
  سويسرا• CH-1211 جنيف • ميدان األمم • مكتب تنمية االتصاالت • االتحاد الدولي لالتصاالت
  /bdtmail@itu.int • www.itu.int/ITU-D: بريد إلكتروني • 5545/5484 730 22 41+:  فاكس• 5111 730 22 41+: هاتف

 تحــاد الـــدولي لالتصــاالتالا
 مكتب تنمية االتصاالت

 
 
 

     Circular C08/WTIM09  :المرجع
 

   

 
 
 
 
 

 إلرسال الرد

  Susan Teltscher  لالستفسار

 رئيسة شعبة المعلومات

   واإلحصاءات بالسوق

  مكتب تنمية االتصاالت

  االتحاد الدولي لالتصاالت

  int.itu@indicators  :بريد إلكتروني

  5484 5545/730 730 22 41+  :فاكس    

   6090 730 22 41+  :هاتف    

  :الموضوع
تكنولوجيا المعلومات /االجتماع السابع لالتحاد الدولي لالتصاالت المعني بمؤشرات االتصاالت

  2009 مارس 3-5واالتصاالت العالمية، القاهرة، 

  
يسرني أن أدعو منظمتكم للمشاركة في االجتماع السابع لالتحاد الدولي لالتصاالت المعني بمؤشرات 

 5 إلى 3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية الذي سيعقد في القاهرة، مصر، في الفترة من /االتصاالت
الت باالتحاد الدولي لالتصاالت وتستضيفه وزارة وينظم هذا االجتماع مكتب تنمية االتصا. 2009مارس 

  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للحكومة المصرية
  :ويتناول االجتماع المواضيع التالية
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وسيبحث االجتماع أيضاً قياس أثر تنمية االتصاالت على خلق فرص العمل، كأحد المدخالت في األعمال التي 
وسيتاح مشروع لجدول أعمال االجتماع قريباً على موقع . يضطلع بها قطاع تنمية االتصاالت في هذا الصدد

  :االتحاد على الشبكة اإللكترونية على العنوان التالي
 html.index/agenda/09wict/ict/D-ITU/int.itu.www.  

وهذا االجتماع، المفتوح لجميع األعضاء، موجه في المقام األول إلى المسؤولين عن إحصاءات 
 المعنية باالتصاالت، والوكاالت التنظيمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوزارات/االتصاالت

ويرحب أيضاً بحضور الخبراء المهتمين بموضوع قياسات . تشغيل االتصاالت، ومكاتب اإلحصاءات الوطنية
  .مجتمع المعلومات لهذا االجتماع

ول على وستجدون جميع المعلومات المتعلقة بالتسجيل، وطلبات الحص. وسيجري التسجيل على الخط حصراً
: منحة للمشاركين المؤهلين، والنفاذ إلى استمارة التسجيل والمواعيد النهائية لتقديمها على الموقع التالي

html.index/fellowship_registration/09wict/ict/D-ITU/int.itu.www://http.  

وفي حدود الميزانية المتاحة، يجوز تقديم منحة لكل بلد للمشاركين من البلدان التي يبلغ فيها إجمالي الناتج المحلي 
وستمنح األولوية للمشاركين الذين .  دوالر أمريكي، مع منح األولوية ألقل البلدان نموا000ً 2للفرد أقل من 

  .د جدول األعمالسيقدمون ورقة ذات عالقة مباشرة بأحد بنو
ويرجى . ونظراً لقيود الميزانية، يمكن أن يطلب من البلدان المستفيدة من منحة أن تساهم بجزء من تكاليف المنحة

 وذلك باستيفاء القسم المالئم من استمارة 2009 فبراير 6منكم تقديم طلبات الحصول على منح في موعد أقصاه 
حسب "الحظة أن الطلبات المستلمة بعد الموعد النهائي سينظر فيها ويرجى م. التسجيل وطلب المنحة على الخط

  ".اإلمكان
. وستتاح ترجمة فورية وتحريرية للوثائق التي يشملها جدول األعمال استناداً إلى الطلبات الواردة من المشاركين

ف اإلنكليزية وذلك قبل إذا كنتم تطلبون لغات أخرى خال ولذلك ندعوكم إلى اإلشارة في استمارة التسجيل إلى ما
واستناداً إلى الطلبات المقدمة بحلول هذا الموعد النهائي وشريطة أن تكون هناك خمسة طلبات . 2009 يناير 16

  .للغة معينة، ستوفر خدمات الترجمة الفورية والتحريرية إلى اللغات المطلوبة
ع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات ونحن نشجع المشاركين على إعداد ورقة معلومات أساسية تصف حالة جم

 وذلك بالبريد اإللكتروني 2009 فبراير 23وينبغي تقديم هذه األوراق بحلول . واالتصاالت ونشرها في بلدانهم
  . قدمت بهاوستتاح أوراق المعلومات األساسية باللغات التي. int.itu@indicators: على العنوان التالي

  ويمكن االطالع على تفاصيل ترتيبات الحصول على تأشيرات الدخول واإلقامة على موقعنا 
 html.index/09wict/ict/D-ITU/int.itu.wwwإلى جانب معلومات إضافية بشأن االجتماع .  

  .ي في أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في هذا الحدث الهامويسرني أن أعرب عن أمل
  
  ]األصل عليه توقيع[

  سامي البشير المرشد
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

  


