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 2019 دیسمبر 19جنیف،  Circular/BDT/DKH/IDA/030 المرجع:

   
  

 إلى:
 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -
 باالتحاد أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت -
 الھیئات التنظیمیة -
(المراَجع  99القرار  بموجب ،المراقب -

 )8201 ،دبي في
جھات االتصال المعنیة بالمؤشرات العالمیة  -

 لالتصاالت/
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 المكاتب اإلحصائیة الوطنیة -
 األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة -
 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة األخرى -
 لالتصاالت اإلقلیمیة المنظمات -
 األكادیمیةالھیئات  -

  

  
التصاالت/تكنولوجیا المعلومات امؤشرات لعشرة  السابعةدعوة لحضور الندوة العالمیة  الموضوع:

   التحاد الدولي لالتصاالتالتي ینظمھا ا (WTIS) واالتصاالت
 2020 أبریل 15-17جنیف، سویسرا، 

 ،ادة والسیداتحضرات الس
 ،تحیة طیبة وبعد

مؤشرات لعشرة  السابعةالعالمیة في الندوة  إلى المشاركةیسرني أن أدعو منظمتكم 
المعني المنتدى العالمي الرئیسي تمثل ، التي (WTIS-20) التصاالت/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتا
وینظم الندوة ویستضیفھا مكتب تنمیة  .وقیاسھا بیانات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتب

 15في جنیف، سویسرا من الندوة ، وستُعقد (ITU)التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت  (BDT) االتصاالت
 .2020 أبریل 17إلى 

واألكادیمیون  واإلحصائیون الوطنیونوالمنظمون سیجتمع في الندوة وزراء الحكومات ورواد األعمال و
لمناقشة أحدث االتجاھات في التنمیة الرقمیة وجوانب في مجال البیانات والمحللون والشركاء  نمنتجوالو

كیفیة  ومتعددة أصحاب المصلحة بشأن ستشمل الندوة مناقشات رفیعة المستوىو. ذات الصلةالبیانات 
ً مع مجتمع رقمي شامل  التوصل إلى مع السعي إلى تحقیق ھدف أال یتخلف أحد عن الركب، تماشیا

ً لندوة ا. وستركز ھا األمم المتحدةأھداف التنمیة المستدامة التي حددت  باستخدامالقیاس نُھج على أیضا
وقائمة مواضیعیة بمؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخاصة بأھداف  ،البیانات الضخمة
. وستُقدم أعمال فریق الخبراء ، والتقدم المحرز في مجال إعداد رقم قیاسي لالتحادالتنمیة المستدامة
وفریق الخبراء المعني  (EGTI) ت االتصاالت/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمعني بمؤشرا

یضع االتحاد الندوة. و لكي تعتمدھا (EGH) بمؤشرات استعمال األسر لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 الدولیة بشأن إحصاءات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل ھذینوالمبادئ التوجیھیة المعاییر 

 .اإلحصائیین الفریقین، وباب المشاركة فیھما مفتوح أمام أعضاء االتحاد والخبراء
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 مفتوحة أمام جمیع األعضاء، وموجھة في المقام األول إلى المسؤولین عن إحصاءاتالندوة و
الوزارات المعنیة، والوكاالت التنظیمیة، وشركات  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فياالتصاالت/

ً بحضور الخبراء اآلخرین المھتمین تشغیل ا التصاالت، والمكاتب اإلحصائیة الوطنیة. ونرحب أیضا
 بموضوع قیاسات مجتمع المعلومات في ھذه الندوة.

. لكل بلد مؤھلوتذكرة طیران وبدل إقامة  كاملة تقدیم منحة واحدةیمكن وفي حدود المیزانیة المتاحة، 
ذات صلة مباشرة بأحد بنود جدول األعمال.  مساھمة خطیةالذین یقدمون  رشحینللماألولویة  ستُعطىو

لحصول على لترشح لاطلب مع  في آن واحدالمساھمات الخطیة ھذه تقدیم  ینبغيویرجى مالحظة أنھ 
واحد لكل بلد مؤھل، من جانب اإلدارة  شخصعلى التي تقتصر  ،طلبات المنحةبد من اعتماد  وال. منحة

وتُشجع الدول  .2020 مارس 2في موعد أقصاه المعنیة للدولة العضو في االتحاد، وإرسال الطلب 
األعضاء على النظر في التوازن بین الجنسین وإشراك المندوبین ذوي اإلعاقة وذوي االحتیاجات المحددة 

 عند اقتراح مرشحین للحصول على المنح.
ن االطالع على مزید من المعلومات عن الندوة، بما في ذلك البرنامج وتفاصیل التسجیل ویمك

ترتیبات اإلقامة وترتیبات معلومات عن واستمارات المنح وجمیع المعلومات اللوجستیة األخرى مثل 
 .WTIS-20للندوة  اإللكترونيالموقع  في ،تأشیرات الدخول

طریق  عن أو wtis@itu.int ، یرجى االتصال من خالل عنوان البرید اإللكترونيولتوجیھ أي استفسار
 .5410 730 22 41+ الھاتف:

 وآمل أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في ھذا الحدث الھام.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام.

 [النسخة األصلیة علیھا توقیع]

 مارتن-دورین بوغدان
 ةالمدیر
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