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 2018 مارس 1، القاهرة 018477 المرجع:

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 والشركاءوجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 المنطقة العربية في       

 اإلحصاء الوطنية في المنطقة العربيةومكاتب        

        
   

 الموضوع:

 

 كنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات تورشة العمل اإلقليمية بشأن 

 2018 مارس 27-26، مملكة البحرين – المنامة

   

 ،تحية طيبة وبعد

 ،المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  مؤشراتدعوتكم للمشاركة في ورشة العمل اإلقليمية بشأن سرنا ي

 البحرينفي  وزارة المواصالت واالتصاالتمع والتي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون 

 .مملكة البحرين –في المنامة  2018مارس  27-26يومي 

 

المتعلقة  لمؤشراتالالزمة لالوطنية اإلحصاءات على إنتاج  الدولتعزيز قدرة إلى لعمل ورشة اتهدف 

عن جمع أو إنتاج المسئولين لخبراء لموجهة علما بأن الورشة ، باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 .التنظيمية والمكاتب اإلحصائية الوطنية هيئاتمثل هذه اإلحصاءات في الوزارات وال

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، /وعات الرئيسية لمؤشرات االتصاالتورشة العمل المجموستناقش 

لتنسيق الوطني إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اآليات والتعاريف والقضايا المنهجية، و

، مع في األطر المتعارف عليها دوليا الوطنية ونشر وتنسيق بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تحاد الدولي الذي يصدره اال (IDIمعلومات )تصاالت وتكنولوجيا التنمية اال دليلتركيز على ال

 ليتم العمل بالمنهجية الجديدة بدءا من هذا العام.تم تعديل أجزاء من منهجيته ، علما بأنه لالتصاالت

جمع  بين المشاركين خاصة فيما يخص تجاربهم فيخبرات التبادل ستهيئ الورشة فرصة جيدة لأيضا 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/وتنسيق مؤشرات االتصاالت

 

لن يكون هناك ، وفورية ةتوفر ترجممع عربية الاإلنجليزية ولغة بال ستدار ورشةاإلحاطة بأن ال برجاء

اإلقامة للمشاركين ينبغي و جميع النفقات المتصلة بالسفر ، علما بأنأية رسوم للمشاركة في هذه الورشة

 اإلدارات والشركات المشاركة.ا تتحملهأن 
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 منحنموذج الومشروع جدول األعمال مثل  ،المتعلقة بهذه األنشطة الوثائقويمكنكم االطالع على كافة 

لمكتب اإلقليمي على الموقع اإللكتروني ل، التسجيل عبر اإلنترنت رابطو للمشاركيننشرة المعلومات و

 (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحاداللالعربي 
 

د للتسجيل آخر موعن أب علما  االلكتروني المذكور أعاله. من خالل موقع  اإلنترنت عبر لتسجيلندعوكم ل

 .2018 مارس 20هو 

 

 هذهاألقل نموا  والبلدان ذات الدخل المنخفض في  العربيةوتسهيال  لمشاركة بعض الوفود من الدول 

من كل دولة من لمندوب واحد  السفر نفقاتلتغطية  جزئيةالمنح المن  فإنه يوجد عدد محدود االنشطة،

المنحة تعبئة النموذج . وعلى اإلدارات الراغبة في طلب والبلدان ذات الدخل المنخفض الدول األقل نموا

 .2018مارس  31المذكور أعاله في موعد أقصاه  اللكترونياوقع المتوفر على م

 
 

برامج منسق  السيد/ كريم عبد الغني،التكرم بالتواصل مع يرجى  او االستفساراتمزيد من المعلومات ل

 االلكتروني:بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد 

(karim.abdelghani@itu.int).  

 

 .في المستقبل القريب في المنامةأن نراكم والورشة هذه نتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

 
 ،،والتقدير،بقبول وافر االحترام  وتفضلوا               

 

 

 

 
   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي         

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                        
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