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 صحفيةنشرة 

 تقرير جديد يقدم توجيهات إلدارة المخلفات اإللكترونية في أمريكا الالتينية

 التعاون الدولي يسفر عن خارطة طريق بشأن المخلفات اإللكترونية تراعي خصوصية كل منطقة
قليمية ي لالتصاالت بالتعاون مع منظمات دولية و الدول بها االتحاد دراسة قام        اخت تمت – 2015مايو  19جنيف،  دور صبأخرى          ا 
م لتقرير  لخطوات الواجب اتخاذها ا بشأناإللكترونية في أمريكا الالتينية. ويقدم التقرير توجيهات إلى المنطقة  مخلفاتحالة إدارة ال        ي ج 

 لكترونية.اإل مخلفاتلل                       دارة المستدامة بيييا  اإلمن أجل 
مليون  42بنحو  2014 في عام ولد منها      ما ت  حيث يقدر  في العالم،             األسرع نموا   مخلفاتمجاري ال أحداإللكترونية هي  فاتمخلالو 

مجهزة  غير انالبلدهذه  ما تكون        وكثيرا   اإللكترونية. مخلفاتالعبء األكبر من الب تنوءالنامية  البلدان ومن المعروف أن متري. طن
 المواطنين. اإللكترونية على البيية وعلى صحة مخلفاتمن اآلثار السلبية لل         مباشرة  فتعاني  اإللكترونية بكفاءة، مخلفاتلمعالجة ال

منظمة و ؛ (CRBAS) المركز اإلقليمي التفاقية بازل ألمريكا الجنوبيةو  ؛أمانة اتفاقية بازلدراسة ال في إجراء هذهاالتحاد  ت معشاركو 
اللجنة و ؛ (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةو ؛ (WIPO) المنظمة العالمية للملكية الفكريةو  (WHO) لصحة العالميةا

 .(UNESCO) ؛ ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(ECLAC) االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أتي يفوايد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من االتحاد الدولي لالتصاالت  إن ما يبشر به" اد هولين جاووقال األمين العام لالتح

                   ا أعضاؤنا تفويضا  أعطان"لقد              وأضاف قايال   تحسين االستدامة البييية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت".مسؤولية ب         مشفوعا  
نحظى به  ام سيما بالنظر إلى الو ، المضمارن في هذا يتحسال ناصيةاالتحاد ويمتلك اإللكترونية،  مخلفاتلتحدي ال للتصدي    ا  قوي
 الصناعة والمنظمات الدولية." دواير مع طيبةتعاون أواصر  من

المنظمة و  ،(UNIDO) صناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية الو  ،(UNU) جامعة األمم المتحدة ،تقريرالإطالق  فياالتحاد  واشترك مع
المركز اإلقليمي التفاقية ، و (ECLAC) اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيو  ،(WIPO) العالمية للملكية الفكرية

 جنيف، ستكهولم الذي عقد في   ا  األطراف في اتفاقيات بازل وروتردام و  خالل مؤتمر ،(CRBAS)بازل ألمريكا الجنوبية 
 .2015 مايو 11-15 الفترة في

 كولومبياو  شيليو  لالبرازيو  بوليفياو  األرجنتين فياإللكترونية  مخلفاتللعلى األطر التنظيمية                                  ويعرض التقرير دراسات حالة بناء  
دواعي  الخاصة بهذه البلدان للوقوف على اإللكترونية مخلفاتتحديات ال       وتحل ل اإلكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويال.و 

 .والطويلالمديين المتوسط  يها فيتغلب علأن تسعى المنطقة لل والتي ينبغي االستدامة القلق بشأن
 عن عامة محةل وكذلك الصلة ذات والتكنولوجيات العمليات ذلك في بما اإللكترونية، مخلفاتال إلدارة العامة المبادئ التقرير يقدمو 

في مناطق أخرى  ةاإللكتروني مخلفاتلل        بيييا   المستدامة اإلدارة تعزيز في نجحت التي التنظيمية واألطر واالستراتيجيات السياسات
 العالم. من

 وضعبار عند ها في االعتالتي ينبغي أخذ          العوامل   ،اإللكترونية وآثارها على صحة اإلنسان مخلفاتآلثار البييية للاويحدد تحليل 
ية ويصف التقرير المراحل المختلفة لدورة حياة السلع الكهرباي اإللكترونية. مخلفاتإدارة ال إلى تنظيمالرامية  واللوايحالسياسات 
هذه  في ةعن األدوار التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعل        ، فضال  في نهاية المطاف إلكترونية مخلفاتن تصبح أل اآليلة واإللكترونية

 حياة.الدورة  من المختلفة المراحل
             دامة بيييا  خارطة طريق نحو إدارة مست كي ترسمتقديم مبادئ توجيهية ألمريكا الالتينية  فيالهدف الرييسي من التقرير  ويتمثل

 التقنيةر ، يسلط التقرير الضوء على أهمية تنفيذ المعاييالمسعى افي هذو  ، على الصعيدين اإلقليمي والوطني.إللكترونيةا مخلفاتلل
 .(ITU-T) االتحاد الدولي لالتصاالتبتقييس التلك التي وضعها قطاع كالدولية، 

 ).pdf(التقرير الكامل باللغة اإلسبانية  تنزيل
 (ppt.)اإلنكليزية ملخص باللغة  تنزيل
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 :بالمسؤول التالياالتصال  يرجى ولمزيد من المعلومات
 أشاريا سانجاي

 رييس العالقات مع وسايل اإلعالم والمعلومات العامة
 لالتصاالت الدولي االتحاد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرايدة في مسايل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150) بعد المايةبالذكرى السنوية الخمسين  2015 ، يحتفل في1865نشئ في                 واالتحاد الذي أ  . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيية الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
لبيني السلس يل اضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
عن      ضال  ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو قارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، الت
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