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رؤساء األفرقة االستشارية وجلاننواب رؤساء و - 
 دراسات قطاعات االحتاد؛

 
  ت وتغري املناختكنولوجيا املعلومات واالتصاالبشأن  االحتاد تاندو
 2008 أبريل 15-16كيوتو، اليابان،  - 
 2008 يونيو 17-18لندن، اململكة املتحدة،  - 
 

 حضرات السادة والسيدات،
 ...حتية طيبة وبعد 

، تستضيفها وزارة ندوة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخيقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بتنظيم  1
ورغبة يف تيسري توسيع .  يف كيوتو، اليابان2008 أبريل 16 و15داخلية واالتصاالت يف اليابان، وتعقد يومي الشؤون ال

 . يونيو يف لندن، اململكة املتحدة18 و17 متابعة تعقد يومي ندوةاملشاركة، تستضيف هيئة االتصاالت الربيطانية 

أعضاء القطاعات واملنتسبني وأمام أي فرد أو شركة من دولة وباب املشاركة مفتوح أمام الدول األعضاء يف االحتاد و 2
. ويشمل ذلك أيضاً األفراد األعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية. عضو يف االحتاد يرغب يف املسامهة يف العمل

 .نكليزية فقطوستدور املناقشات باللغة اإل.  جمانية ولكن لن تقدم أي منح حلضورمهاالندوتنيواملشاركة يف 

إن تغري املناخ مسألة تثري قلق اإلنسانية مجعاء، وهي تتطلب تضافر كل شرائح اتمع، مبا يف ذلك قطاع تكنولوجيا  3
 ميثل معلماً هاماً يف اجلهود اليت يبذهلا اتمع الدويل 1997 يف ديسمرب بروتوكول كيوتوإن اعتماد . املعلومات واالتصاالت

 .2008اخ وكذلك لوضع حدود النبعاثات غازات الدفيئة واليت ستدخل حيز النفاذ يف عام للحد من تغري املن

، ازداد عدد مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأكثر بروتوكول كيوتووإبان السنوات العشر منذ اعتماد  4
مبادرات االحتاد للوقوف على الدور الذي ولذا فإن كيوتو هي املكان الطبيعي إلطالق مبادرة جديدة من . من ثالثة أضعاف

تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وكذلك الدور املفيد الذي تؤديه يف رصد تغري املناخ 
 .ومراقبته واحلد منه والتكيف معه
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نعي السياسات يف أرفع املستويات إىل  من صا مجعاً من رواد املتخصصني يف هذا امليدان،الندوتانوستضم هاتان  5
والغاية األوىل هي إذكاء الوعي بأمهية . املهندسني واملصممني واملسؤولني احلكوميني وهيئات التنظيم وخرباء التقييس وغريهم

املتطلبات استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفرص اليت تتيحها يف سبيل احلد من آثار تغري املناخ ومن أجل معرفة 
وهلذه الغاية، . املتعلقة بعمل االحتاد يف املستقبل، مبا يف ذلك تقييس معدات هذه التكنولوجيا وشبكاا وكذلك أنشطة تطويرها

 مبثابة مسامهات يف املناقشات اليت تبلور أعمال االحتاد يف املستقبل، مبا يف ذلك يف الندوتنيمن املرتقب أن تكون نواتج هاتني 
 .2 وكذلك أنشطة قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد12008معية العاملية لتقييس االتصاالت لعام إطار اجل

 أيضاً مبثابة مسامهات يف اجتماعات أخرى ذات صلة باملوضوع ومنها الندوتنيوسيكون تقرير الرئيس يف كل من  6
اري ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ، واالجتماع الوز(2008) يف اليابان (G8)اجتماع الدول الصناعية الثمان 

(OECD) واالجتماع السابع لوزراء اتصاالت دول التعاون االقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ (2008) يف مجهورية كوريا ،
(APEC TELMIN 7) ومبادرة تغري املناخ املنبثقة عن املنتدى االقتصادي العاملي (2008) يف تايالند ،(WEF) ومؤمترات ،

ومن املرتقب أن تتمخض كل ندوة عن استنتاجات حمددة . (UNFCCC)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
 .بشأن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من تغري املناخ

:  يرجى زيارة املوقع،لالطالع على دعوة التماس عروض أثناء الندوتني ومتحدثني رفيعي املستوى للمسامهة فيهما 7
html.call/climatechange/worksem/T-ITU/int.itu.www://httpاالت التالية، وستغطي املوضوعات ا: 
 وأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوإدارة الكوارث تغري املناخ   
  والكشف عنها والتنبؤ اتغري املناخآثار استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مراقبة   
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل ختفيف اآلثار احمللية لتغري املناخ  
 وجيا املعلومات واالتصاالت واجلهد املتضافر ملكافحة ظاهرة االحترار العامليتكنول  
 يف جمال تغري املناخوإدارة الطيف تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

 العنوان ىلإبالربيد اإللكتروين الورقات  وينبغي إرسال. 2008 فرباير 29ملتحدثني هو تحديد اواملوعد النهائي لتقدمي الورقات ول
مارس  28 اجلمعة،العروض املقبولة كاملة يف موعد ال يتجاوز يوم /وينبغي أن تقدم الورقات. int.itu@tsbtechwatchالتايل 
 ). لندنلندوةبالنسبة  (2008 مايو 30اجلمعة، أو يوم )  كيوتولندوةبالنسبة  (2008

8 موقع االحتاد على الويباللقاءين يف ر مزيد من املعلومات عن ويتيس :-ITU/int.itu.www://http
html.index/climatechange/worksem/T.لية  وستنشر يف هذا املوقع ما يستجد من برامج، فضالً عن املعلومات العم

ويضم املوقع أيضاً ورقة ). بالتوقيت احمللي (10:00 أبريل الساعة 15وسيبدأ اللقاء يف كيوتو يف . الندوتنيوتفاصيل التسجيل يف 
 واستعرضها الفريق االستشاري 2007، نشرت يف ديسمرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخمعلومات أساسية عن 

 التابعة للفريق 4 لفرقة العمل 26مرفق بالتقرير (ن اتصال أُرسل إىل جلان الدراسات بشأن املوضوع لتقييس االتصاالت، وبيا
 ).االستشاري

 يف هذا القطاع 15وكجزء من األنشطة اجلارية يف قطاع تقييس االتصاالت يف هذا اال، قامت جلنة الدراسات  9
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة . 2008 فرباير 15 إىل 13ك من بتنظيم سلسلة من حلقات التعلم خبصوص وفر الطاقة وذل

 .asp.index/15com/studygroups/T-ITU/int.itu.www://http:  على شبكة الويب15موقع جلنة الدراسات 

                                                      
 .http://www.itu.int/ITU-T/wtsa-08/index.html: انظر املوقع.  يف جوهانسربغ، جنوب إفريقيا2008 أكتوبر 21-30ستعقد اجلمعية يف الفترة  1
 .http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/e-env.html: انظر املوقع 2
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 بعض البلدان احلصول على تأشرية لدخول اليابان أو اململكة املتحدة ولذا يتعني يرجى اإلحاطة علماً بأن على مواطين 10
 .الندوتنيعلى املشاركني اختاذ التدابري املالئمة يف موعد مبكر قبل انعقاد كل من 

االحتاد يف  وإىل معرفة وجهات نظركم بشأن االستراتيجية اليت يتبعها الندوتنيوختاماً أتطلّع إىل مشاركتكم يف هاتني  11
 .املستقبل استجابة للتحدي العاملي الذي يطرحه تغري املناخ

 االحترام،وتفضلوا بقبول فائق 

 توريه. الدكتور محدون إ
 األمني العام
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