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بمؤشرات المعنية لالتحاد الدولي لالتصاالت الندوة العالمية الحادية عشرة  :الموضوع
 4-6مكسيكو سيتي، المكسيك، ، (WTIS)االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 2013ديسمبر 

  

  حضرات السادة والسيدات،
يسرني أن أدعو منظمتكم إلى المشاركة في الندوة العالمية الحادية عشرة لالتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بمؤشرات 

. 2013 ديسمبر  6إلى  4االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي سُتعقد في مكسيكو سيتي، المكسيك من 
الدولي لالتصاالت وتستضيفها اللجنة الفيدرالية لالتصاالت، وينظم هذه الندوة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 

  .(Cofetel) المكسيك

وسيكون من بين أنشطة الندوة حلقة نقاش دولية رفيعة المستوى بشأن موضوع مراقبة تنفيذ األهداف اإلنمائية الدولية، 
  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. (MDG) فيها األهداف اإلنمائية لأللفية بما

وستتناول الجلسات األخرى للندوة موضوعات مثل التنسيق الوطني إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وضمان جودة البيانات وقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمساواة بين الجنسين واإلذاعة الرقمية. كما 

التوصيالت من آلة إلى آلة والخدمات المتطورة  ستناقش مجاالت التطور في قطاع االتصاالت المتنقلة مثل قياس
. والبلدان مدعوة إلى عرض منصاتها الخاصة بجمع البيانات ونشرها، (LTE-advanced) على المدى البعيد المتقدمة

  وذلك خالل الندوة.

المعلومات وستعرض نتائج األعمال التي اضطلع بها فريق الخبراء المعني بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 
وفريق الخبراء المعني بمؤشرات استعمال األسر لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  (EGTI) واالتصاالت
لمدة يومين في نفس المكان. وسترسل  EGTI على الندوة العتمادها. ويسبق الندوة اجتماع للفريق (EGH) واالتصاالت

  بخصوص اجتماع الفريق. EGTI دعوات منفصلة ألعضاء منتدى مناقشة أعمال الفريق

وهذه الندوة المفتوحة لجميع األعضاء، موجهة في المقام األول إلى المسؤولين عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الوزارات المعنية، والوكاالت التنظيمية، وشركات تشغيل االتصاالت، ومكاتب اإلحصاءات الوطنية. 

  هتمين بموضوع قياسات مجتمع المعلومات لهذا االجتماع.ونرحب أيضًا بحضور الخبراء الم

تقديم منحة واحدة لكل بلد للمشاركين من البلدان التي يقل فيها معدل الناتج يمكن وفي حدود الميزانية المتاحة، 
مباشرة ورقة ذات صلة دوالر أمريكي، مع إعطاء األولوية للمشاركين الذين يقدمون  2000 المحلي اإلجمالي للفرد عن
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قيود الميزانية، قد تكون هناك حاجة إلى أن تشارك البلدان المستفيدة من المنحة لبأحد بنود جدول األعمال. ونتيجة 
موعد  بجزء من تكاليفها. ويرجى اإلحاطة علمًا بأنه ينبغي إرسال المساهمة/الورقة واستمارة المنحة إلى االتحاد في

  .2013 أكتوبر  18أقصاه 

إذا كنتم تطلبون لغات أخرى خالف اإلنكليزية وذلك قبل   في استمارة التسجيل إلى ما ويرجى اإلشارة
. واستنادًا إلى الطلبات المقدمة بحلول هذا الموعد النهائي وشريطة أن تكون هناك خمسة طلبات 2013 سبتمبر  6

  المطلوبة. إلى اللغات الشفويةعلى األقل للغة معينة، ستوفر خدمات الترجمة 

. وستتاح wtis@itu.int المشاركين على تقديم أوراق ذات صلة ببنود جدول أعمال االجتماع، بالبريد اإللكتروني إلىونشجع 
  هذه األوراق باللغات التي تُقدم بها.

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن االجتماع، بما في ذلك تفاصيل التسجيل واستمارات المنح وجميع 
العنوان التالي  فيالمعلومات اللوجستية األخرى مثل اإلقامة وترتيبات تأشيرات الدخول على موقعنا على اإلنترنت 

D/Statistics/Pages/events/wtis2013/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU.  

إذا كانت لديكم أي استفسارات أخرى، يرجى االتصال بالسيدة سوزان تلتشر رئيسة شعبة بيانات وٕاحصاءات تكنولوجيا 
تصاالت/مكتب تنمية االتصاالت، جنيف، عبر البريد المعلومات واالتصاالت، االتحاد الدولي لال

 .6090 730 22 41+ أو بالهاتف على الرقم wtis@itu.int اإللكتروني

  ويسرني أن أعرب عن أملي في أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في هذا الحدث الهام.

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 ]األصل عليه توقيع[

    براهيما سانو
 المديـر

 

 

 


