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 مراعية للبيئةمعايير الحاد الدولي لالتصاالت بشأن اللالتاألسبوع السادس  املوضوع:
 2016سبتمبر  5-9أوروغواي،  ،مونتيفيديو

  
 حضرات السادة والسيدات،

 حتية طيبة وبعد،
 2016 سبتمرب 9 إىل 5 من مراعية للبيئةمعايري البشأن ال السادسبتنظيم األسبوع  (ITU)حاد الدويل لالتصاالت يقوم االت 1
 (ASIET)ورابطة مؤسسات االتصاالت جملموعة البلدان األمريكية  (IMM) بلدية مونتيفيديوالتعاون مع أوروغواي، وذلك ب، مونتيفيديو يف

 (CRBAS)جنوبية أمريكا المنطقة ل مركز اإلقليمي التفاقية بازلالو  (ECLAC) يبواللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري
 .(CAF)واملصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية 

، "الثالث تشكيل المدن الذكية المستدامة: اإلعداد لمؤتمر الموئل"موضوع ل هذه السنة مراعية للبيئةمعايري الال أسبوعيُكرس وسوف 
 .حدثباستضافة هذا ال ، أوروغواي، مونتيفيديوبلدية وستتكرم 

 على النحو التايل: 2016لعام  مراعية للبيئةالمعايري سُينظم أسبوع ال 2
 ؛2016 سبتمرب 7 إىل 5 من، االجتماع الثاني بشأن "المدن الذكية من أجل الشمول واالستدامة" •
 ؛2016 سبتمرب 8، األمريكية بشأن المدن الرقمية-االجتماع السابع عشر للبلدان اإليبيرية •
 2016 سبتمرب 9 ،الربط بين النقاط من أجل الخطة الحضرية الجديدة"منتدى "بناء المدن التي نصبو إليها:  •

 الصباحية). (الفرتة
 استعمال ميةأهبزيادة الوعي هدف معارف بمية للمناقشة وتبادل المثابة منصة عالمراعية للبيئة بمعايري الوأسبوع ال 3

مدن إىل ال باالنتقالواالستفادة من الفرص اليت تتيحها من أجل محاية البيئة والتعجيل  (ICT) معلومات واالتصاالتتكنولوجيا ال
 املستدامة. الذكية
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ومروراً  السياسات واضعيمجال، بدءًا من كبار متخصصني يف هذا الال روادمراعية للبيئة معايري الوسيجمع أسبوع ال 4
 م.وغريه ميةواهليئات األكادي معايريمنظمني وخرباء الحكوميني والمسؤولني الوال مدن الذكيةخططي الوممصممني مهندسني والبال
 واإلسبانية.مناقشات باللغتني اإلنكليزية ستجري ال 5
وأمام أي  ميةاألكادي مؤسساتوالمنتسبني حاد وأعضاء القطاع والمشاركة مفتوح أمام الدول األعضاء يف االتباب الو  6

ية. منظمات الدولية واإلقليمية والوطنال يف الذين هم أيضًا أعضاء. ويشمل ذلك األفراد مة يف العملمساهال شخص يرغب يف
 .جانيةم األحداثمشاركة يف وال
مراعية للبيئة: معايري الخاص بأسبوع الموقع اإللكرتوين المنتديات يف الوستتاح مشاريع برامج ال 7

Seminars/gsw/201609/Pages/default.aspx-and-T/Workshops-http://www.itu.int/en/ITU.   ويرجى االتصال بالسيدة
 الربنامج. حاجة إىل معلومات إضافية عنب كنتم إذا )greenstandard@itu.int(كريستينا بوييت 

موقع ال بات الصحية يفمتطلستتاح معلومات تفصيلية عن اإلقامة يف الفنادق ووسائل النقل ومتطلبات التأشرية وال اإلقامة: 8
 معدلة. ديدة أوأي معلومات ج تتوفر  كلماقع للتحديث  مو مراعية للبيئة. وسيخضع هذا المعايري الخاص بأسبوع الاإللكرتوين ال

يرجى التسجيل العمل،  ورشمتعلقة بتنظيم خاذ الرتتيبات الالزمة المساعدة مكتب تقييس االتصاالت يف اتل التسجيل: 9
مكن، أسرع وقت م يف للبيئةمراعية معايري الخاص بأسبوع الموقع اإللكرتوين الالمتاحة يف ال هذه األحداث عرب االستمارة يف
 جري حصرياً ي األحداث مسبق للمشاركين فيأن التسجيل ال مالحظة. ويرجى 2016 أغسطس 31موعد أقصاه  في لكنو 

 .خطال على
يها. وقضاء أي وقت ف أوروغوايحصول على تأشرية للدخول إىل نود أن نذكركم بأن على مواطين بعض البلدان الو  10
بلدكم، يرجى  . ويف حالة عدم وجود مثل هذا املكتب يفبلدكميف  أوروغواي من سفارةحصول عليها والجب طلب التأشرية وي

وين اخلاص بأسبوع موقع اإللكرت مغادرة. يرجى زيارة المن بلد ال االستعانة خبدمات منح التأشرية اليت توفرها أقرب سفارة ألوروغواي
 التأشرية. معلومات عن متطلباتبيئة للحصول على مزيد من المراعية للمعايري الال

 .مراعية للبيئةمعايري الأسبوع المشاركتكم يف  أتطلع إىل

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 (توقيع)

 جاو هولني
 العام األمني
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	( الاجتماع الثاني بشأن "المدن الذكية من أجل الشمول والاستدامة"، من 5 إلى 7 سبتمبر 2016؛
	( الاجتماع السابع عشر للبلدان الإيبيرية-الأمريكية بشأن المدن الرقمية، 8 سبتمبر 2016؛
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