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منظمات والمنضمة إليه مية المؤسسات األكاديوال

 الصلة الدولية واإلقليمية والوطنية ذات

 (Cristina Bueti)بوييتكريستينا  جهة االتصال:
 6301 730 22 41+ اهلاتف:

 5853 730 22 41+  الفاكس:
  greenstandard@itu.int الربيد اإللكرتوين:

  
  مراعية للبيئةمعايري الحاد الدويل لالتصاالت بشأن اللالتالسابعاألسبوع  املوضوع:

  7201 أبريل 5-3، كولومبيا،  مانيزاليس

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

 2017  أبريل  5  إىل 3  مراعية للبيئة منمعايري البشأن ال السابعبتنظيم األسبوع  (ITU)حاد الدويل لالتصاالت يقوم االت  1
لتعاون مع بلدية كولومبيا،  مانيزاليس يف ية ومنطقة البحر واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتين مانيزاليس وجامعة مانيزاليس، وذلك 

مج األمم املتحدة للبيئةو  (UNIDO) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (ECLAC) يبالكاري زل  (UNEP) بر مركز الو واتفاقية 
زل واملصرف اإلمنائي ألمريكا  (CITEL) جلنة البلدان األمريكية لالتصاالتو  (CRBAS)جنوبية أمريكا المنطقة ل اإلقليمي التفاقية 

  .(ASIET)ورابطة مؤسسات االتصاالت جملموعة البلدان األمريكية  (CAF) الالتينية
بلدية وستتكرم ، "اقتصاد التدوير واملدن الذكية املستدامة"موضوع ل هذه السنة مراعية للبيئةمعايري الال أسبوعُيكرس وسوف 
  .حدثستضافة هذا الكولومبيا،  ،مانيزاليس

  على النحو التايل: 2017مراعية للبيئة لعام معايري السيُنظم أسبوع ال 2
  ؛2017 أبريل 3 سُيعقد يف، األمريكية بشأن املدن الرقمية-االجتماع الثامن عشر للبلدان اإليبريية  •
الل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة من خ ملساواة بني اجلنسني اخلاص منتدى بشأن "البعد  •

دة األعمال   ؛(صباحاً فقط) 2017 أبريل 4 "، سُيعقد يفاالبتكار ور
  (صباحاً)؛ 2017أبريل  5(بعد الظهر) و 2017أبريل  4، سُيعقد يف "البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير" بشأن منتدى  •
  ).الظهر بعد( 2017  أبريل 5 يفسُيعقد  ،(U4SSC)االجتماع الثاين ملبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة   •
دة الوعي هدف معارف بمية للمناقشة وتبادل المثابة منصة عالمراعية للبيئة بمعايري الوأسبوع ال  3  استعمال ميةهز

ت اقو  واالستفادة من الفرص اليت تتيحها من أجل محاية البيئة (ICT)  معلومات واالتصاالتتكنولوجيا ال تصاد إطالق العنان إلمكا
النتقال إىل ال التدوير   املستدامة.  مدن الذكيةوالتعجيل 
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ياسات ومروراً الس واضعيمجال، بدءًا من كبار متخصصني يف هذا الال روادمراعية للبيئة معايري الوسيجمع أسبوع ال  4
  م.وغريه  ميةديواهليئات األكا معايريمنظمني وخرباء الحكوميني والمسؤولني الوال مدن الذكيةخططي الوممصممني مهندسني والل
للغتني اإلنكليزية ستجري الو   5   واإلسبانية.مناقشات 
وأمام أي  ميةاألكادي مؤسساتوالمنتسبني وال وأعضاء القطاعحاد عضاء يف االتمشاركة مفتوح أمام الدول األب 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
ت يف الوستتاح مشاريع برامج ال  7 سبوع الموقع اإللكرتوين المنتد مراعية للبيئة: معايري الخاص 

ges/default.aspxSeminars/gsw/201704/Pa-and-T/Workshops-http://www.itu.int/en/ITU.  ويرجى االتصال
مج.  حاجة إىل معلومات إضافية عنب  كنتم  إذا )greenstandard@itu.int(لسيدة كريستينا بوييت    الرب

لبات الصحية متطستتاح معلومات تفصيلية عن اإلقامة يف الفنادق ووسائل النقل ومتطلبات التأشرية وال اإلقامة:  8
سبوع الموقع اإللكرتوين الال يف علومات جديدة موقع للتحديث كلما توفرت أي ممراعية للبيئة. وسيخضع هذا المعايري الخاص 
  لة.معدَّ  أو
يرجى التسجيل العمل،  ورشمتعلقة بتنظيم خاذ الرتتيبات الالزمة الاالتصاالت يف ات مساعدة مكتب تقييسل التسجيل:  9
سبوع الموقع اإللكرتوين الاليف على اخلط متاحة ال هذه األحداث عرب االستمارة يف أسرع وقت   يف يئةمراعية للبمعايري الخاص 
ً جري حصي األحداث مسبق للمشاركني يفأن التسجيل ال مالحظة. ويرجى 2017 مارس 28موعد أقصاه  يف لكنو مكن، م ر

 .خطال على
ن على مواطين بعض البلدان الو   10 شرية للدخول إىل  نود أن نذكركم  جب ويفيها.  وقضاء أي وقت كولومبياحصول على 

، يرجى االستعانة بلدكم املكتب يفبلدكم. ويف حالة عدم وجود مثل هذا يف  كولومبيا من سفارةحصول عليها والطلب التأشرية 
رة المن بلد ال كولومبيالخبدمات منح التأشرية اليت توفرها أقرب سفارة  معايري سبوع ال موقع اإللكرتوين اخلاصمغادرة. يرجى ز

  التأشرية. معلومات عن متطلباتمراعية للبيئة للحصول على مزيد من الال

  مراعية للبيئة.معايري الالأسبوع مشاركتكم يف  أتطلع إىل

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]توقيع[
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