
 

 

 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت

 
 
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland 
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 730 5545/730 5484 • E-mail: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d  

 
 2019يناير  7جنيف،  BDT/PKM/IDS/DM/071 املرجع:

   
  

 إىل:
إدارات الدول األعضاء يف االحتاد يف منطقة كومنولث  -

 الدول املستقلة واملنطقة العربية
يف منطقة كومنولث  )NSO( املكاتب اإلحصائية الوطنية -

 الدول املستقلة واملنطقة العربية
اهليئات التنظيمية وأعضاء قطاعات االحتاد واملنتسبني  -

إليها واهليئات األكادميية يف منطقة كومنولث الدول 
 املستقلة واملنطقة العربية

املنظمات اإلقليمية من منطقة كومنولث الدول املستقلة  -
 واملنطقة العربية

  

  
ورشة العمل المشتركة لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  املوضوع:

 2019 فبراير 12-14لمنطقة كومنولث الدول المستقلة والمنطقة العربية، طشقند، أوزبكستان، 

 ،حضرات السادة والسيدات
 ،حتية طيبة وبعد

، إىل ورشة العمل املشرتكة لالحتاد بشأن إحصاءات تكنولوجيا (ITU)يسرين أن أدعوكم، باسم االحتاد الدويل لالتصاالت 
يف االحتاد  (BDT)املعلومات واالتصاالت ملنطقة كومنولث الدول املستقلة واملنطقة العربية، اليت ينظمها مكتب تنمية االتصاالت 

الفرتة  يفستعقد يف طشقند، أوزبكستان اليت لوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجهورية أوزبكستان، و بالتعاون مع وزارة تنمية تكنو 
 .2019 فرباير 14إىل  12 من

وتُعقد ورشة العمل هذه على املستوى األقاليمي بني منطقة كومنولث الدول املستقلة واملنطقة العربية لتبادل التجارب واخلربات 
للمسؤولني التنفيذيني واخلرباء املعنيني بقياس تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اإلقليمية. وهي موجهة 

واهليئات التنظيمية ومشغلي االتصاالت واجلامعات واملؤسسات التعليمية عموماً  (NSO)الوزارات واملكاتب اإلحصائية الوطنية 
ومطوري الربجميات وغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني من منطقة  والتصميم البحث ومعاهدومصنعي أجهزة االتصاالت 

 كومنولث الدول املستقلة واملنطقة العربية. وهتدف ورشة العمل إىل مناقشة املسائل التالية:
 استعراض عمل االحتاد املتعلق بإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 سيما الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  فهم األرقام القياسية املركبة، وال(IDI) 
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 مجع مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب العرض 

 مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب الطلب من خالل إجراء استقصاءات لأُلسر 

 لومات واالتصاالت على الصعيد الوطينآليات تنسيق إحصاءات تكنولوجيا املع 

 أفرقة اخلرباء باالحتاد         
  بكم ةاخلاصكيفية موافاة االحتاد ببيانات االستقصاء 

 (.1ويرد مشروع الربنامج مرفقاً هبذه الرسالة )امللحق 
 .اإلنكليزية والروسية والعربية مع إتاحة الرتمجة الفوريةاللغات وستجري ورشة العمل ب

يف العنوان التايل:  2019فرباير  5وسيجري التسجيل للمشاركة يف احلدث على اخلط حصرًا حىت 
ventid=4000440https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_e 

وسيجري احلدث بدون استخدام الورق. وستتاح كل املواد الالزمة لورشة العمل يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد: 
Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/02_Tashkent/02_Tashkent.aspx-D/Regional-https://www.itu.int/en/ITU 

ومع ذلك ينبغي أن تتحمل إدارتكم/منظمتكم مجيع النفقات املتعلقة بالسفر واإلقامة والتأمني . واملشاركة يف هذا احلدث جمانية
 باملشاركني. اخلاصة

 منحتني أو كاملة  واحدة منحة املالية، املوارد توفر حسب االحتاد، سيقدم املنخفض، الدخل ذات النامية البلدان ملشاركة وتشجيعاً 
 (2018)املراَجع يف ديب،  25املستقلة واملنطقة العربية. ووفقًا للقرار  الدول كومنولث  منطقة من مؤهل بلد لكل جزئيتني

 أن االحتاد أحداث يف مسامهات قدموا الذين النامية البلدان من أي املندوبني املفوضني لالحتاد، فإن من املمكن ملندويب ملؤمتر
 االحتاد. أنشطة يف النامية البلدان مشاركة تشجيع بغية بذلك، الصلة ذات امليزانية مسحت إذا ِمنح على للحصول مؤهلني يكونوا

 يتفضلوا أن منحة طلب تقدمي يعتزمون الذين املشاركني من ويرجى .املعنية اإلدارة جانب من املنحة طلب اعتماد من بد وال
 fellowships@itu.int: اإللكرتوين بالربيد لالحتاد املنح خدمة إىل وإرساهلا( 3 امللحق) املنحة طلب استمارة مبلء

 .2019 يناير 14 يتجاوز ال موعد في 78 57 730 22 41+ :بالفاكس أو
دعم طلب التأشرية، يرجى من املشاركني أن يتفضلوا مبلء استمارة دعم طلب التأشرية املتاحة يف املوقع اإللكرتوين ب يتعلقوفيما 

وإرساهلا مشفوعًة بنسخة  http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvodلوزارة الشؤون اخلارجية يف مجهورية أوزبكستان: 
 u.musaeva@mitc.uzمن جواز السفر إىل منسقة احلدث، السيدة أوميدا موساييفا، عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل العنوان 

 .2019يناير  14موعد ال يتجاوز  في
مة أو التأشرية، توضيحات بشأن مكان احلدث أو اإلقا إىل حاجةب كنتم  أو انت لديكم أي استفساراتوإذا ك

وزارة أوميدا موساييفا، أخصائية رئيسية بالدائرة الدولية لاالتصال بالسيدة  يف ترتددوا أال يرجى ،ذلك غري إىل وما
، u.musaeva@mitc.uz )الربيد اإللكرتوين: مجهورية أوزبكستان تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

(. ويف حالة وجود أي استفسارات أخرى تتعلق بورشة العمل هذه، يرجى االتصال 88 83 371 90 998+ اهلاتف:
، karim.abdelghani@itu.intعبد الغين، منسق الربامج مبكتب االحتاد للمنطقة العربية )الربيد اإللكرتوين:  كرمي بالسيد

تقلة (، والسيد فريد ناخلي، منسق الربامج باملكتب اإلقليمي لالحتاد ملنطقة كومنولث الدول املس71777 353 2 20+اهلاتف: 
 (.+7 495 926 60 70اهلاتف:  ؛farid.nakhli@itu.int)الربيد اإللكرتوين: 

https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000440
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 الة من جانب إدارتكم/منظمتكم.وأتطلع إىل مشاركة فع  
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 
 
 

  مارتن-دورين بوغدان
 ةاملدير 

 

 : الملحقات
 مشروع الربنامج 1
 معلومات عملية 2
 استمارة طلب منحة 3
 


