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 جنيف، 8 يونيو IDA/DKHBDT/ 2020/044الرسالة المعممة  المرجع:

   

 إلى:  

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -

 (2018)المراَجع في دبي،  99القرار  -

 الهيئات التنظيمية -

 (NSO)المكاتب اإلحصائية الوطنية  -

 االتحاد اتأعضاء قطاع -

 الهيئات األكاديميةأعضاء االتحاد من  -

األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية  -

 للطاقة الذرية

   

  (EGTI) لفريق الخبراء المعني بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحادي عشراالجتماع  الموضوع:

 ،(EGH) لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات األسرية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثامنواالجتماع 

 2020سبتمبر  18-14 ،بشكل افتراضيالمقرر عقدهما 

 السيدات،السادة وحضرات 

 طيبة وبعد،تحية 

لفريق الخبراء المعني بمؤشرات  الحادي عشرخبراء للمشاركة في االجتماع  ترشيحيسرني أن أدعو منظمتكم إلى 

لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات األسرية لتكنولوجيا  الثامنواالجتماع  (EGTI) االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .2020سبتمبر  18إلى  14ين سُيعقدان في الفترة من اللذ (EGH) المعلومات واالتصاالت

قطاع  ، ولضمان استمرار األعمال في(COVID-19)فيروس كورونا المستجد  جائحةوفي ضوء استمرار الشواغل العالمية بشأن 

بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا فريق الخبراء المعني ، تقرر عقد اجتماع وموظفيناصحة ورفاه مندوبينا  حمايةمع  ،التنمية في االتحاد

 (EGH) فريق الخبراء المعني بالمؤشرات األسرية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواجتماع  (EGTI) المعلومات واالتصاالت

مراعاةً لفروق التوقيت بين مختلف المناطق، سُتعقد الجلسات اليومية لفترة ثالث ساعات و .بالكامل كاجتماعين افتراضيين

 .بتوقيت جنيف 16:00إلى الساعة  13:00ساعة من ال

خالل في منتدى المناقشة اإللكترونية لكل من الفريقين عضاء األوالهدف من هذين االجتماعين دراسة المساهمات الواردة من 

 السابعة عشرةفترة العمل الحالية بُغية بلورة البنود التي تخضع للمناقشة. وسُتعرض نتائج المناقشات في الندوة العالمية 

 .2020ديسمبر  1-3 المقرر عقدها في الفترة (WTIS) لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وأسعار تكنولوجيات  ،الخامس مؤشرات تكنولوجيا الجيل EGTI ع الفريقش أثناء اجتماتشمل الموضوعات التي ستناقَ سو 

 عةمراجَ اإلعالن رسمياً عن صدور النسخة الالتجوال الدولي. وعالوًة على ذلك، سيتم و، وجودة الخدمة، المعلومات واالتصاالت

 .بجميع لغات االتحاد، باالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكتيب االتحاد بشأن تجميع البيانات اإلدارية المتعلقة  من
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كيفية قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و قياس مهارات EGH وتشمل الموضوعات التي ستغطى أثناء اجتماع الفريق

اد بشأن قياس نفاذ األسر دليل االتح من عةمراجَ عن صدور النسخة ال اً رسمياإلعالن  وسيتم بدقة. مستخدمي اإلنترنتعدد 

 بجميع لغات االتحاد.، واألفراد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامهم لها

وسُتساهم تجارب وخبرات منظمتكم في مجال إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كثيراً في إنجاح هذين 

 هذه المناقشات.إلثراء رائكم وعلى مدخالتهم القّيمة االجتماعين. ومن هنا، فإننا نعتمد على حضور خب

في منتدى المناقشة ذلك جدول األعمال وتفاصيل التسجيل واللوجستيات(  في وسُتنشر تفاصيل أخرى عن االجتماعين )بما

 D/forums/EGH-http://www.itu.int/net4/ITU :في الرابطين التاليين EGTIو EGHاإللكترونية لكل من الفريقين 

 .، على التواليD/ict/ExpertGroup/default.asp-http://www.itu.int/ITUو

ً االفتراضيين إلزامي، وسيجري  هذين االجتماعينللمشاركة في التسجيل و يوم األربعاء . وسيفتح باب التسجيل على الخط حصرا

 .meetings/registration/index.asp/D/CDS-https://www.itu.int/net4/ITU :من خالل الرابط التالي 2020 مايو 27

على طلبات المشاركين. وفي وقت التسجيل،  بناءً )منصة ترجمة فورية(  Interprefyباستخدام منصة ستتاح الترجمة الشفوية 

على المشاركين الذين يحتاجون إلى لغة أخرى غير اللغة اإلنكليزية تحديد اختيارهم من القائمة المتاحة في النموذج  يتعين

الترجمة الشفوية من خالل نظام  لتقديم طلبات والموعد النهائي)العربية أو الصينية أو الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية(. 

 .بتوقيت جنيف( 23:59)الساعة  2020يوليو  31هو  التسجيل

التسجيل باستخدام بيانات تسجيل الدخول  (TIES) ويمكن للمشاركين المؤهلين للنفاذ إلى خدمة تبادل معلومات االتصاالت

 الخاصة بهم )اسم المستعمل وكلمة السر(. TIES إلى الخدمة

 استحداث حساب المستعمل الخاص بهم من خالل الرابط التالي: TIES المؤهلين للنفاذ إلى الخدمة ويمكن للمشاركين غير

services/Pages/login.aspx-https://www.itu.int/en/ties  

االجتماعين السابقين للمشاركة في  الذين أنشأوا بالفعل حساب مستعمل عندما قاموا بالتسجيل إلى المشاركينوبالنسبة 

ً لالتحاد أو أي اجتماع آخر  EGHو EGTIللفريقين   .يزال حساب المستعمل الخاص بهم صالحاً  ، الُعقد مؤخرا

إلى المشاركين المسجلين حسب األصول  هذين االجتماعين االفتراضيينسُترسل تعليمات بشأن كيفية التوصيل بمنصة و 

 التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني.رسالة تأكيد  في

 .BDTMeetingsRegistration@itu.intوللحصول على المساعدة، ُيرجى االتصال عن طريق البريد اإللكتروني: 

 وآمل أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في هذين االجتماعين المهمين.

وفي الوقت الراهن، أتمنى أن  أغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعاً على تفهمكم ومرونتكم، وعلى دعمكم المستمر.وأود أن 

 .العصيبةتحافظوا على صحتكم وسالمتكم، وعلى عزيمتكم الجتياز هذه الفترة 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]النسخة األصلية عليها توقيع[

 مارتن-دورين بوغدان

 المديرة
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