
 
 

   اإلعالم لوسائل موجه إعالن
 

 المطروحة المواضيع بين من األعالم ووسائل الخاص القطاع دور الفساد من الوقاية
  المغرب - بمراآش الفساد لمكافحة المتحدة األمم مؤتمر خالل

 مراآش لمؤتمر األعالم وسائل ماداعت افتتاح

   2011 أآتوبر 24-28

 

 )المتحدة لألمم األعالم مصلحة (شتنبر 22 فيينا  األمم اتفاقية في األطراف الدول لمؤتمر الرابعة الدورة ستنعقد ‐
 تهامناقش سيتم التي المواضيع بين من. 2011 أآتوبر 28 إلى 24 من بالمغرب مراآش في الفساد لمكافحة المتحدة
 الحلول إليجاد والشرآات المقاوالت به تضطلع أن يمكن الذي والدور الخاص القطاع في الفساد: المؤتمر هذا خالل

  .اإلعالم وسائل دور و المسروقة/المشروعة غير األموال استرداد, الفساد من الوقاية, المناسبة

. العالمي المستوى على الفساد لمكافحة الملزمة لوحيدةا القانونية األداة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية تعتبر
 والتعاون القدرات تحسين سبل ومناقشة االتفاقية تنفيذ الستعراض سنتين آل االتفاقية هذه في األطراف الدول تجتمع
 ممثلي من المؤتمر هذا في مشارك ألف من أآثر حضور ويتوقع  .االتفاقية أهداف لتحقيق األعضاء الدول بين
 اإلعالم، ووسائل الخاص والقطاع المدني المجتمع, الدولية الحكومية والمنظمات اإلقليمية المنظمات, حكوماتال

  .وزراء قبل من دولة عشرون تمثل أن أيضا المتوقع ومن
 

 االتصال طريق عن,الدورة قبل االعتماد طلبات تقديم المؤتمر تغطية في الراغبة اإلعالم وسائل ممثلي من يرجى
 في الصحفيين تسجيل مكتب لدى الدورة انعقاد أثناء أو بفيينا المتحدة لألمم اإلعالم مصلحة لدى االعتمادات ببمكت
 .بمراآشPalmeraie Golf Palace   بمنتجع المؤتمر مرآز

 
 ب المتحدة لألمم اإلعالم لمصلحة االلكتروني الموقع على متوفرة االعتماد ومعايير نماذج أن إلى اإلشارة تجدر
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 مرآز  بينها من, Palmeraie Golf Palace بمنتجع المؤتمر مرآز في الصحفيين إشارة رهن مرافق وضع سيتم
  .الصحفية اإلحاطة لجلسات وقاعة صحفي

  : .بـ االتصال المرجو, اإلعالم وسائل اعتماد حول المعلومات من للمزيد
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  ـ: ب االتصال يرجى, باإلعالم المتصلة األخرى المسائل يخص فيما
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  )UNODC (الجريمة و المخدرات لمكافحة المتحدة األمم مكتب لمؤتمر االلكتروني الموقع
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