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 حاد؛ إىل إدارات الدول األعضاء يف االت -
مؤسسات  الو  إليهمنتسبني  الحاد و  أعضاء قطاعات االتإىل  -

منظمات الدولية واإلقليمية  منضمة إليه وال المية  األكادي
 .والوطنية ذات الصلة
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 5853 730 22 41+ الفاكس:
 greenstandard@itu.int الربيد اإللكرتوين:

  
 مراعية للويئة معايير ال حاد الدولي لالتصاالت حعل ال التالرابع لبسوع  األ املوضوع:

 (2014بسوتمور  22-26، الصين، بيجين)

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد، ت

 2014 سبتمرب 26إىل  22من  مراعية للويئة معايير ال حعل الاألبسوع  الرابع حاد الدويل لالتصاالت  ينظم االت 1
 (CATR) حوث االتصاالت مية ب بالتعاون الوثيق مع أكادي حدث هذا الباستضافة  Huawei ستتكرم شركةو  ، الصني.بيجني يف

 مهورية الصني الشعبية. حكومة ج ل (MIIT)معلومات  ال وتكنولوجياالتابعة لوزارة الصناعة 

 سُينظم هذا األسبوع على النحو التايل: 2
 مراعية للويئة من أجل اقتصاد مستدام وكفاءة ابستخدام  واالتصاالت المعلعمات  تكنعلعجيا ال" بشأن منتدى

 ؛2014 سبتمرب 22عقد يف يس ،معارد" ال
 ؛2014 سبتمرب 23عقد يف يس ،مزعجة" حقيقة ال مخلفات اإللكترونية: ال ال"بشأن  منتدى 
 ؛2014 سبتمرب 24عقد يف يس ،مستدامة" مدن الذكية ال حديد رؤية بشأن ال "تبشأن  منتدى 
  ؛2014 سبتمرب 25عقد يف يس ،مستدامة" مدينة الذكية ال مجاالت الكهرمغنطيسية لتحقيق ال ال"ابستعمال بشأن منتدى 
 لقطا  تقييس 5محيط الهادئ التابع للجنة الدرابسات  منطقة آبسيا وال للفريق اإلقليمي ل االجتماع اإلقليمي 

 .2014 سبتمرب 26عقد يف يس، (SG5 RG-AP) االتصاالت
 استعمال مية بأهزيادة الوعي معارف هبدف  وتبادل ال للمناقشةمية  مثابة منصة عال ب مراعية للبيئة معايري ال وأسبوع ال 3

 إلقامة اقتصاد يراعي البيئة وضمان مستقبل مستدام.والفرص اليت تتيحها معلومات واالتصاالت  ال تكنولوجيا
مجال، بدءًا من كبار صانعي السياسات ومروراً  متخصصني يف هذا ال مراعية للبيئة كبار ال معايري ال وسيجمع أسبوع ال 4
 .موغريه معايري منظمني وخرباء ال حكوميني وال مسؤولني ال وال مدن الذكية خططي ال وممصممني  مهندسني وال بال
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 .مناقشات باللغتني اإلنكليزية والصينية ستجري ال 5
مية وأمام  األكادي مؤسسات والمنتسبني  حاد وأعضاء القطاعات وال مفتوح أمام الدول األعضاء يف االتمشاركة  باب ال 6

منظمات الدولية واإلقليمية  ال يف الذين هم أيضًا أعضاء. ويشمل ذلك األفراد مة يف العمل مساه ال أي شخص يرغب يف
 .جانية م األحداثمشاركة يف  والوطنية. وال

 :مراعية للبيئة معايري ال خاص بأسبوع ال الموقع اإللكرتوين  يف ال منتديات الع برامج مشاري وستتاح 7
Seminars/gsw/201406/Pages/default.aspx-and-T/Workshops-http://www.itu.int/en/ITU ويرجى عدم الرتدد .

 معلومات إضافيةحاجة إىل  ب كنتم إذا )greenstandard@itu.int( أشيش نارايانالسيد و  يف االتصال بالسيدة كريستينا بوييت
 .الربامج حول

متطلبات الصحية  النقل ومتطلبات التأشرية والوسائل ستتاح معلومات تفصيلية عن اإلقامة يف الفنادق و  اإلقامة: 8
موقع للتحديث مع توفر أي معلومات جديدة  وسيخضع هذا المراعية للبيئة.  معايري ال خاص بأسبوع ال الموقع اإللكرتوين  ال يف
 معدلة. أو
يرجى العمل،  ورشمتعلقة بتنظيم  خاذ الرتتيبات الالزمة ال مساعدة مكتب تقييس االتصاالت يف ات ل التسجيل: 9

أسرع وقت  يف بأسبوع املعايري املراعية للبيئةموقع اإللكرتوين اخلاص  المتاحة يف  ال هذه األحداث عرب االستمارة التسجيل يف
 األحداثمسوق للمشاركين في  بأن التسجيل العلمًا . ويرجى اإلحاطة 2014 بسوتمور 5في مععد أقصاه  لكنو مكن،  م
 .2014 سبتمرب 22بعد  حدث مكان انعقاد المشاركني التسجيل يف  مقدور ال وسيكون ب .خط ال علىجري حصرياً  ي

جب  ويفيها. وقضاء أي وقت  الصنيحصول على تأشرية للدخول إىل  نود أن نذكركم بأن على مواطين بعض البلدان ال 10
حالة عدم وجود مثل هذا  مغادرة يف أو من أقرب مكتب من بلد ال، بلدكميف  الصني من سفارةحصول عليها  والطلب التأشرية 

معلومات عن  للحصول على مزيد من المراعية للبيئة  معايري ال بأسبوع الموقع اإللكرتوين اخلاص  المكتب يف بلدكم. يرجى زيارة  ال
 .التأشرية متطلبات

 .مراعية للبيئة معايري ال أسبوع المشاركتكم يف  أتطلع إىل

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 مدون إ. توريه الدكتور ح
 األمني العام
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