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كتوبر 6جنيف،  /IDA/DKHBDT/062 الرسالة المعممة المرجع:  2020 أ
   
 إلى:  

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -
 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالتحاد -
 الهيئات التنظيمية  -
 ) 2018(المراَجع في دبي،    99المراقب، بموجب القرار   -
العالمية   - بالمؤشرات  المعنية  االتصال  جهات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/لالتصاالت
 المكاتب اإلحصائية الوطنية  -
 األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة -
 المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى  -
 المنظمات اإلقليمية لالتصاالت  -
 الهيئات األكاديمية -

   
التي    (WTIS) الندوة العالمية السابعة عشرة لمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الموضوع: 

 2020في  افتراضيستجري بشكل  ينظمها االتحاد 

 ، السادة والسيداتحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 BDT/DKH/IDA/039ورسالتي المعممة    2019ديسمبر    19المؤرخة    BDT/DKH/IDA/030  برسالتي المعممة إلحاقاً  
كورونا ،  2020 مارس  17المؤرخة   فيروس  تفشي  من  العالمية  الشواغل  ضوء  تقرر  (COVID-19) وفي  تُعقد ،  الندوة   أن 

واالتصاالت  المعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  لمؤشرات  السابعة عشرة  بالكامل   (WTIS) العالمية  افتراضي  مع  ،  بشكل 
 .هذا الرابطالموقع اإللكترو�ي الخاص بنا في  في  وسيتم نشر البرنامج المؤقت المحّدث  .  شكل إلكترو�ي جميع الجلسات بتنظيم  

التسجيل  الندوة    للمشاركة   ويظل  استكمال  مفتوحاً،    WTIS-20في  خالل  من  يتم  أن  الخاص  ويمكن  اإللكترو�ي  التسجيل  نموذج 
 . BDTMeetingsRegistration@itu.int:  وللحصول ع�ى أي مساعدة بخصوص التسجيل، يرجى االتصال بالعنوان   . WTIS-20 بالندوة 

إلى المشاركين المسجلين حسب   االجتماعات االفتراضية ةقاع بالمنصة والنفاذ إلى سُترسل تعليمات بشأن كيفية التوصيل و 
ويمكن .  الندوة االجتماعات االفتراضية سوى المشاركين المسجلين حسب األصول في  ةاألصول. ولن يتمكن من النفاذ إلى قاع

توجيه أي استفسارات  . ويرجى website-WTIS 20الموقع اإللكترو�ي   لندوة فياالطالع ع�ى المزيد من المعلومات بشأن ا 
 .wtis@itu.intإلى العنوان 

تكنولوجيا /االتصاالت  لمؤشرات وآمل أن تتمكّنوا من التوصيل والمشاركة وتقديم مساهمة قيمة كي تتكلّل الندوة العالمية  
 . بالنجاح 2020لعام  (WTIS)المعلومات واالتصاالت 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 مارتن-بوغداندورين 
 المديرة
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	وستُرسل تعليمات بشأن كيفية التوصيل بالمنصة والنفاذ إلى قاعة الاجتماعات الافتراضية إلى المشاركين المسجلين حسب الأصول. ولن يتمكن من النفاذ إلى قاعة الاجتماعات الافتراضية سوى المشاركين المسجلين حسب الأصول في الندوة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الندوة في الموقع الإلكتروني WTIS-20 website. ويرجى توجيه أي استفسارات إلى العنوان wtis@itu.int.

