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 2018يونيو  29جنيف،  BDT/PKM/IDS/DM/040 املرجع:

   

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

  

  (EGTI)االجتماع التاسع لفريق الخبراء المعني بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  املوضوع:
 (EGH)واالجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات األسرية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ، جنيف، سويسرا2018أكتوبر  19-16

 حضرات السيدات والسادة
 حتية طيبة وبعد

ت االجتماع التاسع لفريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصااليسرين أن أدعو منظمتكم إىل حضور 
(EGTI)  واالجتماع السادس لفريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(EGH)  اللذين سيعقدان

 .2018أكتوبر  19إىل  16يف الفرتة من يف جنيف 
ل احلالية النقاش اإللكرتونيني للفريقني خالل فرتة العم ييواهلدف من هذين االجتماعني دراسة املسامهات الواردة من أعضاء منتد

التصاالت/تكنولوجيا ابغية بلورة البنود اليت ختضع للمناقشة. وستعرض نتائج املناقشات يف الندوة العاملية السادسة عشرة ملؤشرات 
 .(WTIS)املعلومات واالتصاالت 

مؤشرات من أجل توزيع الطيف الالسلكي؛ ومؤشرات بشأن جودة  EGTIوتشمل املوضوعات اليت ستناقش أثناء اجتماع الفريق 
لتقارب ا؛ ومؤشرات خبصوص تكنولوجيا اجليل اخلامس؛ ومؤشرات بشأن تيسر إنرتنت األشياء؛ ومؤشرات بشأن (QoS)اخلدمة 

)مثل حزم االتصاالت الثابتة واملتنقلة(. وسيتم تبادل اخلربات بشأن مؤشرات اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت وبشأن 
 مؤشرات األمن السيرباين من جانب العرض.

ة اجعت؛ ومر حتسني قياس مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال EGHوتشمل املوضوعات اليت ستغطى أثناء اجتماع الفريق 
ع البيانات بشأن األمن السيرباين عرب االستقصاءات األسرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ موقع استعمال اإلنرتنت؛ ومج

؛ واستعراض املوضوعات اليت نوقشت يف املنتدى اإللكرتوين. وستعرض البلدان (IoT) وكيفية مجع البيانات املتعلقة بإنرتنت األشياء
 رهبا يف جمال ختطيط االستقصاءات األسرية وتصميمها وتنفيذها.أيضاً جتا
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وستساهم جتارب وخربات منظمتكم يف جمال إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كثريًا يف إجناح هذين 
 االجتماعني. ومن هنا، فإننا نعتمد على حضوركم وعلى مدخالتكم القّيمة هلذه املناقشات.

النقاش  يياصيل أخرى عن االجتماعني )مبا يف ذلك جدول األعمال وتفاصيل التسجيل واللوجستيات( على منتدوستنشر تف
http://www.itu.int/ITU-و EGTI :D/forums/EGH-http://www.itu.int/net4/ITUو EGHاإللكرتونيني للفريقني 

D/ict/ExpertGroup/default.asp.على التوايل. والباب مفتوح حالياً للتسجيل يف هذين االجتماعني ، 
 وأمتىن أن تتمكن منظمتكم من املشاركة يف هذين االجتماعني املهمني.

 ،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 
 ]توقيع عليه األصل[

 

 سانو براهيما

 مديرال
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