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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2016مايو  30جنيف،  BDT/PKM/IDS/DM/165 املرجع:

 
    
   
   
   
 

االتصاالت/تكنولوجيا الندوة العالمية الرابعة عشرة لالتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بمؤشرات  املوضوع:
 2016نوفمبر  21-23، بوتسوانا، مركز غابورون الدولي للمؤتمرات، (WTIS) المعلومات واالتصاالت

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد، ت

مؤشرات  معنية ب حاد الدويل لالتصاالت ال مية الرابعة عشرة لالت مشاركة يف الندوة العال يسرين أن أدعو منظمتكم إىل ال
اليت سُتعقد يف مركز غابورون الدويل للمؤمترات يف بوتسوانا  (WTIS-2016)معلومات واالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا ال

 (ITU) حاد الدويل لالتصاالت باالت (BDT) هذه الندوة مكتب تنمية االتصاالت. وينظم 2016 نوفمرب 23إىل  21 من
 بوتسوانا. وتستضيفها حكومة

بني وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورؤساء اهليئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت/  2016جمع الندوة يف  وسوف ت
مديرين التنفيذيني لشركات  منظمات الدولية وكبار ال ئية الوطنية ورؤساء المكاتب اإلحصا معلومات واالتصاالت وال تكنولوجيا ال

مناقشة اإلحصاءات  منتدى الدويل الرئيسي ل مثابة ال م. والندوة هي ب حاء العال ميع أن خاص وخرباء إحصائيني من ج القطاع ال
 واالتصاالت. معلومات متعلقة بتكنولوجيا ال الدولية ال

مبا يف ذلك اجتماع مائدة مستديرة وزارية وحوار القادة. وسيتناول اجتماع  مناقشات رفيعة املستوى 2016 الندوة يف شملستو 
فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع املواطنني وضمان  توفرياملائدة املستديرة الوزارية السياسات املبتكرة بشأن كيفية 

أال يتخلف أحد عن الركب. وستناقش الندوة كذلك الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعجيل بالتقدم 
االتصاالت يف جماالت من . وسيبحث حوار القادة أثر تكنولوجيا املعلومات و 2030حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 قبيل النمو االقتصادي والعمالة واألمن وسيتناول االحتياجات من البيانات ومصادر البيانات اجلديدة.
باألمن السيرباين والتجارة اإللكرتونية والبيانات الضخمة قضايا القياس املتصلة على  2016جلسات األخرى للندوة يف  وسرتكز ال

نتائج أعمال  وسُتعرضأسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على حتملها. رصد وستتناول التطورات يف 
مؤشرات استعمال  معين ب خرباء ال وفريق ال (EGTI) معلومات واالتصاالت مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا ال معين ب خرباء ال فريق ال

 الندوة. تعتمدهالكي  (EGH) معلومات واالتصاالت األسر لتكنولوجيا ال
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تتتبع  مية اليت العال قياسالأداة ، (IDI)معلومات واالتصاالت  وخالل الندوة، سيصدر االحتاد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا ال
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا  خاصة با. وسيسمح معلومات ال جتمعات ال جال تنمية م التقدم الذي أحرزته البلدان يف م

مية قابلة للمقارنة  إىل بيانات رسمي استنادًا  بلدًا على الصعيد العال 160بتصنيف حوايل  2016علومات واالتصاالت لعام م ال
 دولياً.

 جمع البيانات ونشرها. متعلقة ب ها ال حدث لكي تعرض البلدان منصات جانبية أثناء ال حدود من األحداث ال وسُينظم عدد م
معلومات  مسؤولني عن إحصاءات تكنولوجيا ال مقام األول إىل ال ميع األعضاء، وموجهة يف ال جوالندوة مفتوحة أمام 

مكاتب اإلحصائية الوطنية. ونرحب  معنية، والوكاالت التنظيمية، وشركات تشغيل االتصاالت، وال الوزارات ال واالتصاالت يف
 معلومات يف هذه الندوة. جتمع ال موضوع قياسات م مهتمني ب خرباء ال حضور ال أيضاً ب

محلي  م منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من البلدان اليت يقل فيها الناتج ال تقديمكن  يمتاحة،  ميزانية ال ويف حدود ال
ورقة ذات صلة مباشرة بأحد بنود األولوية للمشاركني الذين يقدمون  وسُتعطى .دوالر أمريكي 000 2 مايل للفرد عن اإلج

حاد أن تساهم جزئياً  منحة اليت يقدمها االت مستفيدة من ال ميزانية، قد ُيطلب من البلدان ال . ونظرًا لقيود الجدول األعمال
منحة إىل  مة/الورقة واستمارة ال مساه مشاركة مرشحيها. ويرجى اإلحاطة علمًا بأنه ينبغي أن ترد ال مرتبطة ب التكاليف ال يف

 .2016 سبتمبر 26 موعد أقصاه حاد يف االت
ميع  منح وج ما يف ذلك تفاصيل التسجيل واستمارات ال معلومات عن االجتماع، ب مكن االطالع على مزيد من ال وي
متاح يف العنوان  معلومات اللوجستية األخرى مثل ترتيبات اإلقامة وترتيبات تأشريات الدخول يف موقعنا اإللكرتوين ال ال

 .D/Statistics/Pages/events/wtis2016/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU التايل:
اءات حصول على معلومات أخرى، يرجى االتصال بالسيدة سوزان تلتشر رئيسة شعبة بيانات وإحص م ال إذا أردتو 

حاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت، جنيف، من خالل عنوان  معلومات واالتصاالت، االت تكنولوجيا ال
 .41+ 22 730 5410 طريق اهلاتف: عن أو wtis@itu.int الربيد اإللكرتوين

 ث اهلام.حد مشاركة يف هذا ال وآمل أن تتمكن منظمتكم من ال

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ]توقيع عليه األصل[
 
 

 سانو براهيما
 مدير ال
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