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 إشعار لوسائط اإلعالم
 2014 سبتمبر 22-26، بيجينراعية للبيئة المقرر في                     أسبوع المعايير الم  

 "تحديد رؤية بشأن المدن الذكية المستدامة"يركز على 
ة                                   في األسبوع الرابع للمعايير الم راعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبرزمن المتوقع أن  – 2014 يوليو 25 ،جنيف

إدارة  تعزيزو بالكفاءة من حيث استخدام الموارد  متسملتحقيق اقتصاد مستدام  كعامل محفز للبيئة الذي ينظمه االتحاد
واستكشاف كيفية إسهام تكنولوجيات  (EMF)المخلفات اإللكترونية ودراسة التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية 

 المعلومات واالتصاالت في بناء مدن ذكية مستدامة.
بيجين، الصين  في Huaweiوتستضيفه شركة  راعية للبيئة   م  الأسبوع المعايير حاد الدولي لالتصاالت ينظم االت

وزارة الصناعة ب وهي جناح (CATR) حوث االتصاالتمية ببالتعاون الوثيق مع أكادي، وذلك 2014 سبتمبر 26 إلى 22 من
 China Telecomإلى جانب جهات راعية مثل  مهورية الصين الشعبيةحكومة جل (MIIT)معلومات وتكنولوجيا ال

 .Fujitsuو FiberHomeو
قتران مع . وسيعقد بااللمدن الذكية المستدامة"ا رؤية بشأن"تحديد ويشمل جدول أعمال الحدث منتدى رفيع المستوى بشأن 

 سيعقد الذي لقطاع تقييس االتصاالت 5االجتماع اإلقليمي للفريق اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ التابع للجنة الدراسات 
 .2014 سبتمبر 26 في

 ومفتوحة أمام جميع األطراف المعنية. مجانيةراعية للبيئة                                  والمشاركة في أسبوع المعايير الم  
 الذي ينظمه االتحاد 2014راعية للبيئة              لمعايير الم  ا أسبوع :المناسبة
 4201سبتمبر  26-22 الموعد:

 بيجين، الصين، Hongyunقاعة ، Xiyuanفندق  المكان:
مستدامة:                                                   راعية للبيئة بوصفها عامال  محفزا  لتحقيق التنمية ال                        المعلومات واالتصاالت الم  تعزيز تكنولوجيا  الغرض:

واستكشاف  (EMF) التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسيةاإللكترونية ودراسة  المخلفاتتعزيز إدارة 
 كيفية إسهام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في بناء مدن ذكية مستدامة.

عنية الممنظمات الممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية و  الحضور:
 ومنتديات الصناعة التي تركز على ورابطات ومخططو ومهندسو ومصممو المدن الذكية وضع المعاييرب

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة
 .هنامتاحة  2014راعية للبيئة لعام     لم  بشأن أسبوع المعايير ا معلومات عملية

 :بالمسؤول التالياالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
  الدولي لالتصاالتاالتحاد 
 5046 730 22 41+ الهاتف:

 4861 249 79 41+الهاتف المحمول: 
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

               تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

                                                                                                     عاما ، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات  150مدى 
لس ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السالساتلية ويعمل على تحسين البني

 أحدث أجيال لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى
لتقارب لك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن االتكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

 www.itu.int والتلفزيونية. في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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