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إىل:
 إدارات الدول األعضاء يف االحتاد أعضاء قطاع تنمية االتصاالت اهليئات التنظيميةاجع يف بوسان)2014 ،
 املراقب ،مبوجب القرار ( 99املر َ جهات االتصال املعنية باملؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املكاتب اإلحصائية الوطنية األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى منظمات االتصاالت اإلقليمية -اهليئات األكادميية

املوضوع:

دعوة لحضور الندوة العالمية السادسة عشرة لالتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بالمؤشرات
العالمية ل التصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
جنيف ،سويسرا 12-10 ،ديسمبر 2018

حضرات السادة والسيدات،
حتية طيبة وبعد،
يسرين أن أدعو منظمتكم إىل املشاركة يف الندوة السادسة عشرة لالحتاد الدويل لالتصاالت املعنية باملؤشرات العاملية
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ،(WTIS-2018اليت متثل املنتدى العاملي الرئيسي لقياس االتصاالت وقياس جمتمع
املعلومات ،وجتمع الندوة بني وزراء من احلكومات وقادة دوائر األعمال واملنظمني واإلحصائيني الوطنيني واألكادمييني ومنتجي
البيانات واحملللني من أجل مناقشة قياس اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) .(ICTوينظم الندوة ويستضيفها مكتب
تنمية االتصاالت ) (BDTالتابع لالحتاد الدويل لالتصاالت ) ،(ITUوستُعقد يف جنيف ،سويسرا من  10إىل  12ديسمرب .2018
وستشمل الندوة مناقشات رفيعة املستوى يشارك فيها قادة احلكومات وقادة التكنولوجيا ومنظمو االتصاالت واإلحصائيون
الوطنيون الذين سيناقشون آثار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الناشئة على التنمية االجتماعية
وسُتكز اجللسات األخرى للندوة على القياس يف بيئة الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتيات وإنُتنت
واالقتصاديةُ .
األشياء .وستُقدم أعمال فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (EGTIوفريق اخلرباء املعين
مبؤشرات استعمال األسر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (EGHلكي تعتمدها الندوة .ويضع االحتاد املعايري الدولية بشأن
إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل هذين الفريقني ،وباب املشاركة فيهما مفتو أمام أعضاء االحتاد واخلرباء
العاملني يف جمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وخالل الندوة ،سيصدر االحتاد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ،(IDIاألداة املرجعية العاملية لتتبع
ما أحرزته البلدان من تقدم يف تنمية جمتمعات املعلومات لديها .وسيشمل الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لعام  2018تصنيف االقتصادات على الصعيد العاملي استناداً إىل إحصاءات رمسية قابلة للمقارنة دولياً بشأن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تستند للمرة األوىل إىل  14مؤشراً .وسيُنظم عدد من األحداث اجلانبية البارزة أثناء احلدث لكي تعرض البلدان
منصاهتا املتعلقة جبمع البيانات ونشرها.
وستبحث الندوة أيضاً كيفية قياس التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ) (SDGاليت اعتمدهتا األمم املتحدة ،وهي
مفتوحة أمام مجيع األعضاء ،وموجهة يف املقام األول إىل املسؤولني عن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوزارات
املعنية ،والوكاالت التنظيمية ،وشركات تشغيل االتصاالت ،واملكاتب اإلحصائية الوطنية .ونرحب أيضاً حبضور اخلرباء اآلخرين
املهتمني مبوضوع قياسات جمتمع املعلومات يف هذه الندوة.
ويف حدود امليزانية املتاحة ،ميكن تقدمي منحة واحدة لكل بلد للمشاركني من أقل البلدان منواً والبلدان اليت يقل فيها الناتج احمللي
اإلمجايل ) (GDPللفرد عن  2 000دوالر أمريكي .ونظراً للقيود املفروضة على امليزانية ،ستُقدم املنح على أساس أسبقية الطلبات
املقدمة .ومع ذلك ،ستُعطى األولوية للمشاركني الذين يقدمون ورقة حبثية ذات صلة مباشرة بأحد بنود جدول األعمال .وإذا قررمت
تقدمي مسامهة/ورقة ،ينبغي موافاتنا هبا مشفوعة باستمارة طلب املنحة يف موعد ال يتجاوز  1أكتوبر .2018
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الندوة ،مبا يف ذلك الربنامج وتفاصيل التسجيل واستمارات املنح ومجيع املعلومات
اللوجستية األخرى مثل معلومات عن ترتيبات اإلقامة وترتيبات تأشريات الدخول يف موقعنا اإللكُتوين املتا يف العنوان التايل:
.http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2018/default.aspx
ولتوجيه أي استفسار ،يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد اإللكُتوين  wtis@itu.intأو عن طريق اهلاتف.+41 22 730 5410 :
وآمل أن تتمكن منظمتكم من املشاركة يف هذا احلدث اهلام ،إذ أصبحت قضايا قياس جمتمع املعلومات والتقدم الذي حيرزه
اجملتمع الدويل يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة متزايدة األمهية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحُتام.
[مت التوقيع على األصل]
براهيما سانو
املدير

