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 2021 يونيو  10جنيف،  4BDT/DKH/IDA/09الرسالة المعممة  المرجع:

   

 إلى:  

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -

 )2018(المراَجع في دبي،  99القرار  -

 الهيئات التنظيمية  -

 (NSO)المكاتب اإلحصائية الوطنية  -

 أعضاء قطاعات االتحاد -

 المنضمة إلى االتحاد األكاديميةالهيئات  -

األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية  -
 للطاقة الذرية

   

 2020اتجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  الحلقة الدراسية اإللكترونية بشأن   الموضوع: 

 ، السادة والسيداتحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

المشاركة في الحلقة الدراسية اإللكترونية بشأن اتجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسر�ي أن أدعو منظمتكم إلى  
 بتوقيت جنيف.  14:30إلى الساعة    13:00من الساعة    2021يونيو    28المزمع عقدها في  

المعلومات واالتصاالت لعام  U33Tتقرير   اتجاهات أسعار تكنولوجيا  الرقمية:  التنمية  الدولي  0202قياس  ، هو تقرير رئيسي لالتحاد 
التجزئة ل   نُشر مؤخراً   (ITU) لالتصاالت  كثر من لخد   عرض وتحليل ومقارنة أسعار  أ واالتصاالت في  المعلومات  تكنولوجيا  مات 

اإلنترنت الذي حددته   ميسورية تكاليف اقتصاد. ويسلط التقرير الضوء ع�ى التقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق هدف   200
الفجوات   تحديد  ويساعد ع�ى  المستدامة،  التنمية  أجل  من  العريض  للنطاق  المتحدة  األمم   ، لتكاليفا   ميسورية   بشأن لجنة 

 بين البلدان فقط، وإنما بداخلها أيضاً. ليس 

إلى إطالع طائفة واسعة من   2020الحلقة الدراسية اإللكترونية التجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  وتهدف  
أجراه االتحاد بالتعاون مع التحالف من أجل إنترنت   الذي   2020البيانات في عام   جمع   الجمهور ع�ى آخر النتائج المستخلصة من 

السياسات والهيئات التنظيمية   واضعي ميسورة التكلفة. ومن خالل الحلقة الدراسية اإللكترونية، يهدف االتحاد كذلك إلى دعم  
إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمستهلكين، وخاصًة خالل فترة الجائحة وفترة التعافي. وستساعد ب  يما يتعلق ف 

بيانات أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجعلها قابلة للمقارنة    بين الحلقة الدراسية اإللكترونية ع�ى فهم كيفية جمع 
فيه الحلقة منتدى يمكن للمشاركين  ستمثل إلى ذلك،   وإضافةً �ى مستويات مختلفة من التنمية. البلدان في مناطق مختلفة وع 

 في االتحاد.  تحليالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و   بيانات  حول التقرير مع فريق   التعليقات   وتبادل طرح األسئلة  

في  يُ وس  اإللكترونية  الدراسية  الحلقة  عن  التفاصيل  من  المزيد  الدراسية 33Tنشر  للحلقة  اإللكترونية  الخاصة   اإللكترونية  الصفحة 
 دار الحلقة باللغة اإلنكليزية فقط. . وستُ 2020باتجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  

ً إلزامي، وسيجري  الحلقة الدراسية اإللكترونيةوالتسجيل للمشاركة في   .هذا رابط التسجيل 33T من خالل  ع�ى الخط حصرا
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خدام بيانات حساب المستعمل الخاص بهم لدى  باست  الحلقة الدراسية اإللكترونيةالتسجيل للمشاركة في    للمشاركين  ويمكن
باتباع استحداث حساب  وإذا لم يكن لديهم حساب مستعمل لدى االتحاد، يمكنهم    اسم المستعمل وكلمة السر).أي،  (االتحاد  

أي اجتماع آخر    التسجيل للمشاركة في  عندحساب مستعمل    قاموا باستحداثالذين    إلى المشاركينوبالنسبة    .هذا اإلجراء
 ً  .حساب المستعمل الخاص بهم صالحاً  فيظل، لالتحاد ُعقد مؤخرا

رسالة   إلى المشاركين المسجلين حسب األصول في  هذه الجلسة االفتراضية  فية التوصيل بمنصة وسُترسل تعليمات بشأن كي
 تأكيد التسجيل بالبريد اإللكترو�ي. 

 .BDTMeetingsRegistration@itu.intوللحصول ع�ى المساعدة، ُيرجى االتصال عن طريق البريد اإللكترو�ي: 

 . هذه الحلقة الدراسية اإللكترونيةوآمل أن تتمكن منظمتكم من المشاركة في 

 كم.، أتمنى أن تحافظوا ع�ى صحتكم وسالمتنفس الوقتأغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعاً ع�ى دعمكم المستمر. وفي و

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 [النسخة األصلية عليها توقيع]

 مارتن-دورين بوغدان
 المديرة
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