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دعوة لوسائل اإلعالم  
 

2018: المؤتمر الصحافي الختامي لمنتدى األمم المتحدة العالمي للبیانات الموضوع  
 

بعد الظھر 12:15، الساعة 2018تشرین األول/أكتوبر  24: الزمان  
 

: مركز مؤتمرات مدینة جمیرة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدةالمكان  
 
 

ً في ختام أعمال المنتدى 2018د منظمو منتدى األمم المتحدة العالمي للبیانات یعق -22في دبي بین  مؤتمراً صحافیا
، خاصة إعالن دبي وكذلك اإلعالن عن البلد المضیف ما تحققلتسلیط الضوء على تشرین األول/اكتوبر وذلك  24

للبیانات.  ألمم المتحدةللمنتدى القادم ل  
 

ر الصحافي كل من: یتحدث في المؤتم  
- مدیر عام الھیئة االتحادیة للتنافسیة واإلحصاءالسید عبد هللا ناصر لوتاه،    
- مدیر شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، السید ستیفان شواینفست،    
- رئیسة الجھاز المركزي لإلحصاء في ھنغاریا والرئیسة المشاركة للفریق رفیع السیدة غابریال فوكوفیتش،  

وبناء القدرات في مجال اإلحصاءات من اجل خطة التنمیة للجنة اإلحصائیة للشراكة والتنسیق لتابع المستوى ا
   2030المستدامة 

- وعضوة لجنة البرامج لمنتدى األمم   ”Open Data Watch”السیدة شایدة بایدي، المدیرة اإلداریة لـ 
  2018المتحدة للبیانات 

 
شخص من القادة والخبراء والمتخصصین  1500من  أكثر 2018 مي للبیاناتمنتدى األمم المتحدة العالھذا ویجمع 

من المكاتب اإلحصائیة الوطنیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز العلمیة في مجال اإلحصاء والبیانات 
تخدام ومراكز األبحاث. ویبحث المشاركون تطویر الحلول المبتكرة لتحدیات جمع واسواألكادیمیة المتخصصة 

وتوفیر الموارد الالزمة لھذه الغایات. من اجل تحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز التعاون البیانات   
 

بإمكانكم متابعة مجریات المؤتمر الصحافي في بث حي على شبكة اإلنترنت على موقع 
www.undataforum.org  حیث تستطیعون ایضاً الحصول على المزید من المعلومات والموارد الرقمیة على

نفس الموقع.   
 

   UNDataForum@یمكنكم كذلك متابعة احداث المنتدى والمؤتمر الصحافي على تویتر 
 

یمكنكم أیضاً تحمیل الصور من المؤتمر مع احترام حقوق النشر عبر الرابط التالي:   
http://enb.iisd.org/undata/worlddataforum/2018/ 

 



	

	

لمزید من المعلومات یمكنكم االتصال بـ:  
 

-19من األمم المتحدة (في دبي من  : تشرین األول/أكتوبر) 24  
- -براغاتي باسكال   – pragati.pascale@gmail.comعنوان البرید اإللكتروني     

3239 627 50 971+الھاتف النقال:   
- -سمیر أمطیر الدرابیع، مركز األمم المتحدة لإلعالم لدول الخلیج    يعنوان البرید اإللكترون 

aldarabi@un.org  
4183 529 50 971+   الھاتف النقال   

- -كز األمم المتحدة لإلعالم في بیروتسینتیا دّروس خوري: مر  عنوان البرید اإللكتروني:    
khouryc@un.org  :2762 528 50 971 +الھاتف النقال   

- –دانییال خدیفي      englobal@gmail.comdaniellacitizعنوان البرید اإللكتروني  
2303-635-917 1+الھاتف النقال:   

 
عنوان البرید اإللكتروني :: سامر معتزالھیئة االتحادیة للتنافسیة واإلحصاءمن   

 samer.motaz@fcsa.gov.ae   
6080032 4 971+الھاتف النقال:   
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