
 

 

  (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

  2017يناير  9جنيف،   BDT/PKM/IDS/DM/219 املرجع:
   

  إىل:   
  ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  ؛اهليئات التنظيمية  -
  ؛(NSO)املكاتب اإلحصائية الوطنية   -
 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد  -

   

لتكنولوجيا المعلومات بمؤشرات استعمال األسر فريق الخبراء المعني االجتماع االستثنائي ل  املوضوع:
  (EGTI)  فريق الخبراء المعني بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو  (EGH)  واالتصاالت

 جنيف، سويسرا ،2017مارس  1‐3

   

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

تكنولوجيا املعلومات ل مبؤشرات استعمال األسريسرين أن أدعو منظمتكم إىل حضور االجتماع االستثنائي لفريق اخلرباء املعين 
جنيف  الذي سيعقد يف (EGTI) وفريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (EGH) واالتصاالت

  .(EGTI/EGH). وسيكون هذا االجتماع اجتماعاً مشرتكاً لفريقي اخلرباء 2017مارس  3إىل  1الفرتة من  يف
صاالت وفريق لتكنولوجيا املعلومات واالتاملعين مبؤشرات استعمال األسر ولعلكم تذكرون أن االجتماع املشرتك لفريق اخلرباء 

قرر استعراض املؤشرات املدرجة  2016تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ُعقد يف أكتوبر اخلرباء املعين مبؤشرات اال
 (EGTI/EGH)وإنشاء فريق فرعي خاص مشرتك بني الفريقني  (IDI) مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتضمن 

ذه املهمة. وحظي هذه القرار فيما بعد بتأييد الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  لالضطالع 
  .2016نوفمرب  23إىل  21اليت ُعقدت يف بوتسوانا من  (WTIS) واالتصاالت

ا أيضاً.  وبغية املساعدة يف تسريع عمل الفريق الفرعي، كلفت فريقاً مستقالً من اخلرباء بدراسة هذه املسألة وتقدمي توصيات بشأ
  .D/Statistics/Pages/events/egm.aspx‐http://www.itu.int/en/ITUق يف العنوان التايل: وتتاح اختصاصات الفري

ىل هذه العروض املقدمة، إويف االجتماع االستثنائي، سيقدم فريق اخلرباء نتائجه فضًال عن نتائج رئيس الفريق الفرعي. واستناداً 
يُتوقع أن يقوم املشاركون بالنظر يف جمموعة منقحة من املؤشرات ومناقشتها واملوافقة على إدراجها ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا 

  .(IDI) املعلومات واالتصاالت
ا املتخصصة يف جمال إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات تصاالت مسامهة  واال وسوف تساهم جتارب منظمتكم وخرب

  .اليت ستثري املناقشات القيمة ومدخالتكم حضوركم كبرية يف جناح هذا االجتماع. ولذلك، أعّول على
ويُرفق بالطي مشروع جدول أعمال االجتماع. وسيتاح مزيد من التفاصيل مبا يف ذلك التسجيل واخلدمات اللوجستية األخرى 

  .D/Statistics/Pages/events/egm.aspx‐http://www.itu.int/en/ITUالعنوان التايل:  يف
  وآمل أن تشارك منظمتكم يف االجتماع مبستوى مناسب من حيث التمثيل علماً أن قرارات مهمة سُتعتمد يف هذا االجتماع.



  

  ألتوجه إليكم بأطيب التمنيات مبناسبة حلول العام اجلديد! الفرصةوأغتنم هذه 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  سانو براهيما
  املدير

 

  


