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  (BDT) االتـاالتص تنمية مكتب

  

 2014 أبريل 24جنيف،   BDT/PKM/IDS/WTIS14/DM/434 المعممة الرسالة  :المرجع

     
    

   
  

بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات المعنية لالتحاد الدولي لالتصاالت عشرة  الثانيةالندوة العالمية   :الموضوع
  2014 نوفمبر 24-26، جورجيا، تبيليسي، (WTIS-2014)  واالتصاالت

  حضرات السادة والسيدات،

  تحية طيبة وبعد،

المؤشرات بالمعنية لالتحاد الدولي لالتصاالت عشرة  الثانيةالندوة العالمية يسرني أن أدعو منظمتكم إلى المشاركة في 
إلى  24 من جورجيا تبيليسي،في  التي سُتعقد (WTIS-2014) التصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعالمية ل

  .جورجيا حكومة امكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت وتستضيفه هذه الندوة. وينظم 2014 نوفمبر 26

وتجمع الندوة بين وزراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورؤساء الهيئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا 
ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المديرين التنفيذيين لشركات القطاع  الوطنية والمكاتب اإلحصائية المعلومات واالتصاالت

هي بمثابة المنتدى الدولي الرئيسي لمناقشة اإلحصاءات الدولية الندوة و  ،الخاص وخبراء اإلحصاء من جميع أنحاء العالم
  .المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

سياسة  والمناسبة بشأنفيعة المستوى التي ستتناول عددًا من المسائل ذات الصلة تبدأ الندوة بيوم كامل من حلقات النقاش ر 
من أجل التنمية، إلى جانب نتائج عملية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقياسها، بما في ذلك استعمال البيانات الضخمة

  التصاالت.اواألهداف المقبلة لتكنولوجيا المعلومات و  (WSIS+10)استعراض نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها 

وستركز الجلسات األخرى للندوة على مراجعة مقاييس النطاق العريض ودراسة مصادر بيانات جديدة من مقدمي الخدمات 
آلة هج تجاه سياسات البيانات المفتوحة وتقديم مؤشرات جديدة لقياس التوصيالت من آلة إلى على الخط ومناقشة النُ 

الشراكة بشأن قياس تكنولوجيا ضطلع بها تطويل األجل واستعراض تقدم األعمال التي  ردمات التطو خ-الخدمات المتقدمةو 
المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. وستُقدم نتائج أعمال فريق الخبراء المعني بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا 

 (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات استعمال األسر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (EGTI) المعلومات واالتصاالت
  لكي تعتمدها الندوة.

  جمع البيانات ونشرها.ب المتعلقة وسُينظم عدد محدود من األحداث الجانبية أثناء الحدث لكي تقدم البلدان برامجها

المقام األول إلى المسؤولين عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات في موجهة و جميع األعضاء، أمام والندوة مفتوحة 
الوطنية. ونرحب  اإلحصائيةمكاتب الواالتصاالت في الوزارات المعنية، والوكاالت التنظيمية، وشركات تشغيل االتصاالت، و 

  .الندوة في هذهأيضًا بحضور الخبراء المهتمين بموضوع قياسات مجتمع المعلومات 

تقديم منحة واحدة لكل بلد للمشاركين من البلدان التي يقل فيها معدل الناتج المحلي يمكن زانية المتاحة، وفي حدود المي
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ورقة ذات صلة مباشرة بأحد بنود دوالر أمريكي، مع إعطاء األولوية للمشاركين الذين يقدمون  2000 اإلجمالي للفرد عن
 أن تساهم جزئياً  التي يقدمها االتحاد البلدان المستفيدة من المنحة قد ُيطلب منقيود الميزانية، لجدول األعمال. ونتيجة 

المساهمة/الورقة واستمارة المنحة إلى  أن ترد. ويرجى اإلحاطة علمًا بأنه ينبغي التكاليف المرتبطة بمشاركة مرشحيها في
  .2014 أكتوبر 6موعد أقصاه  االتحاد في

لغات أخرى خالف اإلنكليزية وذلك قبل  الترجمة الشفوية إلى إذا كنتم تطلبون ماويرجى اإلشارة في استمارة التسجيل إلى 
. واستنادًا إلى الطلبات المقدمة بحلول هذا الموعد النهائي وشريطة أن تكون هناك خمسة طلبات على 2014 يوليو 25

  المطلوبة. إلى اللغات الشفويةاألقل للغة معينة، ستوفر خدمات الترجمة 

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

مارات المنح وجميع المعلومات ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن االجتماع، بما في ذلك تفاصيل التسجيل واست
 :العنوان التالي في اإللكتروني المتاحموقعنا  فياللوجستية األخرى مثل اإلقامة وترتيبات تأشيرات الدخول 

/Pages/events/wtis2014/default.aspxD/Statistics-http://www.itu.int/en/ITU.  

لتشر رئيسة شعبة بيانات وٕاحصاءات تكنولوجيا ى، يرجى االتصال بالسيدة سوزان تإذا كانت لديكم أي استفسارات أخر 
البريد  باستخدام عنوان ، جنيف،المعلومات واالتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت

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

  أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في هذا الحدث الهام. وآمل

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 [األصل عليه توقيع]

  سانو  براهيما
  المديـر

 


