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  2020  نوفمرب 26القاهرة،  019010 املرجع: 
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ  
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت          
 الشركاء يف الدول العربية         

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية          
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة           
للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب           

واجملموعات الدراسية               
   

 املوضوع:
 

 "  جكة تقييم البصمة الكربونية ملنتكيفي"  حولعن بعد  الدورة التدريبية 

 ، حتية طيبة وبعد

 
دعو  التدريبيةكم  تيسران  الدورة  يف  بعد  للمشاركة  ملنت"  حول   عن  الكربونية  البصمة  تقييم  ينظمها  ،  "جككيفية  اليت 

ديسمرب    11إىل    07  من، خالل الفرتة  (CITET)  مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة  معاالحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون  
شبكة مراكز التميز لالحتاد الدويل لالتصاالت  والبيئة حتت رعاية  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  كجزء من برانمج  ،  2020

 .اإلجنليزيةالعربية و  اتابللغ سيتم تقدمي هذه الدورة التدريبيةو  .ابملنطقة العربية
 

وتقييمها للمنتج  عن البصمة الكربونية ملفاهيم األساسية واملعايري الدولية الرئيسيةابإىل تزويد املشاركني  ه الدورة دف هذهت
الكربونية واملعايري الدولية    البصمةوتقليل التأثري البيئي ملنتجك )منتجاتك( ومساعدتك على متييز عالمتك التجارية مبا يف ذلك  

 األساسي.  الرئيسية املرتبطة ابلبصمة الكربونية للمنتج 
 

 :بنهاية الدورة، سيتمكن املشاركون من
 

 .احلراري  االحتباس غازات ومصادر  املناخ تغري  آلياتدوافع و  فهم •
  األساسية   املفاهيم  تغطي   واليت  يةالكربون  بصمةل اب  املتعلقة  والتطورات  احلايل  الوضع  على  عامة   نظرة  على  احلصول •
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 . الرئيسية الدولية واملعايري
 (. ISO 14067) ملعيار  وفًقا ( CFP) ملنتج الكربون بصمة عن واإلبالغ الكمي القياس  منهجيةعلى  االطالع •

 

 

 

 
 .للمنتج الكربونية البصمة حساب •
 .املستمر البيئي التحسني عملية يف  ودجمها عمل خطة وتصميم الكربونية البصمة  نتائج تفسري •

 
 العاملنيالدول ومديري الطاقة والوكالء املسؤولني عن تغري املناخ واملديرين    ملوظفيالدورة مصممة    مصممةهذه الدورة  

جماالت املستدامة    يف  الصناعي.    نيالبيئي  واملسؤولنيالتنمية  القطاع  يف  القرار  وصناع  املشاريع  للومديري  مؤسسات  كما ميكن 
 . يف هذا الربانمج التدرييب ةشاركامل لبصمة الكربونيةا جمال  يف معارفهم تعميق يف الراغبني واألفراد

 
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)بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايل  
ابلرابط تفاصيل دفع التتوفر  حيث  .  2020ديسمرب    5  الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه ملزيد من   .رسوم موضحة أيضاً 

املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت،  
( اإللكرتوين  الربيد  الكرمي  /والسيد  (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaعلى  عبد  لتكنولوجيا    جوهر  الدويل  تونس  مبركز 

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

 عن بعد. نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

                    
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،             

 
 

 ]تم التوقيع على األصل[ 
 

                                                                                                                             
 عادل حممد درويش

 
1  footprint-carbon-products-your-assess-catalogue/how-courses/full-https://academy.itu.int/index.php/training  
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 مدير املكتب اإلقليمي 
 لالتصاالت االحتاد الدويل 

 
  

 


