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 (SG)األمانة العامة 
 

 2019أبريل  15جنيف،  SPM/CDD/No.19/15الرسالة المعممة  المرجع:
أعضاء و  الدول األعضاء في االتحاد، إلى:

 االتحاد والمنتسبين إليه اتقطاع
 إليهوالمؤسسات األكاديمية المنضمة 

 جهة االتصال:
 اهلاتف:

 الربيد اإللكرتوين:

Negar Takesh 
+41 22 730 6104 
protocol@itu.int 

   
 2019 مايو 17، الجمعة ،(WTISD)لالتصاالت ومجتمع المعلومات اليوم العالمي  الموضوع:

 دعوة إلى العمل صادرة عن األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت -سد الفجوة في مجال التقييس 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

وم ييسرين أن أفيدكم بأن االحتاد سيحتفل بالذكرى السنوية اخلمسني لليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات مبقر االحتاد 
 .12:00إىل  11:00، من الساعة 2019مايو  17اجلمعة، 

حني وقعت  1865مايو  17وكما تعلمون، يوافق اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات الذكرى السنوية لتأسيس االحتاد يف 
 .للربق يف باريساالتفاقية الدولية األوىل 

ث توفر معايري حي ويعد وضع املعايري من الدعائم األساسية لرسالة االحتاد، ".يف جمال التقييسسد الفجوة "وموضوع هذا العام 
االحتاد قاعدة مشرتكة للنمو واالبتكار وهو ما يعجل بدوره من التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. فهذه املعايري تسمح 

 تتمتع اها األطراف الفاعلة يتإىل األسواق العاملية. وهي توفر الفرص البقابلية التشغيل البيين وباقتصادات احلجم الكبري وتتيح النفاذ 
 .السوق صغريها وكبريها يف

ويسهل برنامج االحتاد لسد الفجوة يف جمال التقييس مشاركة البلدان النامية يف عملية وضع املعايري اخلاصة باالحتاد ومتكني اخلرباء 
 لنامية.احمللية واإلقليمية والدولية وتشجيع تنفيذ املعايري الدولية يف البلدان ا احملليني يف عملية التقييس على املستويات

تعلقة االطالع على املواد امل بداية  ولدعم االحتفاالت باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات يف بلدكم، يُرجى 
مع جمموعة رقمية للدورات السابقة لليوم  )/http://www.itu.int/ar/wtisd( هنالالتصاالت وجمتمع املعلومات  العاملي باليوم

 هناالعاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات على بوابة تاريخ االحتاد 
)https://www.itu.int/en/history/Pages/WTISDEventsCollection.aspx(. 
باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع وأمتىن لكم احتفاال  ناجحا  للغاية مايو،  17بالبعض منكم يف االحتاد يوم  الرتحيبأتطلع إىل و 

 .2019لعام  املعلومات
 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 ]األصل عليه توقيع[

 جاو هولني
 العام األمني

  1: الملحقات
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 1امللحق 
 (WTISD):لالتصاالت ومجتمع المعلومات اليوم العالمي بشأن دعوة إلى العمل 

، يلتزم االحتاد بسد الفجوة يف جمال التقييس من خالل دعم البلدان النامية يف جهودها (2018)املراَجع يف ديب  123لقرار ل طبقا  
 .لتعزيز قدراهتا على املشاركة يف وضع املعايري الدولية وتنفيذها

النامية،  ألكادميية والشركات الصغرية واملتوسطة من البلداناألعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات ا ويدعو االحتاد الدول
 واألفرقة االستشارية باالحتاد وقيادة أمانة االحتاد وموظفيها إىل:ورؤساء جلان الدراسات 

 وزيادة الوعي بأمهية "سد الفجوة يف جمال التقييس". 2019االحتفاء باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام  •
 تدعى المؤسسات األكاديمية المعنية إلى:

 تطوير وتوفري مناهج بشأن التقييس للطلبة قبل التخرج وبعده؛ •
 إعداد دراسات بشأن العالقة بني التقييس واالبتكار. •

 :إلى الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتتدعى 
 ؛جمال التقييس الفجوة يف سداالحتاد من أجل مالية وعينية إىل  تقدمي مسامهات طوعية •

 مبادرات االحتاد؛لدعم  ملموسةإجراءات اختاذ  •
 األكادميية املعنية من أجل تعزيز بناء القدرات يف جمال التقييس؛ واهليئاتالعمل مع االحتاد  •
يهية جألدوات القائمة على الويب واألدوات األخرى اليت يقوم االحتاد بتجميعها مثل املبادئ التو لاالستخدام االستباقي  •

 والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل املمارسات وحاالت االستعمال لتسريع نقل املعارف.

 :إلى الدول األعضاء تدعى

سد الفجوة  يف إطار برنامجمن االحتاد " مع مراعاة املبادئ التوجيهية املقدمة أمانات تقييس وطنية "إنشاء دراسة إمكانية  •
 يف البلدان النامية؛ خاصة   جمال التقييس يف

مواصلة إنشاء هيئات تقييس وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع إشراك هذه الكيانات يف أعمال التقييس  •
لنامية من التعبري ، وذلك بصفة رئيسية لتمكني البلدان الالحتادباالحتاد وتنسيق االجتماعات مع األفرقة اإلقليمية التابعة 

 جاهتا يف جمال التقييس؛عن أولوياهتا واحتيا

 عايري؛د اليت ينظمها بشأن وضع املتشجيع خربائها، خاصة الشباب والنساء، على االخنراط يف أنشطة وأحداث االحتا •
)املنتديات وورش  يف جمال التقييساملتعلقة بأنشطة االحتاد فضال  عن األحداث تتعلق بالتقييس استضافة اجتماعات  •

 خاصة يف البلدان النامية؛ذلك(  إىل العمل وما

املعنية، خاصة الشباب واهليئات األكادميية واألطراف الفاعلة  (SME)الشركات الصغرية واملتوسطة اخلرباء من حث  •
 .وتيسري هذه املشاركةالتقييس االحتاد يف جمال على املشاركة يف أنشطة والنساء، 

 :إلى المناطق تدعى
تأسيس األطر  ودعم املنظمات اإلقليمية يفالتابعة للجان دراسات االحتاد أنشطة األفرقة اإلقليمية  املشاركة بنشاط يف •

 ؛الدولية أنشطة التقييسالالزمة لتحفيز مشاركة املناطق يف 

إلقليمية التابعة للجان اإنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع اجتماعاهتا املشرتكة واملنسقة مع األفرقة  •
 .االحتاد دراسات


