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 2019 أكتوبر 29القاهرة،  018812 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:  
 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية              

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          

وزارات البيئة في الدول العربية          
مكاتب اإلحصاء الوطنية          

   

 الموضوع:

 

 في المنطقة العربية لكترونيةاحصائيات النفايات اإلحول  قليميةاإلتدريبية العمل الورشة 

   2019 برديسم 18-16، تونس - تونس العاصمة

 

 ،تحية طيبة وبعد
 

باستضافة كريمة  الورشة التدريبية المشار اليها أعاله. تنظمعمل الورشة  دعوتكم لحضوريسرنا 

 United Nationsجامعة األمم المتحدة ) بالتعاون معو (CITET) س الدولي لتكنولوجيا البيئةمركز تون من

University (UNU)المستدامة ) ( وبرنامجها المتخصص حول التنميةSustainable Cylces (SCYCLE) 

Programme) مشروع االتحاد الدولي لالتصاالت وجامعة األمم المتحدة حولكجزء من تنفيذ أنشطة و 

 اإللكترونيةالشراكة العالمية حول النفايات سيدعم الحدث  .مراقبة النفايات اإللكترونية في المنطقة العربية

(Global E-Waste Partnership( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP )لمتحدة للتدريب معهد األمم او

لألمم اللجنة االقتصادية واالجتماعية ( UNSD) الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدةو( UNITARوالبحث )
 (.UN ESCWA)اإلسكوا  -غرب آسيا دول لالمتحدة 

 

، ومسةةةةاعدتها في ةكترونيلالبلدان العربية علي جمع النفايات اإل ةتعزيز قدرإلى  تهدف الورشةةةةة

أسةةةةةةاليب إحصةةةةةةاءات  علىالدولية القابلة للمقارنة، والتعرف  ةكترونيلالنفايات اإلتجميع إحصةةةةةةاءات 

 ، فضال عن تقاسم الخبرات والمعارف والتحديات وتحسين التنسيق الوطني. لكترونيةاإلالنفايات 
 

العمل  ورشة، سيغطي برنامج ةيلكتروناإلمن بين المسائل األخرى المتصلة بإحصاءات النفايات 

 :التاليةالمواضيع 
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لكترونية الكهربائية واإل االجهزةو( EEE) ةالجديد كترونيةلواإلالكهربائية  جهزةاال -

 . في السوق الموجودة المستعملة
 .لكترونية المستنبطةالنفايات اإل -
 .(ارسمي مجمعة)ال ةكترونيلالسليمة بيئيا للنفايات اإل إلدارةا -
 .األخرىة كترونيلتدوير النفايات اإل ةعادإ -
 .ةكترونيلواردات والصادرات من النفايات المستعملة واإلال -
 

في الوزارات والهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات لمتخصصين االورشة ف ستهدت

واالتصاالت ومكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات البيئة ومشغلي شبكات الهاتف النقال، والوكاالت 

 علىزارات والجمارك(.يجب الوو  )البلديات ةكترونيلالنفايات اإلالحكومية األخرى المعنية ببيانات 

الكهربائية وضع األجهزة  ةداأالكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم مع  ةالمشاركين إحضار أجهز

-EEE Put on market Tool and E) مستنبطةال ةكترونيلالنفايات اإل ةداأالسوق وفي  كترونيةلواإل

waste Generated Tool) األمم جامعة تقدمها  دواتأل)ا للورشة التي تتوفر على الصفحة الرئيسية

المتعلقة تشريعات الو هاوإحصاءات ةكترونيلأساسيات النفايات اإل المشاركين فهمين أوينبغي المتحدة( 

 .بها
 

 .ترجمة فورية توفر معوالفرنسية العربية واإلنجليزية  ةباللغ تعقد الورشةس
 

نشرة  ،ةالمنح طلب جدول األعمال، نموذج سودةممثل بالورشة الوثائق المتعلقة  تتوفر كافة

وغيرها من  معلومات عن التأشيراتالوالمعلومات للمشاركين، رابط التسجيل عبر اإلنترنت 

 (. اضغط هنا) الدولي لالتصاالت تحاداللاإلقليمي العربي  لمكتبعلى الموقع اإللكتروني ل، المعلومات
 

ً بأن من خالل الموقع اإل اإلنترنت ندعوكم للتسجيل عبر آخر لكتروني المذكور أعاله. علما

 .2019 ديسمبر 1موعد للتسجيل هو 
 

العربية الدول في  إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من 

المقدمة  ةيالكلالمنح فإنه يوجد عدد محدود من  ،هذا النشاطي ف والدول ذات الدخل المنخفض األقل نمواً 

. وعلى هذه الدولمن  واحد االقامة لمندوبالسفر ونفقات لتغطية  من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت
المذكور  لكترونياإلالمتوفر على موقع  المنحةطلب  الراغبة في طلب المنحة تعبئة نموذجاإلدارات 

 ويمكن طلب المنحة .2019 نوفمبر 15 أقصاهفي موعد لى االتحاد الدولي لالتصاالت إعادته إوأعاله 

، (UNEPئة )نقاط التنسيق لبرنامج األمم المتحدة للبيخالل مراكز من أيضا للمشاركين من وزارات البيئة 

وذلك بتعبئة  األمم المتحدة ةجامعمنسق خالل  منالوطنية يمكن طلبها  اإلحصائيةوكذلك للمكاتب 

 .2019نوفمبر  15في موعد أقصاه  نموذج المنحة المتوفر على الموقع االلكتروني وإعادته
 

مصطفي بالمهندس/  يرجى عدم التردد في االتصال ،هذه الورشةمزيد من المعلومات حول لل

                            المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بمج، االبر مسؤول المهدي،
(mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa) برنامج التنمية المستدامةكبير موظفي ، الدكتور كيس بالديو، 

والسيد/ عبد الرحمن باري، من المكتب اإلقليمي ألفريقيا  (balde@vie.unu.edu) ،األمم المتحدة جامعة

(abdouraman.bary@un.org/والسيد )  آسيااينجراراسان ميلفاكانام من المكتب اإلقليمي لغرب 

(iyngararasan.mylvakanam@un.org )مركز تونس الدولي لتكنولوجيا ، بجوهر عبد الكريم /والسيد

 .(financement@citet.nat.tn، )البيئة

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/E%20waste/E-waste.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/E%20waste/E-waste.aspx
mailto:mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int
mailto:balde@vie.unu.edu
mailto:abdouraman.bary@un.org
mailto:iyngararasan.mylvakanam@un.org
mailto:financement@citet.nat.tn
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 .تونسوأن نراكم في  هذا النشاطة في نتطلع لمشاركتكم الفعال

  
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 
 

 

 
 ابراهيم الحداد

 يـمـليـقر اإلـالمدي

 
 

 
 
 

 

 روديجر كوهر
  (UNU-ViE-SCYCLE) جامعة األمم المتحدةمدير 

 


