مطار الدارالبيضاء الدولي عن وسط مدينة الرباط و الفندق بحوالي  001كم (ما يناهز  01دقيقة).
ويبعد مطار الرباط بـ  00كم من وسط مدينة الرباط (ما يناهز 21دقيقة).
للحصول على المزيد من المعلومات حول مطارات المغرب ،يرجى زيارة الموقع http://www.onda.ma/onda
توفر الجهات المنظمة وسائل النقل للمشاركين من المطار إلى الفندق ،ومن الفندق إلى مكان انعقاد الندوة ما بين  4و7
يونيو.3102
و نطلب من المشاركين إرسال برامج رحالتهم الجوية و نموذج التسجيل قبل تاريخ  31ماي  3102على أبعد تقدير.
ويرجى إرسالها على العنوانين التاليين  n.embarek@parlement.maو Hamza.fqihberrada@gmail.com

خ .تأشيرة الدخــول إلى المغـرب
ال يشترط الحصول على تأشيرة الدخول للمغرب بالنسبة لحاملي جواز سفر من األمم المتحدة.
ويجب على حاملي جوازات السفر الوطنية االتصال بالسفارة المغربية في بلدانهم للتأكد إن كانوا بحاجة إلى تأشيرة دخول
إلى المغرب والحصول عليها مباشرة في حالة الضرورة.
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د .الـنـقــل داخل الربــاط
سيارات األجرة (الزرقاء) متوفرة في الرباط ويمكن العثور عليها في تقاطعات الطرق ،وهي تستخدم آلة الحساب المتري وال
يتجاوز السعر عادة  51درهما ،أي حوالي  6دوالرات أمريكية.

ذ .العملة المغربية
العملة المغربية هي الدرهم الذي ينقسم إلى  011سنتيم .وسعر الصرف األخير هو  0دوالر أمريكي =  71676درهم
مغربي.
لمزيد من المعلومات حول األسعار ،يرجى زيارة الصفحة التالية
http://intra.undp.org/ofa/exrates/exrate.htm
األوراق النقدية الصادرة في المغرب هي 35 ،51 ،011 ،311 :و  .31القطع النقدية الصادرة هي،115 ،0 ،3 ،5 ،01 :
 ،113و .110وال يسمح القانون المغربي باستيراد أو تصدير الدرهم المغربي .ويمكن تبادل العمالت والشيكات السياحية في
المطار والفندق وفي مكاتب الصرافة أو البنوك .ونوصي بالحفاظ على فاتورة المعاملة ألنها مطلوبة عند صرف الدرهم
المغربي مقابل الدوالر األمريكي يوم مغادرتكم .وتبقى القاعدة األساسية هي عدم تبادل كمية كبيرة مرة واحدة.
ر .أوقات عمل األبناك
•من االثنين إلى الخميس :من الساعة  7121إلى الساعة 05121
•الجمعة :من الساعة  7321إلى الساعة 05325
ز .بطاقات االئتمان
تقبل بطاقات االئتمان الرئيسية في معظم الفنادق والمتاجر والمطاعم .وتوجد أجهزة الصراف اآللي في المدن المغربية
الرئيسية.
س .التيار الكهربائي
التيار الكهربائي المحدد في المغرب هو  331فولت ،وال تقبل منافذ الجدار إال نوعا واحدا من المنافذ ذات
المسمارين الدائريين على النمط األوروبي .إذا كان جهازكم ال يقبل  331فولت ،سوف تحتاجون إلى محول
كهربائي .ورغم تجهيز معظم أجهزة الحاسوب المحمولة مع الكشف التلقائي والتبديل بين  011و 321فولت،
يطلب من المشاركين مراجعة أجهزتهم مسبقا.

ش .الطــقـس
متوسط درجة الحرارة خالل شهر يونيو في الرباط هو  37درجة نهارا ،ويمكن أن تنخفض الحرارة قليال خالل الليل.
يرجى زيارة الرابـط التالي قبل رحلتكم
 http://www.weather.com/weather/today/Rabat+Maroc+MOXX0007:للحصول على تحديث حول
الطقس.
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ص .للتسجيل ومزيد من المعلومات يمكن االتصال بـ :
ياسمينة الصرهروني ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب
البريد اإللكتروني yasmina.Sarhrouny@undp.org :
الهاتف +212 537 63 32 75 :

حمزة الفقيه برادة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب
البريد االلكتروني hamza.fqihberrada@gmail.com :
الهاتف +212 537 63 31 43 :
نجيب بن مبارك ،رئيس مصلحة العالقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب ،برلمان المملكة المغربية
البريد االلكتروني n.embarek@parlement.ma :
الهاتف +212 537 67 96 57 :
الفاكس+212 537 67 97 91 :
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