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 2019 أغسطس 1القاھرة،  018759 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                
(بقطاع التقییس والتنمیة والرادیو)          

   

 الموضوع:
 

 "14001زو یأ لمعیار وفقًا البیئي اإلدارة نظامالتدریبیة حول "الدورة 
 2019 سبتمبر 26-23تونس العاصمة، تونس، 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

زو یأ لمعیار وفقًا البیئي اإلدارة نظامیسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدریبیة حول "
 سبتمبر 26لى إ 23من خالل الفترة  ،تونس –بتونس العاصمة  سوف یتم تنظیمھا والتي "14001

 س الدولي لتكنولوجیا البیئةمركز تون. ینظم االتحاد الدولي لالتصاالت ھذا التدریب بالتعاون مع 2019
)CITET شبكة مراكز التمیز تحت رعایة  تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات والبیئة) كجزء من برنامج

 العربیة.بالمنطقة لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 

 سیتم تقدیم ھذه الدورة التدریبیة باللغة االنجلیزیة.
 

یھدف ھذا التدریب إلى تزوید المشاركین برؤى وممارسات مكثفة حول "نظام اإلدارة البیئي 
 ".14001 أیزو وفقًا لمعیار

 
 سیتم تناول المواضیع التالیة: التدریبیة،من بین القضایا األخرى المتعلقة بموضوع الدورة 

 البیئي اإلدارة معاییر وأھداف وضع تاریخ حول عامة نظرة. 
 تطبیقھ ) وكیفیة2015( 14001 معیار أیزو متطلبات فھم. 
  14001 أیزو للمعیار وفقًا البیئي اإلدارة نظام تطبیقات الالزمة لوضعالو لیاتاآلتعریف. 
 معیارلل مختلفةبین العناصر ال عالقاتال فھم. 
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام فھم كیفیة )ICT (البیئي  اإلدارة نظام تنفیذ في
 .14001 أیزو

 
وزارات االتصاالت وتكنولوجیا المھندسین، والفنیین، والمدیرین في ستھدف ھذه الدورة ت

أن  .في قضایا البیئة القطاع الخاص العاملینالتصاالت، وا يمنظموووزارات البیئة،  ،المعلومات
مرحب أیضا ھم  البیئیة اإلدارة مجال في معارفھم تعمیقفي راد الذین یرغبون األخرى واألفالمؤسسات 

 .في ھذا البرنامج التدریبي تھممشاركب
 

 ھذه الدورة التدریبیة من خالل اإلطار العام للتدریبتفصیلیة عن المعلومات الیمكن االطالع على 
 ).اضغط ھنا(الدولي لالتصاالت  بوابة أكادیمیة االتحادالذي یمكن تحمیلھ من 

 
یتم التسجیل لھذه الدورة التدریبیة حصریا عن طریق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في 

 حیث تتوفر تفاصیل دفع الرسوم. 2019 سبتمبر 10موعد أقصاه 
 

ولمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال بالمھندس/ مصطفي المھدي، مسؤول البرامج، بالمكتب 
 )mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa( تصاالت، على البرید اإللكترونيلالاإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي 

، على البرید اإللكتروني بمركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة، ھر عبد الكریمجو /والسید
)ancement@citet.nat.tnfin.( 

 
 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذه الدورة التدریبیة

 
 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                

 
  [تم التوقیع على األصل]        

 
 مھندس/ ابراھیم الحداد

 

 
 

 
 

 المدیر االقلیمي
 

https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/environmental-management-system-according-iso-50001-standard
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