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 2018 فبراير 22، القاهرة 018467 المرجع:

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 والشركاء في الدول العربية       

قليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات اإل                
   

 الموضوع:

 

تكنولوجيا المعلومات  انتشارمع " حولالتحاد الدولي لالتصاالت ل التدريبيمنتدى ال

 " ؟يةالكهرومغناطيسالمجاالت من سالمة الما مدى  –واالتصاالت في كل مكان 

 إحصاءات النفايات اإللكترونية بشأن يةالتدريبوالدورة 

 2018 أبريل 12-9، تنزانيا - زنجبار

   

 ،تحية طيبة وبعد

 
ة تنظيم وهيئ (UCSAF)تصاالت خدمات االالشامل لنفاذ الصندوق من أعالمكم بانه بدعوة كريمة سرنا ي

 انتشار"مع  حوللالتحاد الدولي لالتصاالت  التدريبيمنتدى السيتم عقد (، TCRAاالتصاالت التنزانية )

 "الكهرومغناطيسية؟المجاالت من سالمة الما مدى  –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل مكان 

أبريل في  12أبريل صباحا و 10يومي في  إحصاءات النفايات اإللكترونية بشأن يةالتدريبالدورة و

 12الى  9من للبيئة  ةالمعايير المراعي بشأن لالتصاالت الدولي التحادأسبوع اخالل ، تنزانيا – زنجبار

 .(هنا ضغطا، حول هذا األسبوعلمزيد من المعلومات ) 2018أبريل 

 

مستدامة، بما في ( في بيئة EMF)الكهرومغناطيسية المجاالت اعتبارات عن ة لمحة عام المنتدى يقدمس

 .ذلك أساليب القياسات والسياسات ذات الصلة

 

أهمية التصدي  ستبرز إحصاءات النفايات اإللكترونية بشأن يةالتدريبالدورة ومن ناحية أخرى، فإن 

للتحدي العالمي للنفايات اإللكترونية، بما في ذلك من خالل تحسين إحصاءات النفايات اإللكترونية 

التدريب على تقديم لمحة عامة عن اإلحصاءات الحالية بشأن النفايات  . وسوف يركزهاورصد

اإللكترونية، وأساليب إنتاج إحصاءات النفايات اإللكترونية على الصعيد الوطني لمساعدة البلدان في 

الخبرات والمعارف والتحديات،  تبادل للمشاركينكما سيتيح إعداد بيانات بشأن النفايات اإللكترونية. 

الشراكة  جري تنظيم هذا التدريب بالتعاون معي .ي ذلك في مجال التنسيق على الصعيد الوطنيبما ف

 .(اضغط هنا، النفايات اإللكترونية )لمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة إحصاءات شأنب العالمية
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 :نحو التاليكون على الي" سوف للبيئة ةالمعايير المراعي بشأن لالتصاالت الدولي التحادأسبوع ارنامج "ب
 

تصاالت عشرة لالتحاد بشأن تكنولوجيا المعلومات واال )صباحاً(: الندوة الثانية 2018أبريل  9 ₋

 والبيئة وتغير المناخ

 5دراسات )بعد الظهر(: اجتماع الفريق اإلقليمي لمنطقة إفريقيا التابع للجنة ال 2018أبريل  9 ₋

 (SG5RG-AFR) لقطاع تقييس االتصاالت

تكنولوجيا المعلومات  مع انتشاربشأن " التدريبيمنتدى ال)صباحاً(:  2018أبريل  10 ₋

 ية؟"الكهرومغناطيسالمجاالت السالمة من  مدى ما – كل مكان واالتصاالت في

)بعد الظهر(: اجتماع كل من الفريق اإلقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة  2018أبريل  10 ₋

بع للجنة والفريق اإلقليمي لمنطقة إفريقيا التا (SG5RG-ARB) لقطاع تقييس االتصاالت 5 الدراسات

 (SG20RG-AFR) لقطاع تقييس االتصاالت 20الدراسات 

تطوير )صباحاً(: منتدى بشأن الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء من أجل  2018أبريل  11 ₋

 المدن الذكية المستدامة

 20)بعد الظهر(: اجتماع الفريق اإلقليمي لمنطقة إفريقيا التابع للجنة الدراسات  2018أبريل  11 ₋

 (SG20RG-AFR) تقييس االتصاالتلقطاع 

 اإللكترونية النفاياتتدريبية بشأن إحصاءات الدورة ال :2018أبريل  12 ₋

 

المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة والنفايات  لفعالياتتستهدف هذه ا

دول األعضاء في االتحاد الومن (، من البلدان النامية، EMF) ةالكهرومغناطيسي تالمجاالواإللكترونية، 

 البلديات ووزارات البيئةومن ، وتكنولوجيا المعلوماتومن هيئات تنظيم االتصاالت الدولي لالتصاالت 

الوكاالت الوطنية والدولية التي تعمل من والخاص والقطاع  السياساتصانعي و، والمكاتب اإلحصائية

 . البيئة ذات الصلة بهذه األحداثقضايا في 
 

المنتدى والدورة التدريبية حول المجاالت الكهرومغناطيسية وإحصاءات النفايات اإللكترونية  سيعقد

الوثائق ويمكنكم االطالع على كافة  فورية. توفر ترجمةعربية واإلنجليزية والفرنسية مع لغة البال

 رابطاركين، للمشنشرة المعلومات و، منحمشروع جدول األعمال، نموذج الالمتعلقة بهذه األنشطة؛ مثل 

والنقل والتأشيرات والمتطلبات الصحية ستكون متاحة  ونموذج حجز الفندقالتسجيل عبر اإلنترنت 

سيتم تحديث (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحادالللمكتب اإلقليمي العربي على الموقع اإللكتروني ل

 .هذا الموقع بانتظام بمعلومات جديدة أو معدلة لتصبح متاحة

 

ً االلكتروني المذكور أعاله. من خالل موقع  اإلنترنت عبر لتسجيلندعوكم ل خر موعد للتسجيل آن أب علما

 .2018 ابريل 1هو 

 

هذه في  األقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفضالعربية وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول 

. هذه الدوللمندوب واحد من  نفقات االقامةلتغطية  جزئيةالمنح المن  فإنه يوجد عدد محدود ،النشطةا

المذكور أعاله  اللكترونياوعلى اإلدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج المتوفر على موقع 

 .8201 مارس 20في موعد أقصاه 
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المذكورة أعاله، يرجى عدم التردد في االتصال  فعالياتتوضيح بشأن الالمزيد من المعلومات أو لل

بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على  برامج مسئولمصطفى المهدي،  /بالمهندس

  .(mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa: )االلكتروني البريد

 

 .هذه األنشطةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

 
 ،،والتقدير،الحترام بقبول وافر ا معاليكم/سعادتكم وتفضلوا               

 

 

 

 
   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي            

 لالتصاالتاالتحاد الدولي                                                                        
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