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االتصاالت/تكنولوجيا الندوة العالمية الثالثة عشرة لالتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بمؤشرات   املوضوع:
 2015ديسمبر  2 - نوفمبر  30، هيروشيما، اليابان، (WTIS)  المعلومات واالتصاالت

  حضرات السادة والسيدات،

  حية طيبة وبعد، ت

مؤشرات  معنية ب حاد الدويل لالتصاالت ال مية الثالثة عشرة لالت مشاركة يف الندوة العال يسرين أن أدعو منظمتكم إىل ال
 .2015  ديسمرب  2نوفمرب إىل  30  اليت سُتعقد يف هريوشيما، اليابان من (WTIS-2015)معلومات واالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا ال

  اليابان. وتستضيفها حكومة (ITU) حاد الدويل لالتصاالت باالت (BDT) وينظم هذه الندوة مكتب تنمية االتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورؤساء اهليئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا جمع الندوة بني وزراء  وسوف ت
مديرين التنفيذيني لشركات القطاع  منظمات الدولية وكبار ال مكاتب اإلحصائية الوطنية ورؤساء ال معلومات واالتصاالت وال ال
مناقشة اإلحصاءات الدولية  منتدى الدويل الرئيسي ل مثابة ال هي بم. والندوة  حاء العال ميع أن من جإحصائيني خاص وخرباء  ال
  واالتصاالت. معلومات متعلقة بتكنولوجيا ال ال

معلومات  مسائل الرئيسية ذات الصلة بسياسة تكنولوجيا ال مستوى ستتناول ال وستشمل الندوة عدة حلقات نقاش رفيعة ال
البلدان   يفحركًا لالبتكار وريادة األعمال  معلومات واالتصاالت بوصفها م جيا الما يف ذلك دور تكنولو  واالتصاالت وقياسها، ب

  .السواء متقدمة والنامية على ال

معلومات واالتصاالت وثورة  مواضيع ذات الصلة مثل البيانات الضخمة يف قطاع تكنولوجيا ال جلسات األخرى للندوة على ال وسرتكز ال
معلومات واالتصاالت وإطار رصد  معلومات واالتصاالت ومؤشرات تكنولوجيا ال قياس أثر تكنولوجيا المحرز يف  البيانات والتقدم ال
معلومات  مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا ال معين ب خرباء ال . وستُقدم نتائج أعمال فريق ال(SDG)مستدامة  أهداف التنمية ال

  الندوة.  لكي تعتمدها (EGH)  معلومات واالتصاالت ستعمال األسر لتكنولوجيا المؤشرات ا معين ب خرباء ال وفريق ال (EGTI)  واالتصاالت

الرقم  خالل الندوة. وهذا 2015لعام  (IDI)معلومات واالتصاالت  وسيصدر التقرير بشأن الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا ال
خاصة ا. وسيشمل  معلومات ال جتمعات ال تنمية مجال  تتتبع التقدم الذي أحرزته البلدان يف م مية عال هو أداة قياسالقياسي 

مي  بلداً على الصعيد العال 160تصنيف حوايل  2015معلومات واالتصاالت لعام  الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا ال التقرير بشأن
  دولياً.مية قابلة للمقارنة  إىل بيانات رساستناداً 



2 

  جمع البيانات ونشرها. متعلقة ب ال ها منصاتالبلدان  تعرضحدث لكي  أثناء الجانبية  حدود من األحداث ال وسيُنظم عدد م

معلومات واالتصاالت  مسؤولني عن إحصاءات تكنولوجيا ال مقام األول إىل ال موجهة يف الو ميع األعضاء،  والندوة مفتوحة أمام ج
حضور  مكاتب اإلحصائية الوطنية. ونرحب أيضًا ب والمعنية، والوكاالت التنظيمية، وشركات تشغيل االتصاالت،  الوزارات ال يف
  معلومات يف هذه الندوة. جتمع ال موضوع قياسات م مهتمني ب خرباء ال ال

مايل  محلي اإلج م منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من البلدان اليت يقل فيها الناتج ال تقديمكن  يمتاحة،  ميزانية ال ويف حدود ال
ورقة ذات صلة مباشرة بأحد بنود جدول األعمال. األولوية للمشاركني الذين يقدمون  وسُتعطى .دوالر أمريكي 000 2 للفرد عن

مرتبطة  التكاليف ال أن تساهم جزئيًا يف حاد اليت يقدمها االت منحة مستفيدة من ال ميزانية، قد يُطلب من البلدان ال لقيود ال ونظراً 
موعد  حاد يف منحة إىل االت مة/الورقة واستمارة ال مساه علمًا بأنه ينبغي أن ترد المشاركة مرشحيها. ويرجى اإلحاطة  ب

  .2015 أكتوبر  2 أقصاه

معلومات  ميع ال منح وج ما يف ذلك تفاصيل التسجيل واستمارات ال معلومات عن االجتماع، ب مكن االطالع على مزيد من ال وي
   :متاح يف العنوان التايل اإلقامة وترتيبات تأشريات الدخول يف موقعنا اإللكرتوين ال ترتيبات اللوجستية األخرى مثل

D/Statistics/Pages/events/wtis2015/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU.  

حصول على معلومات أخرى، يرجى االتصال بالسيدة سوزان تلتشر رئيسة شعبة بيانات وإحصاءات تكنولوجيا  م ال إذا أردتو 
حاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت، جنيف، من خالل عنوان الربيد  معلومات واالتصاالت، االت ال

 .41+ 22 730 5410 طريق اهلاتف: عن  أو wtis@itu.int اإللكرتوين

  حدث اهلام. مشاركة يف هذا ال أن تتمكن منظمتكم من ال وآمل

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
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  سانو براهيما
  مدير ال
  


