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 2021 يويون 1القاهرة،  019064 املرجع: 
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ 
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  

 الشركاء يف الدول العربية
        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية 

العالقةاملنظمات اإلقليمية والدولية ذات   
للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب   

 واجملموعات الدراسية  
 

   

 املوضوع:
 

   "كيفية إجراء تقييم دورة احلياة "حول   عن بعد الدورة التدريبية 
 

 ، حتية طيبة وبعد
 

اليت ينظمها االحتاد الدويل "  احلياةكيفية إجراء تقييم دورة  "حول    عن بعد  كم للمشاركة يف الدورة التدريبيةتيسران دعو 
كجزء من   ،2021  يونيو   18إىل    14  من خالل الفرتة  (CITET) مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئةمع لالتصاالت ابلتعاون 

سيتم  و   ابملنطقة العربية.شبكة مراكز التميز لالحتاد الدويل لالتصاالت  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والبيئة حتت رعاية  برانمج  
 .ات العربية والفرنسيةابللغ تقدمي هذه الدورة التدريبية

 
( كإطار  LCA(، ومبادئ تقييم دورة احلياة )LCAإىل إعطاء حملة أساسية عن أساليب تقييم دورة احلياة )هتدف الدورة  

أيضا   التدريب  احلقيقية.  احلياة  تطبيقها يف حاالت  وكيفية  املستدامة  املنتجات  وتطوير  احلياة يهدف  لتصميم  دورة  تقييم  لشرح 
(LCA)    خالل دورة حياة املنتج، مع نية   العبء البيئي املرتاكم ويدعم حتليل    لتصنيعل  الوعي البيئيعملية  كمنهجية تستخدم يف

 .لدفع برامج التحسني
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 :بنهاية الدورة، سيتمكن املشاركون من
 
 .فهم تقييم دورة احلياة وعالقتها بدعم القرارات البيئية •
 . ISO 14044و ISO 14040 فهم كيفية تنفيذ تقييم دورة احلياة وفًقا ملعايري •
 . معرفة كيفية استخدام االفرتاضات والتقديرات املناسبة عند االقتضاء •

 
 

 

 
 .تقييم بيئي شامل مبا يف ذلك خمتلف األمحال البيئيةفهم كيفية إجراء  •
 . تطبيق مفهوم تقييم دورة احلياة الكاملة على مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •
 

الدورة تستهدف ا  هذه  احلياة  تقييم دورة  إجراء  تنفيذ  أو  فهم  أو  إجراء  يتعني عليه  السياسات  أي شخص  أو  لكاملة 
، واملنظمات اخلاضعة إلشراف الوزارة  لسالمة والبيئة واملتعاونون معهم، ومديري املواقع الصناعيةالصحة وا ، مثل مديري املرتبطة هبا

 . ، اخلاملسئولة عن البيئة، واملستشارين
 

ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من 
هلذه الدورة التدريبية حصراي على  يتم التسجيل  كما    .1( اضغط هنا)  أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايلبوابة  

 .أيضاً ابلرابط تفاصيل دفع الرسوم موضحة تتوفر حيث  .2021 يونيو  10  الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه
 

ملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد  
الربيد اإللكرتوين   مركز تونس ،  جوهر عبد الكرمي  /( والسيدmahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa)الدويل لالتصاالت، على 

 . (financement@citet.nat.tn، على الربيد اإللكرتوين )الدويل لتكنولوجيا البيئة
 

 .عن بعد نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

 
 واالحرتام،وتفضلوا بقبول فائق التقدير                      
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التوقيع عىل األصل  
 

 عادل حممد درويش
 مدير املكتب اإلقليمي 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 

 


