
 
 
 

 
 من قبل االتفاقية اإلطار المعتمدين الصحفيين إلى هامة مذكرة

 لألمم المتحدة حول تغير المناخ 
 

 

مم المتحدة لتغطية مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي اإلطار لأل تفاقية كم من طرف االعتمادفي إطار ا    

على وجه  ممساعدتكنها التي من شأ المعلومات يليه ، 2016بر عام ننو 18إلى  07 منالممتدة سيعقد في مراكش في الفترة 

 .عملكموشروط ممارسة  الدخول للمغربإجراءات الخصوص في 

 

 أشيرة الدخولت  .1

 

 .الذين يستوجب دخولهم التأشيرة، COP22 للمشاركين في التأشيرة إجراءات  منح  تسهيلتم  

 

جواز سفر  مالذين يدخلون األراضي المغربية يجب أن يكون في حوزته جانباألأن جميع المشاركين تجدر اإلشارة إلى   

 .أشهر 3تقل عن  لمدة الساري المفعول 

 

 :التأشيرة، اعتمد المغرب اإلجراء التاليمنح طلبات لمن أجل ضمان اإلدارة المثلى 

 

مم المتحدة بشأن لأل اإلطار تفاقيةالل عن األمانة العامةصادر عتماد الحاصلين على ا التأشيرةألصحاب طلبات  بالنسبة  

تلقائيا  سترسل دارة التأشيرة. هذه الرسائلالمحدث إل من قبل النظام  تلقائيةتأشيرة الرسائل تأكيد إعداد تغير المناخ، سيتم 

 التسجيلعبر نظام أثناء تسجيلهم ن في العنوان الذي زوده المشاركو عن طريق البريد اإللكتروني إلى الجهات المعنية )

 .مجانيهذا النوع من التأشيرات يشار إلى أن  إلى أمانة االتفاقية. انسخة منهإرسال مع  ،(االلكتروني

 

  مالحظة هامة

 

،  ليس من الضروري التقدم بطلب للحصول على النظام االلكتروني لألمانة اعتمادهم للمشاركين الذين أكدبالنسبة     

لحصول على تأشيرة الدخول تلقائيا عن لتأكيد  إذ سيتلقون رسالة. اإلقامة دبللمغربية في تأشيرة من السفارة أو القنصلية ا

 مصولهالتي يسافرون على متن خطوطها و عند والطيران  التي يتعين عليهم تقديمها لشركاتااللكتروني و  طريق البريد

 .إلى المغرب

على الرابط الموقع االلكتروني   المغرب، المرجو زيارةلى دخول إتأشيرة الإصدار  إجراءات   حولمزيد من المعلومات لل

 :التالي

  

http://www.consulat.ma/an/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consulat.ma/an/


 بالمعداتتصريح ال و الترخيصلحصول على طلب ا  .2

 

المعايير المعمول بها في ومزاولة عملكم حسب ، من خارج المغرب الصوت أو الفيديوتسجيل  و تصويرلامعدات  لجلب   

  mbenjelloun@cop22.ma :وإرساله إلى العنوان التالي أدناهالنموذج مأل المغرب، فإنه من الضروري 

 
 

 بأكبر النموذج هذا مألاحرصوا على استكمال         

 دقة ممكنة

 

   اسم وسيلة اإلعالم

   االسم العائلي للصحفي

   االسم الشخصي للصحفي

   جنسية الصحفي

   رقم جواز الصحفي

   رقم الهاتف

   البريد االلكتروني

 
 –المعدات المصطحبة )الخصائص التقنية 

 أمكن ذلك( اذإتقنية )إلحاق ورقة 
 

  

   مطار الوصول

   مطار المغادرة

   إلى المغربتاريخ الدخول 

   تاريخ مغادرة المغرب

mailto:mbenjelloun@cop22.ma


 
 
 

هل ترغبون في التقاط صور أو التصوير خارج منطقة باب 
 ? اغلي في مدينة مراكش

 نعم/ال

 
هل ترغبون في التقاط صور أو التصوير خارج مدينة 

 ? مراكش

 نعم/ال

غلي إكان من المقرر التقاط صور أو التصوير خارج باب  ذاإ

 التقاط صور أو التصوير   المرجو تحديد  أماكن
  

 …إلىمن..… تاريخ و مدة التقاط الصور أو التصوير

   التقاط الصور أو التصويرمكان 

 

التقاط الصور أو الموضوع و الغرض من 

 التصوير

  

من المقرر استعمال طائرة بدون طيار 
 ? )نعم/ال(

  



هل سيتم كراء طائرة بدون طيار في المغرب 
 ? ارج (أو جلبها من الخ

 طائرة بدون طيارجلب 

 كراء طائرة بدون طيار

 

 طائرة بدون طيارالخصائص التقنية لل

 )إلحاق ورقة تقنية(

  

مذكور  عما هو ختلفي التصوير وغرضفترة  و مكان كان إذا
 المرجو تحديد ذلك في هذه الخانة أعاله،

  

 
 

 

 التصوير أو الصور لاللتقاط ترخيصال و مبك الخاصة معداتال جلبل ترخيصال منح النموذج هذا إرسال و مأل عن ينتج     

 المختصة. السلطات قبل من

 

 التراخيص  على للحصول ةالالزم المدة 3. 

 

 قبل من دراستها يتسنى لكي المغرب إلى وصولال قبل األقل على يوما 15الترخيص على الحصول طلب قدمي أن يجب   

 .التصوير أو الصور التقاط غرضل المحدد الموعد في وتسليمها ةمختصال لسلطاتا مختلف

 

 عملكم ممارسة أثناء حملها الالزم الوثائق .4

 

 الذي و التصوير أو الصور اللتقاط الكامل مطلبك لملف ،اغلي باب خارج السفر عند ،دائما حملكم من لتأكدا المرجو   

 :يشمل

 مهويتكب التعريف بطاقة  -

  المناخ تغير بشأن المتحدة لألمم اإلطار تفاقيةاال قبل من اعتمادكم رسالة -

 عليها المحصل التراخيص  -

 

 COP22: www.cop22.ma موقع زيارة المرجو المعلومات من مزيدلل

 

http://www.cop22.ma/

