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 2020 برنوفم 10القاھرة،  018979 المرجع:
   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات :ىلإ  
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت         
 الشركاء في الدول العربیة        

       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة         
 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة        
 للفرق االستشاریةاإلقلیمیین الرؤساء والنواب         

 والمجموعات الدراسیة              
 في المنطقة العربیة وزارات البیئة        
 مكاتب اإلحصاء الوطنیة        

 
   

 الموضوع:
 

ت واللوائح : نحو المواءمة اإلقلیمیة للسیاساالنفایات االلكترونیة بشأنعمل ورشة 
  نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة في الدول العربیةالوطنیة المتعلقة ب والقیاسات

 
 حیة طیبة وبعد،ت
 

التحاد الدولي انظمھا ورشة العمل المذكورة أعاله، والتي یللمشاركة في كم تعود یسرنا
 یومي عن بعدوالذي سیعقد برنامج األمم المتحدة للبیئة وجامعة األمم المتحدة  بالتعاون معلالتصاالت 

حیث سیتم توفیر . مساًء (بتوقیت القاھرة) 17:00إلى  14:00، من الساعة 2020دیسمبر  3و 2
  .والفرنسیةلیزیة جالعمل باللغات العربیة واإلن ورشةل فوریةالترجمة ال

 
والھدف العام لھذه الورشة ھو تنسیق أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة 

) WEEEللنفایات الكھربائیة واإللكترونیة (الصحیحة البیئیة  دارةاإلجامعة األمم المتحدة بشأن للبیئة و
من خالل نھج متناسق لوضع السیاسات اإلقلیمیة وأنظمة األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة في المنطقة 

للنفایات التعریفات والمفاھیم الرئیسیة العربیة. وباإلضافة إلى ذلك، ستسلط ورشة العمل الضوء على 
عات والتنظیمات في ، وجمع وتحسین البیانات، وسیاسة والتشری)WEEEالكھربائیة واإللكترونیة (

مجال استخدام األجھزة البیئیة العالمیة، وكذلك شرح المفاھیم األساسیة والدور الذي یمكن أن تلعبھ 
مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في تطویر أنظمة إدارة األجھزة البیئیة العالمیة والمناظر الطبیعیة 

 .للسیاسات
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وزارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والھیئات  منلمتخصصین ل مصممة الورشة

التنظیمیة، ومكاتب اإلحصاء الوطنیة، ووزارات البیئات، ومشغلي شبكات الھاتف المحمول، والوكاالت 
 .النفایات اإللكترونیة (البلدیات والوزارات والجمارك)إدارة الحكومیة األخرى التي تتعامل مع 

     
 رابط، وعمالاأل مسودة جدولة بورشة العمل، بما في ذلك المتعلق ھذا وتتوفر كافة الوثائق

خالل  منندعوكم للتسجیل  .1)ھنا انقر( للحدث اإللكترونيموقع العلى  ،متطلبات االتصالو التسجیل
ً بأن  ولمزید من  .2020دیسمبر  01 ھوموعد للتسجیل  آخرالموقع اإللكتروني المذكور أعاله. علما

، المكتب اإلقلیمي العربي مصطفي المھديالمھندس/  التواصل معالمعلومات، یمكنكم االستفسارات و
برنامج ، السید/ اینجراراسان میلفاكانام وأ )mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa( لالتحاد الدولي لالتصاالت

الدكتور كیس  وأ ).orgiyngararasan.mylvakanam@unا (المكتب اإلقلیمي لغرب آسی - األمم المتحدة للبیئة
 .)balde@vie.unu.edu( جامعة األمم المتحدة، بالدي

 
 .ذا الحدث الھامھالذي سیساھم في إنجاح نتطلع لمشاركتكم الفعالة 

 
 ،،، وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام                   

                                                                
 

 

 

  
 
 

 

 عادل محمد درویش
 اإلقلیميالمكتب دیر م
التحاد الدولي ا

 لالتصاالت

 سامي دیماسي 
 المدیر والممثل اإلقلیمي 

  – برنامج األمم المتحدة للبیئة
 مكتب غرب آسیا

 

 رودیجر كوھر
 جامعة األمم المتحدةمدیر 
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