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 ؤتمرانممكان انعقاد  .1
يجهض انُىاب يمز في  انطاريء وانؼشزيٍ انخايضانًؤذًز  أشغالطرُؼمذ 

 .انًغزتي
 

 االستقبال واننقم .2
-تكم يٍ يطار انزتاط انًؤذًز أػًال طيرى اطرمثال انىفىد انًشاركح في

وطرركفم انشؼثح انىطُيح . انذار انثيضاء -ويطار دمحم انخايض انذوني ،طال

انًشاركح ػُذ انىصىل وانًغادرج يٍ وإنً انًطار  َمم انىفىد ذأييٍانًغزتيح ب

. انذفالخ انزطًيح اَؼمادياكٍ االجرًاػاخ وأ  وأياكٍ ،وانفُذق
 

 مكتة انتسجيم واإلرشاداث .3
نهرظجيم واإلرشاداخ، ويزجً يٍ  اًا يكرة تًكاٌ اَؼماد انًؤذًزيىضغ 

و دافظح انىفىد انًشاركح فىر وصىنها انمياو تئجزاءاخ انرظجيم، ديث طرظهى نه

ودػىاخ نذضىر  ،ويؼهىياخ ػايح ،انىثائك وتذاخهها شاراخ شخصيح نههىيح

  .انزطًيح انذفالخ

وإرطانها إنً  ،انًزفمحويزجً يٍ انًشاركيٍ يمء اطرًارج انًشاركح 

في  ،انثزنًاَي انؼزتي واألياَح انؼايح نالذذاد ،ياَح انشؼثح انثزنًاَيح انًغزتيحأ

 :وفك انؼُىاٌ انراني( نرُظيًيحنهضزورج ا) أطزع ولد يًكٍ

 األياَح انؼايح نالذذاد انثزنًاَي انؼزتي أياَح انشؼثح انثزنًاَيح انًغزتيح
 

شارع دمحم انخايض  -انثزنًاٌ

انًًهكح انًغزتيح  –انزتاط 

 00212.537.67.96.56 : انهاذف
00212.537.73.02.94 

 

 00212.537.67.97.91    :انفاكض
00212.537.73.02.94 

 

 :انثزيذ اإلنكرزوَي
s_satraouy@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 
 منطقة املرفأ -شارع املعرض

اجلمهورية اللبنانية  -بريوت 
 8403-2011:   الّرمز الربيدي

 2 ,1 /960 985 1 961 00:   اهلاتف  
 963 985 1 961 00:  الفاكس    

 info@arabipu.org      :كرتوين  الربيد اإلل

                        arab.ipu@gmail.com 
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إجراءاث دخول انمغرب   .4
طرمىو انظهطاخ انًغزتيح ترظهيم يُخ ذأشيزاخ انذخىل انالسيح ألػضاء 

 في انذول انًؼُيح، وإيا في يطار إيا تىاططح انظفاراخ انًغزتيح انًؼرًذج ،انىفىد

دتهىياطيح  يًثهيحنىفىد انري ال ذىجذ في تهذاَها إنً اانىصىل يثاشزج تانُظثح 

 .يغزتيح
 

 توزيع انوثائك .5
 اخانظادج انًشاركيٍ في لاعانظيذاخ و ذىسع وثائك انؼًم ػهً

ل ػهً َظخ إضافيح يٍ انجُاح انًخصص االجرًاػاخ، ويًكٍ نهًشاركيٍ انذصى

 .االجرًاػاخ اخنهذا انغزض تجىار لاع

 خذماث اننسخ .6
نُظخ  يكاٌانظادج أػضاء انىفىد طيرى ذىفيز و انظيذاخ ػهً ذيظيزاًا 

. انًؤذًز أػًالانىثائك خالل فرزج اَؼماد وذصىيز 
 

 االحتياطاث األمنيت .7
انهىيح طيهح فرزج ، دًم شاراخ انًؤذًزفي  انىفىد انًشاركح يٍ يزجً

 .أياكٍ انذفالخ انزطًيح دخىنهىوػُذ  انًؤذًزاَؼماد اجرًاػاخ 
 

 انخذماث انصحيت .8
ودذج طثيح نرمذيى  ،انًؤذًز أػًال طرضغ انشؼثح انًغزتيح تًكاٌ اَؼماد

. اإلطؼافاخ األونيح نهًشاركيٍ ػُذ انضزورج

 

 انعمالث صرف .9
نهىفىد انًشاركح انمياو انؼًهح انًرذاونح في انًغزب هي انذرهى، ويًكٍ 

 .وانثُىنفي انفُذق تؼًهيح انصزف وانرذىيم في يكاذة انصزف 
 

 :2017 يىنيى/ذًىس 21 تراريخوفيًا يهي أطؼار صزف انؼًالخ انًظجهح 

 1  درهى   10,035      :دوالر أيزيكي 

 1   درهى    10,635    : يىرو 

 1  درهى    12,469       :جُيه اطرزنيُي 
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 طقسالأحوال  .10
ديد ذرزاوح يؼرذل،  تطمض  يىنيى /ذًىسخالل شهز  انزتاط ذرًيش يذيُح 

 .درجح َهاراًا  27  نيالًا  اخدرج 17درجاخ انذزارج يا تيٍ 

 ةانمعتمذ انفنادق .11
إللايح انىفىد انًشاركح  فُادق جتاخريار ػذانشؼثح انثزنًاَيح انًغزتيح  لايد

مرجو من الوفود المشاركت القيام ال  .ذفضيهيح أطؼارػهً أطاص  هذا انًؤذًزفي 

وللضرورة  .مباشرة مع الفنادق وفك القائمت المرفقت بالحجوزاث باالتصال 

التنظيميت اخبار كل من أمانت الشعبت البرلمانيت المغربيت واألمانت العامت لالتحاد 

 .البرلماني العربي

. دقاتانفٍَفماخ إلايرهى  هذا انًؤذًزيرذًم انًشاركىٌ في 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


