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 إعالن موجه لوسائل اإلعالم

 ديسمبرشهر  في أبوظبي في تمعلمكافحة الفساد يج كبرالتجمع العلمي األ

 20 إلى 16 ،ظبي أبو في الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول لمؤتمر الثامنة للدورة اإلعالم وسائل اعتماديبدأ 
 2019 ديسمبر

 

 الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول لمؤتمر الثامنة الدورة ستعقد - (لإلعالم المتحدة األمم مركز) أكتوبر 14 ، فيينا
(UNCAC) COSP8 - تناولي أن المتوقع منحيث  .2019 ديسمبر 20 إلى 16 من خالل الفترة المتحدة العربية اإلمارات ظبي، أبو في 

عالوة على  األعضاء الدول قبل من االتفاقية تنفيذ استعراضو ومكافحته الفساد منع ومنها الرئيسية الموضوعات من واسعة مجموعة المؤتمر
 .2021 عام في ستعقد التي الفساد لمكافحة العامة للجمعية االستثنائية للدورة التحضيرية واألعمال التقنية والمساعدة الموجودات استرداد

 .فيدوتوف يوري والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب التنفيذي المدير ،المستوى الرفيع االفتتاحسيحضر 

 الستعراض سنتين كل االتفاقية في األطراف الدول تجتمع. الفساد لمكافحة قانونا   الملزم الوحيد العالمي الصك هي الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية
 ذلك في بما مشارك، ألف من أكثر حضور المتوقع نم .االتفاقية أهداف لتحقيق األطراف الدول بين التعاون تحسين سبل ومناقشة االتفاقية تنفيذ
 .اإلعالم ووسائل المدني والمجتمعالعبر إقليمية اإلقليمية والمنظمات الحكومات من المستوى رفيعي المشاركين من العديد

عن طريق التواصل  بالبريد اإللكتروني الخاص  قبل الدورةكتابيا في تغطية المؤتمر تقديم طلبات االعتماد  ينيرجى من ممثلي وسائل اإلعالم الراغب
حفيين في ثناء انعقاد الدورة لدى مكتب تسجيل الصو أأ press.vienna[at].un.org  اإلعالم لألمم المتحدة بفيينامركز مكتب االعتمادات لدى ب

جدر اإلشارة إلى أن نماذج ومعايير االعتماد متوفرة على الموقع االلكتروني (. يADNEC) للمعارض الوطني أبوظبي مركزب المؤتمر مكان إنعقاد
 http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media/media_accreditation.html: اإلعالم لألمم المتحدة ركزلم

ز صحفي وقاعة كمن بينها مر( وADNEC) للمعارض الوطني أبوظبي مركزفي  المؤتمر بمكان إتعقادصحفيين توفير المراق الالزم للسيتم 
 .لجلسات اإلحاطة الصحفية

* *** * 

 :بـ االتصال يرجى ،لمزيد من المعلومات حول اعتماد وسائل اإلعالم

Veronika Crowe-Mayerhofer 
Information Assistant, UNIS Vienna 

 3342 26060 1 431+األرضي:   الهاتف

 3342 1459 699 43+المتحرك:   الهاتف

 press[at]unvienna.org اإللكتروني:البريد 

 

 :بـ االتصال يرجى اإلعالمية، واإلحاطات المؤتمرات مرافق حول المعلومات من لمزيد

Anne Thomas 
Information Officer, UNIS Vienna 

 5588 26060 1 431+األرضي:   الهاتف

 5588 1459 699 43+المتحرك:   الهاتف

 anne.thomas[at]unvienna.org البريد اإللكتروني:
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 تتوفر مزيد المعلومات لوسائل اإلعالن على الرابط التالي: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2019/cosp8.html 

 

مؤتمر لل (UNODC) مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةالخاص بالموقع االلكتروني 
orruption/COSP/session8.htmlhttps://www.unodc.org/unodc/en/c 

 

 /http://8cosp.ae: للمؤتمرالخاص بالبلد المضيف الموقع االلكتروني 
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