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لومات المعنية بمؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعالندوة العالمية الخامسة عشرة لالتحاد الدولي لالتصاالت    املوضوع:
 2017نوفمبر  14‐16، الحمامات، تونس، (WTIS)  واالتصاالت

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

ات مؤشر معنية بحاد الدويل لالتصاالت المية اخلامسة عشرة لالتمشاركة يف الندوة العاليسرين أن أدعو منظمتكم إىل ال
. وينظم 2017 نوفمرب 16إىل  14 اليت سُتعقد يف احلمامات يف تونس من (WTIS‐17)معلومات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا ال

  تونس. وتستضيفها حكومة (ITU) حاد الدويل لالتصاالتباالت (BDT) االتهذه الندوة مكتب تنمية االتص
تمع جمو االتصاالت  لقياساتالعاملي الرئيسي  املنرب (WTIS) وتعّد الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نتجي كادمييني وماألوطنيني و الحصائيني اإلبني وزراء احلكومات وقادة األعمال واملنظمني و  2017. وسوف جتمع الندوة يف املعلومات
  .(ICT) ملناقشة قياس اجتاهات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لبياناتاوحمللي 

يني ملناقشة دور ني وطنستجمع بني قادة التكنولوجيا ومنظمي االتصاالت وإحصائي مناقشات رفيعة املستوى 2017الندوة يف  شملستو 
يئة  براز إمكانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إل اإلحصاءاتحالة وأمهية حتسني لالستثمار  مناخ مالئمالبيانات يف 

  منو السوق وجذب االستثمار.
قياس و لوبة لقياس االقتصاد الرقمي بالبيانات اجلديدة املط قضايا القياس املتصلةعلى  2017جلسات األخرى للندوة يف وسرتكز ال

ج املشروع واملدن الذكية املستدامة. وستعرض نتائ االبتكارات واجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة والبيانات الذكية
االتصاالت/تكنولوجيا  اتمؤشر معين بخرباء الالتجرييب لالحتاد بشأن البيانات الضخمة من أجل قياس جمتمع املعلومات وأعمال فريق ال

لكي  (EGH) معلومات واالتصاالتمؤشرات استعمال األسر لتكنولوجيا المعين بخرباء الوفريق ال (EGTI) معلومات واالتصاالتال
ليمية تشمل حمادثات تثقيفية وعروضاً توضيحية وحلقات تع مع الندوة بالتوازي. وألول مرة، ستُنظم جلسات 2017الندوة لعام  تعتمدها

  بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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تتتبع التقدم  مية اليتالعال قياسالأداة ، (IDI)معلومات واالتصاالت وخالل الندوة، سيصدر االحتاد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا ال
ا. وسيسمحمعلومات الجتمعات الجال تنمية محرزته البلدان يف مالذي أ معلومات لاالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا  خاصة 

  دولياً.قابلة للمقارنة  رمسية إحصاءاتإىل مي استناداً على الصعيد العال اقتصاداً  175بتصنيف حوايل  2017واالتصاالت لعام 
  جمع البيانات ونشرها.متعلقة بها الحدث لكي تعرض البلدان منصاتجانبية أثناء الاألحداث الحدود من وسيُنظم عدد م

ت معلومات واالتصاالمسؤولني عن إحصاءات تكنولوجيا المقام األول إىل الميع األعضاء، وموجهة يف الوالندوة مفتوحة أمام ج
خرباء حضور المكاتب اإلحصائية الوطنية. ونرحب أيضاً بتشغيل االتصاالت، وال معنية، والوكاالت التنظيمية، وشركاتالوزارات ال يف
  معلومات يف هذه الندوة.جتمع الموضوع قياسات ممهتمني بال

 (GDP) مايلاإلج احملليم منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من البلدان اليت يقل فيها الناتج تقديمكن يمتاحة، ميزانية الويف حدود ال
ورقة ذات صلة مباشرة بأحد بنود جدول األعمال. ونظراً الذين يقدمون  للمشاركنياألولوية  وسُتعطى .دوالر أمريكي 2 000 للفرد عن
مشاركة مرتبطة بال التكاليف حاد أن تساهم جزئيًا يفمنحة اليت يقدمها االتمستفيدة من الميزانية، قد يُطلب من البلدان اللقيود ال

  .2017 سبتمبر 5 موعد أقصاه حاد يفمنحة إىل االتمة/الورقة واستمارة المساهمرشحيها. ويرجى اإلحاطة علماً بأنه ينبغي أن ترد ال
معلومات ميع النح وجمِ ما يف ذلك تفاصيل التسجيل واستمارة المعلومات عن الندوة، بمكن االطالع على مزيد من الوي

 نوان التايل:متاح يف العترتيبات اإلقامة وترتيبات تأشريات الدخول يف موقعنا اإللكرتوين الاللوجستية األخرى مثل 
D/Statistics/Pages/events/wtis2017/default.aspx‐http://www.itu.int/en/ITU.  

.41+ 5410 730 22  أو االتصال عن طريق اهلاتف: wtis@itu.int  عنوان الربيد اإللكرتوينولتوجيه أي استفسار، يرجى مراسلتنا من خالل 

  حدث اهلام.مشاركة يف هذا الوآمل أن تتمكن منظمتكم من ال

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
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 املدير

  


