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UNIS/MA/293 

2021تشرین األول/أكتوبر  12فیینا،   

 

ھ إلى وسائل اإلعالم إعالن موج  

كانون األول/دیسمبر في شرم الشیخ في  یلتئماألمم المتحدة لمكافحة الفساد   ؤتمرم  
بدء إعتماد وسائل اإلعالم  للدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  

 الفساد في شرم الشیخ ، من  13 إلى  17 كانون األول/دیسمبر 2021
 

لمؤتمر الدول    التاسعةعقد الدورة  ت  --تشرین األول/أكتوبر (مركز األمم المتحدة لإلعالم)    12،  فیینا
الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقیة  في  الشیخي  ف األطراف  كانون   17إلى    31من    مصر  في   شرم 

بما في ذلك    ،حیث من المتوقع أن یتناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات  ،2021دیسمبر  األول/
د الدورة االستثنائیة  یوالمضي قدما بع  ومكافحتھ،   ومنع الفساد  ، COVID-19من جائحة    بنزاھة  التعافي

 یونیو من ھذا العام. حزیران/ فيتي عقدت  ال للجمعیة العامة لألمم المتحدة لمكافحة الفساد 

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحید الملزم قانونًا لمكافحة الفساد. تجتمع  تعتبر 
الدول   بین  التعاون  تنفیذ االتفاقیة ومناقشة سبل تحسین  االتفاقیة كل سنتین الستعراض  الدول األطراف في 

من   أكثر  یحضر  أن  المتوقع  من  االتفاقیة.  أھداف  لتحقیق  من  شخ  ألفاألطراف  العدید  ذلك  في  بما  ص، 
و اإلقلیمیة  والمنظمات  الحكومات  من  المستوى،  رفیعي  والمجتمع  المنظمات  المشاركین  الدولیة  الحكومیة 

 . المدني

من  یرجى من ممثلي وسائل اإلعالم الراغبین في تغطیة المؤتمر تقدیم طلبات االعتماد قبل الدورة  
سیكون التسجیل في مركز شرم  . United Nations INDICO Platform اندیكو لألمم المتحدةمنصة خالل 

والمعلومات المتعلقة بالوثائق  عاییر االعتماد  مر اإلشارة إلى أن  تجد  محدوًدا. )  ICCالشیخ الدولي للمؤتمرات (
على  المطلوبة   المتحدةمتوفرة  لألمم  اإلعالم  لمركز  االلكتروني  المراسیتم  كما  .  الموقع    ة الالزمق  فتوفیر 

مركز صحفي وقاعة لجلسات   بما فیھا ،شرم الشیخ الدولي للمؤتمراتعقاد المؤتمر في انمكان في للصحفیین 
 .اإلحاطة الصحفیة 

 
* *** * 

 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ 
 السیدة آن توماس 

 فیینا -المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم
Mobile (+43-699) 1459-5588/خلیوي 

 press.vienna[at]un.orgالبرید اإللكتروني:  

 أو
 

 السیدة سینتیا دّروس خوري 
 بیروت   -المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم 

Mobile (+961-76) 888582/خلیوي 
 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 
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 :على الرابط التالي اإلعالمتتوفر مزید من المعلومات لوسائل 
https://unis.unvienna.org/unis/en/events/2021/cosp9.html 

 للمؤتمر:   (UNODC) ةالموقع اإللكتروني الخاص بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریم
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9.html 
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