
                                                    

 
 

 

 

 

 
 معلومات مسبقة للصحفيين والمؤسسات اإلعالمية

 

 

 
 تسجيل وسائل اإلعالم واالعتماد والمشاركة

 

 

 

 
 الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف

الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد والتصحر، التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار 

 خاصة في أفريقيا
 

(UNCCD COP14) 

 

 

 
 2019سبتمبر  13 - 2

India Expo Mart Ltdنويدا الكبرى ، 
  نيو دلهي، الهند 
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 لمؤتمر األطراف 14مكان انعقاد الدورة 
 29-27و 25-23قطعة رقم 

  2 -نوليدج بارك 

 غوتام بود ناغار 

 201306 -نويدا الكبرى 

 2328011-120-91الهاتف: 

 Info@Indiaexpocentre.comالبريد اإللكتروني: 

 

 اعتماد وسائل اإلعالم
لحضور المؤتمر، يتعين على جميع ممثلي وسائل اإلعالم التسجيل للمؤتمر والحصول على االعتماد لتغطية الحدث 

كمؤسسة إعالمية. وسيقلل التسجيل واالعتماد المبكر عبر اإلنترنت الوقت الالزم للتسجيل في الموقع.  ويمكن إجراء 

<، والذي يمكن الوصول إليه عبر /https://reg.unog.ch/event/30186االعتماد عبر اإلنترنت على هذا الموقع >

ية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: لمؤتمر األطراف التفاق 14صفحة الويب الخاصة بالدورة 

india-delhi-new-cop14-cop/unccd-parties-https://www.unccd.int/conventionconference  

 

لمؤتمر  14يمكن التسجيل في المؤتمر في خطوتين. أوالً، سيحتاج جميع الصحفيين إلى تصريح مسبق للمشاركة في الدورة 

األجانب، يُستخدم هذا التصريح أيًضا كخطاب دعوة، وهو مطلوب لطلب الحصول على األطراف. وبالنسبة للصحفيين 

 التأشيرة. ويجب تقديم المستندات التالية للحصول على هذا المستند عند التسجيل عبر البوابة اإللكترونية:

 صورة حديثة بالمقاس المستخدم في جواز السفر  •

 بطاقة صحفية صالحة  •

قيع( من جواز السفر )للصحفيين األجانب( أو بطاقة الهوية الوطنية )لمقدمي نسخة )صورة وصفحات التو •

 الطلبات المحليين( 

خطاب تعريف على ورق يحمل اسم المؤسسة من رئيس المكتب أو دار اإلعالم أو الناشر الذي يمثله الصحفي.  •

 بتغطية المؤتمر؛ وبالنسبة للصحفيين المستقلين، يجب تقديم خطاب من المؤسسة اإلعالمية يكلفهم 

 التعبئة الصحيحة لنموذج االعتماد عبر اإلنترنت الذي يمكن الوصول إليه من خالل بوابة التسجيل في المؤتمر. •

 

لمؤتمر األطراف. ويتاح التسجيل  14ثانًيا، يتعين على جميع الصحفيين أيًضا تقديم طلب عبر اإلنترنت للتسجيل في الدورة 

 من خالل صفحة الويب التالية: 2019سبتمبر  13يونيو إلى  1اإلعالم من  عبر اإلنترنت لممثلي وسائل

https://reg.unog.ch/event/30186/  . ًسوف يكون التسجيل متاًحا أيًضا في مركز 2019أغسطس  28من  اعتبارا ،

ب تقديم جميع االعتماد والتسجيل الموجود في مكان انعقاد المؤتمر خالل ساعات التسجيل المسبق والتسجيل. ويج

المستندات المذكورة أعاله، باستثناء صورة جواز السفر التي سيتم الحصول عليها في الموقع. وللحصول على االعتماد 

السريع، نشجع الصحفيين وممثلي المؤسسات اإلعالمية الموجودة في الهند بقوة على التسجيل عبر البوابة اإللكترونية 

 مسبًقا. 

 

 

 التأشيرة للهندمتطلبات الحصول على 
تأشيرة يجب على جميع الصحفيين األجانب الذين يعتزمون تغطية المؤتمر تقديم طلب عبر اإلنترنت للحصول على 

عبر بوابة طلب الحصول على التأشيرة التابعة لحكومة الهند على اإلنترنت على العنوان التالي:  المؤتمر

<www.indianvisaonline.gov.in .> 

 

( خطاب دعوة إلى 1عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلى السفارة المحلية، سوف يُطلب تقديم ثالثة خطابات: )

( خطاب تصريح 3( نسخة من خطاب صادر عن وزارة الداخلية يتعلق بطلب التأشيرة؛ )2المؤتمر صادر عن األمانة؛ )

 الشؤون الخارجية. صادر عن وزارة 

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/
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سوف يصدر خطاب الدعوة للمؤتمر تلقائًيا ويُرسل عبر البريد اإللكتروني إلى كل مقدم طلب عند االنتهاء من التسجيل عبر 

اإلنترنت للمؤتمر وبعد موافقة األمانة على الطلب. وسترسل األمانة كذلك الخطابين الحكوميين اإلضافيين إلى كل مقدم 

 به على الموافقة.طلب أجنبي يحصل طل

 

بالنسبة للصحفيين من أفغانستان والعراق وباكستان )بما في ذلك األجانب من أصل باكستاني( والسودان وعديمي الجنسية، 

يوًما على األقل. أوالً، قدم الطلب عبر اإلنترنت للحصول على االعتماد. بعد ذلك، قدم  60يجب تقديم طلب التأشيرة قبل 

للحصول على التأشيرة. أخيًرا، أرسل رقم طلب الحصول على التأشيرة عبر اإلنترنت بالبريد  الطلب على اإلنترنت

اإللكتروني إلى المكتب الصحفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وستقدم األمانة طلبك إلى وزارة الداخلية 

 للحصول على خطاب التصريح الخاص بالتأشيرة. 

 

 المركز الصحفي
في مكان انعقاد المؤتمر مكان عمل مخصص للصحافة ووسائل اإلعالم. وستتوفر أيًضا غرفة عمل مجهزة بفاكس وطابعة. وسوف تتوفر سيُتاح 

 مقصورات للمقابالت وغرف للتحرير وأماكن وقوف سيارات مخصصة للشاحنات.

 اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر
مكان انعقاد المؤتمر. ويتاح جدول أعمال االجتماعات عبر الروابط سوف يتاح اإلنترنت الالسلكي المجاني في جميع أنحاء 

 المدرجة في هذا المستند. 

 

 النشرات الصحفية
ستصدر األمانة بيانات صحفية بعد كل مؤتمر صحفي رسمي. وسوف تُوزع إلكترونًيا على وسائل اإلعالم المسجلة لدى 

الحدث عن بُعد وترغب في أن تكون ضمن القائمة، فيرجى التواصل  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. إذا كنت تغطي

 . wwischnewski@unccd.intوإرسال نسخة من الرسالة إلى  press@unccd.intعبر العنوان 

 

https://www.unccd.int/news- سوف تُنشر البيانات الصحفية أيًضا على: 

events؟f٪5B0٪5D=news_type٪3Apress_release  

 

 

 الجريدة اليومية
التي ستصدر  الجريدة اليومية. يمكنك الرجوع إلى الجريدة اليوميةسوف يُعلن أيًضا عن األحداث التي تحدث كل يوم في 

لمؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر:  14على موقع الدورة الـإلكترونًيا، عبر رابط 

aindi-delhi-new-cop14-cop/unccd-parties-https://www.unccd.int/conventionconference > 

 

 تطبيق المؤتمر
لمؤتمر األطراف لتسهيل تبادل المعلومات. ويمكنك تنزيل تطبيق مؤتمر اتفاقية األمم  14سوف يوجد تطبيق للدورة 

المتحدة لمكافحة التصحر من متجر التطبيقات الذي تختاره قبل بدء المؤتمر بفترة وجيزة. وسيُبقيك تطبيق المؤتمرات على 

اعات والمؤتمرات الصحفية وآخر األخبار والنشرات الصحفية والمزيد من معلومات المؤتمر اطالع دائم بجدول االجتم

 ذات الصلة.

 لمؤتمر األطراف 14وثائق الدورة 
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019- جدول األعمال المؤقت: 

06/٪20advance.pdf-cop1٪20  

 

new-18-documents/cric-https://www.unccd.int/official-سمية لمؤتمر األطراف هنا: تُنشر الوثائق الر

2019-india-delhi 

 

 سبتمبر.  10-9يومي اإلثنين والثالثاء،  الجزء رفيع المستوى )الوزاري(سوف يٌعقد 

 

 

mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
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 CRIC18وثائق لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
سوف تجتمع لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وهي اللجنة التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية، خالل األسبوع 

 األول من المؤتمر. 

 

هنا:  CRIC18انظر جدول األعمال المؤقت للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

-06/CRIC1%20-https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019

%20advance.pdf 

 

https://www.unccd.int/official- يمكن تنزيل الوثائق الرسمية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من هنا:

2019-india-delhi-new-18-documents/cric 

 

 CST14لوجيا وثائق لجنة العلم والتكنو
 لمؤتمر األطراف. 14ستجتمع اللجنة التي تقدم التوجيه العلمي والمشورة لألطراف خالل األسبوع األول من الدورة 

 

 جدول األعمال المؤقت:  

-06/CST1%20-https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019

%20advance.pdf 

 

، تفضل بزيارة هذا الرابط: CST14للوصول إلى الوثائق الرسمية للجنة العلم والتكنولوجيا 

2019-india-delhi-new-14-documents/cst-https://www.unccd.int/official 

 

 لمؤتمر األطراف 14رجات ونتائج الدورة مخ
لمؤتمر األطراف على  14لمؤتمر األطراف، ستُنشر القرارات التي تتخذها األطراف وتقرير الدورة  14في نهاية الدورة 

documents/cop-https://www.unccd.int/official-14- الموقع اإللكتروني الرسمي لالتفاقية تحت هذا الرابط: 

2019-india-delhi-new  

 

 

 المؤتمرات الصحفية
لمؤتمر األطراف. وسوف تُعقد في قاعة المؤتمرات  14من المقرر عقد العديد من المؤتمرات الصحفية خالل الدورة 

. وخالل 2019أغسطس  19الصحفية. وسوف تُوزع قائمة بالمؤتمرات الصحفية المقررة مع المجموعة الصحفية قبل 

التي تصدر على اإلنترنت في  الجريدة اليوميةفية في المؤتمر، سوف تُنشر أحدث المعلومات الخاصة بالمؤتمرات الصح

 يوم الحدث.  

 

وسوف تُعقد مؤتمرات صحفية باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والهندية، وتُبث مباشرة عبر اإلنترنت. وسوف 

 حر، بمجرد توفر المعلومات.لمؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التص 14يُنشر رابط الويب على موقع الدورة 

 

فيما يلي قائمة بالمؤتمرات الصحفية الرسمية التي تنظمها اتفاقية مكافحة التصحر والبلد المضيف، الهند، للتبادل الحصري 

لمؤتمر األطراف واألمين  14لآلراء مع الصحفيين. ويتعين على الصحفيين الذين يرغبون في مقابلة رئاسة الدورة 

 قية األمم المتحدة لمكافحة التصحر حضور هذه األحداث الصحفية. التنفيذي التفا

 

 )يُؤكد الحقًا( 2019أغسطس  31السبت 

 الوقت: يُحدد الحًقا

 لمؤتمر األطراف 14لتبادل النتائج المتوقعة للدورة 

 

 )يُؤكد الحقًا( 2019سبتمبر  9اإلثنين 

 10:00 - 09:30الساعة 

 افتتاح الجزء رفيع المستوى 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CST1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CST1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
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 2019سبتمبر  15عة، الجم

 13:45 - 13:15الساعة 

 لمؤتمر األطراف  14نتائج وإنجازات الدورة 

 

 اإلحاطات اإلعالمية
[ كل ساعة غداء من 406سوف تُعقد إحاطات إعالمية مع الخبراء الذين يحضرون المؤتمر في غرفة العمل اإلعالمية ]

 المؤتمرات الصحفية. ، باستثناء أيام انعقاد 13:30إلى الساعة  13:00الساعة 

 
 معرض التكنولوجيا
لمؤتمر األطراف معرض "التكنولوجيا من أجل اإلدارة المستدامة لألراضي"، الذي سيستمر طوال  14سوف تضم الدورة 

 مدة المؤتمر وسيعرض أحدث وأفضل التقنيات واالبتكارات فعالية أثناء العمل.

 

 وسائل التواصل االجتماعي

 : YouTubeو Twitterو Facebookلمؤتمر األطراف بوجود فعلي نشط عبر  14سوف تتمتع الدورة 

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

 . UNCCDCOP14#عبر  Twitterتابعنا على 

  RioPavilion@و globalmechanism@و UNCCD@التغريد المباشر 

  

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
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 انات االتصال الصحفيةبي
  يوكي هورياآلنسة 

 رئيسة فريق االتصاالت 

   yhori@unccd.intالبريد اإللكتروني: 

 7590 268 173 (0) 49+الهاتف: 

 

 واغاكي فيشنيفسكي اآلنسة 

 مسؤولة اإلعالم

   wwischnewski@unccd.intالبريد اإللكتروني: 

 7593 268 173 (0) 49+الهاتف الجوال: 

 

 هيلغا كارستن اآلنسة 

 األحداث االجتماعية والوسائط المتعددة

  hkarsten@unccd.intالبريد اإللكتروني: 

 8152857 228 (0) 49+الهاتف: 

 

 ساندرين راستيتر اآلنسة 

 لمؤتمر األطراف 14اعتماد الدورة 

  srastetter@unccd.intالبريد اإللكتروني: 

 

 

mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int

