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 إلى: CL-19/29 المرجع:
 ؛الدول األعضاء في االتحاد -

االتحاد والمنتسبين  أعضاء قطاعات -
 ؛ى االتحادإل

المؤسسات األكاديمية المنضمة إليه  -
والمنظمات الدولية واإلقليمية 

 ؛الصلة والوطنية ذات

االتصاالت الدراسات رؤساء لجان  -
 ؛ونوابهم

 ؛مكتب تنمية االتصاالت ةمدير -

 ؛مدير مكتب االتصاالت الراديوية -

 المكتب اإلقليمي لالتحاد ألوروبا -

 (Cristina Bueti)بويتي  كريستينا جهة االتصال:

البريد 
 اإللكتروني:

u4ssc@itu.int 

 6301 730 22 41+ الهاتف:

 5853 730 22 41+ الفاكس:

  

  

   

  للبيئة المراعية لمعاييرل التاسعاألسبوع  الموضوع:

 2019أكتوبر  1-4، فالينسيا، إسبانيا

  

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

 للمعايير التاسعاألسبوع سينظم  (ITU) أخطركم بأن االتحاد الدولي لالتصاالتيسرني أن  1
 في فالينسيا، إسبانيا. 2019أكتوبر  1-4، في الفترة من للبيئة المراعية

وستتكرم  بأهداف التنمية المستدامة" ة"ربط المدن الذكية المستداموأسبوع هذا العام مخصص لموضوع 
باستضافته مدينة فالينسيا. وسيشارك في تنظيم األسبوع عدد من المنظمات، بما في ذلك وكاالت األمم 

 المتحدة.

 على النحو التالي: 2019وستجري فعاليات أسبوع المعايير المراعية للبيئة لعام  2

  2019أكتوبر  1الثالثاء  -اليوم األول 

 بأهداف التنمية المستدامة" ة"ربط المدن الذكية المستدامحلقة نقاش للقادة بشأن  ○

والتقاط الصور  )U4SSC(حفل جوائز مبادرة متحدون من أجل مكن ذكية مستدامة  ○
 التذكارية

 منتدى بشأن "التكنولوجيات لمكافحة تغير المناخ وتحقيق اقتصاد التدوير" ○

  2019أكتوبر  2األربعاء  -اليوم الثاني 

 إلدارة الذكية في المدن"منتدى بشأن "ا ○

 فالينسيا: مدينة ذكية ○
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  2019أكتوبر  3الخميس  -اليوم الثالث 

 )U4SSC(االجتماع الرابع لمبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة  ○

  2019أكتوبر  4الجمعة  -اليوم الرابع 

 تدريب بشأن "بناء مدن أكثر ذكاء وأكثر استدامة" ○

السياسات  واضعييعمل أسبوع المعايير المراعية للبيئة كمنصة عالمية يمكن أن يلتقي فيها  3
والخبراء الميدانيون ومخططو المدن والمنظمون وخبراء المعايير والمجتمعات المدنية وغيرهم آخرون 

والتكنولوجيات المتقدمة في تيسير اإلدارة الذكية  (ICT) لمناقشة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 والمدن الذكية المستدامة.

ً إلى تحديد احتياج تكنولوجيا  نشرات التقييس التي من شأنها أن تسرع من وتيرة ويهدف الحدث أيضا
المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات المتقدمة وتزيد الوعي باألهمية التي تضفيها على هندسة الحلول 
المبتكرة في مجال المناخ وما توفره من فرص في هذا الصدد وعلى تسريع االنتقال إلى المدن الذكية 

 ق العنان إلمكانات اقتصاد التدوير.المستدامة وإطال

 واضعي، من كبار المجالفي هذا  المتخصصين روادللبيئة  المعايير المراعيةأسبوع  وسيجمع 4
وخبراء  والمنظمين والمسؤولين الحكوميين ومخططي المدن الذكية والمصممين والمهندسينالسياسات 

 م.وغيره والهيئات األكاديمية المعايير

 وستقدم خدمة الترجمة الفورية.واإلسبانية.  اإلنكليزية اتباللغ المناقشاتستجري و 5

 والمنتسبين اتوأعضاء القطاع االتحادمفتوح أمام الدول األعضاء في وباب المشاركة  6
أيضاً  همذلك األفراد الذين  ويشمل .في العمل المساهمةوأمام أي شخص يرغب في  والمؤسسات األكاديمية

 .مجانيةاألحداث هذه  في والمشاركة .ووطنية وإقليميةدولية  منظمات أعضاء في

مشروع البرنامج  ، بما في ذلكبأسبوع المعايير المراعية للبيئةوستتاح المعلومات المتصلة  7
https://www.itu.int/en/ITU- العنوان التالي: الموقع اإللكتروني للحدث في فيومعلومات عملية، 

Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx-and-T/Workshops . وسيخضع هذا الموقع اإللكتروني للتحديث
ع. ةبانتظام كلما وردت معلومات جديدة أو معدّل زيارته لالطالع  على المواظبة على نوالمشارك ويشجَّ

إذا احتجتم إلى المزيد من  )u4ssc@itu.int(بويتي  كريستينايرجى االتصال بالسيدة . المعلومات على أحدث
 المعلومات عن برنامج أسبوع المعايير المراعية للبيئة.

يرجى ، أسبوع المعايير المراعية للبيئةولتمكين االتحاد من اتخاذ الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بتنظيم  8
بأسرع  سبوع المعايير المراعية للبيئةلكتروني ألالموقع اإلاإللكترونية المتاحة على تسجيل من خالل االستمارة ال

أسبوع  التسجيل المسبق للمشاركين في . ويرجى مالحظة أن2019 سبتمبر 15 موعد أقصاه فيوقت ممكن ولكن 
 .حصرا   على الخطإلزامي ويجري التاسع  المعايير المراعية للبيئة

 إسبانياوأود أن أذكركم بأن على مواطني بعض البلدان الحصول على تأشيرة للدخول إلى  9
القنصلية( الذي  والحصول عليها من المكتب )السفارة أوطلب التأشيرة  ويجبفيها.  الوقت وقضاء بعض

بلدكم.  في حالة عدم وجود مثل هذا المكتب من أقرب مكتب من بلد المغادرة في بلدكم، أو في إسبانيايمثل 
ويرجى من المشاركين الذين يحتاجون إلى دعم من البلد المضيف للحصول على تأشيرة الدخول التواصل 

ممهورة بعبارة  )4ssc@itu.intu(مع إرسال نسخة إلى  Contacta.vlci@valencia.esعبر رسالة إلكترونية مع 
 "رسالة دعم التأشيرة" في خانة الموضوع، على أن ترسل قبل الموعد النهائي المحدد بيوم

 .سبوع المعايير المراعية للبيئةالموقع اإللكتروني أل. ويتاح المزيد من المعلومات على 2019 سبتمبر 15

 .مشاركتكم في أسبوع المعايير المراعية للبيئة أتطلع إلى

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 جاو هولين
 العام األمين
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