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 األمين العام
 
 2016 يونيو 16جنيف،  
 
حاد، االت إىل منضمةال ميةاألكادي اهليئاتإىل   

   كاليدوسكوب، وجامعات أخرى معنية  مدعويني إىلوال
   

 األكاديمية الهيئات مع لالتحاد في مشاورات األمين العام إلى المشاركةدعوة  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد،ت

 2016 نوفمرب 13األكادميية يوم األحد  اهليئات مع حادلالت تشاور سيجريه األمني العام اجتماعيف  إىل املشاركةيسرين أن أدعو جامعتكم 
 بانكوك بتايالند. يف

واهلدف الرئيسي الذي أتوخاه من تنظيم هذا االجتماع هو التشاور معكم لتحديد الطرائق اليت ميكن أن يليب هبا االحتاد احتياجاتكم 
دولة  193وتطلعاتكم على أفضل وجه، ولتعزيز التعاون بني اهليئات األكادميية واالحتاد مبا يشمل الدول األعضاء البالغ عددها 

ءكم أن أتلقى آرا حتديدا   أودو  .ن دوائر الصناعة سواء شركات عاملية بارزة أو شركات صغرية ومتوسطةعضو م 700وأكثر من 
جملس استشاري للهيئات األكادميية تابع لألمني  2)صحيفة/جملة لالحتاد؛ و 1)وأفكاركم بشأن عدة أنشطة جديدة مبا فيها إنشاء: 

 منصة أو آلية تشاور لتعزيز التعاون بني االحتاد واهليئات األكادميية. 3)العام لالحتاد؛ و
اه بشأن املواضيع املذكورة أعاله يف موعد أقص مكتوبةأن أدعوكم إىل إرسال مسامهات اجتماع التشاور ويسّرين متهيدا  لعقد 

وتناقش خالل االجتماع  ملكتوبة. وسُتعرض املسامهات اacademia@itu.intإىل عنوان الربيد اإللكرتوين  2016سبتمرب  30
(؛ 1 لحقالتشاور )امل اجتماع. وملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على الوثائق املرفقة: مشروع جدول أعمال 2016نوفمرب  13 يف

 (.3الحتاد )امللحق ل؛ وورقة مفاهيم عن صحيفة/جملة (2)امللحق  مكتوبة مسامهات تقدمي إىل ووثيقة معلومات أساسية ودعوة
التشاور أن تشاركوا أيضا  يف األنشطة املختلفة املنظَّمة خالل األسبوع املمتد من  اجتماعوحيق لكم بصفتكم جهة مشاركة يف 

، م مستدام"كاليدوسكوب: "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل عالنوفمرب، مبا فيها املؤمتر األكادميي لالحتاد:   17إىل  13
 سيعقدان يف املكان نفسه. ، ومها حدثان2016 لعام حادلالت العاملي تليكومو 

وختاما ، أود أن أؤّكد أن االحتاد يقّر بالدور اهلام الذي تؤديه اهليئات األكادميية يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
بتعزيز  ،هذا الدور. وأتطلع إىل تبادل اآلراء معكم يف األشهر القادمة. وأنا ملتزم، بفضل مسامهتكم ودعمكم قدرواالتصاالت وي

 اجلهود لبناء منصة عاملية فريدة وقّيمة للهيئات األكادميية داخل أسرة االحتاد.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 جاو هولني

  3: الملحقات

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:academia@itu.int
http://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2016/Pages/default.aspx
http://telecomworld.itu.int/2016-event/
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 1ملحق ال
 مشروع جدول أعمال

 تشاور بين األمين العام لالتحاد والهيئات األكاديميةال اجتماع

 نوفمبر، بانكوك 13

17:30 - 9:00 

00:9 - :0012: 
 حادترحيب من السيد هولني جاو، األمني العام لالت كلمة -
 محة موجزة عن أنشطة االحتادل -
 لة قّيمة لالحتاد على أفضل وجه استعراض املقرتحات املقدمة ومناقشتها: كيف ميكننا إعداد صحيفة/جم -
00:14 - :0071: 
 استعراض املقرتحات املقدمة ومناقشتها: -
 جملس استشاري للهيئات األكادميية تابع لألمني العام -
 منصة/آلية للتشاور من أجل تعزيز التعاون -
 املقرتحات األخرى -

 االجتماعاختتام  :03:17 - 00:71
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 2ملحق ال
 مكتوبةتقديم مساهمات إلى وثيقة معلومات أساسية ودعوة 

 مقدمة عن االتحاد:

تتمحور أنشطة االحتاد، بصفته الوكالة الرائدة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل منظومة األمم املتحدة، 
حول ثالثة قطاعات عمل هي االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية. ويف إطار هذه القطاعات، يتناول االحتاد عددا  من القضايا 

يف مساعدة  ة/التنظيمية والسوقية اليت تؤثر تأثريا  كبريا  على اجملتمع. ويؤدي االحتاد، عند قيامه بذلك، دورا  رئيسيا  التقنية والسياساتي
 دة.حاألوساط العاملية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املت

عضو من دوائر الصناعة مبا يف ذلك شركات عاملية بارزة وشركات صغرية  700دولة عضوا ، وما يزيد على  193 االحتاد ويضم
وتتطور باستمرار وتسعى جاهدة  لتلبية  متعددين مصلحة أصحاب تضم منظمةفهو هيئة أكادميية،  120ومتوسطة، وحنو 

هما عضوية تسم بت إن االنفتاح والتنوع اللذينعلومات واالتصاالت. االحتياجات السريعة التغري لقطاع االتصاالت/تكنولوجيا امل
 االحتاد فريدان من نوعهما يف إطار منظومة األمم املتحدة. وسواء فيما خيص املعايري التقنية العاملية أو أفضل املمارسات وبناء قدرات

طوارئ، يف جماالت من قبيل االتصاالت يف حاالت الواضعي السياسات واملنظمني، يعمل أعضاء االحتاد معا  لوضع هنوج مشرتكة 
املالية الرقمية، اخلدمات ، و (5G)وإدارة السواتل والطيف، وتطوير البنية التحتية للنطاق العريض، واخلدمات املتنقلة من اجليل اخلامس 

 واملدن الذكية، واألمن السيرباين والثقة، وإنرتنت األشياء، وتغري املناخ، وغريها.

 الهيئات األكاديمية في االتحاد:
 قطاعاتالعضاء أ من ، إما عن طريق وفودها احلكومية الوطنية أو بصفتهاعديدةشاركت اهليئات األكادميية يف االحتاد لسنوات 

. 2010 بعض احلاالت. وإذ رأى االحتاد أن هناك إمكانية لتعزيز حضورها، أنشأ فئة جديدة ملشاركة اهليئات األكادميية يف عام يف
فرنكا  سويسريا  ملؤسسات  975 3، بدأ االحتاد يستقبل أعضاء من اهليئات األكادميية. وتصل رسوم العضوية إىل 2011ويف يناير 

 للحصول على استمارة الطلب. هنافرنك سويسري ملؤسسات البلدان النامية. ويرجى الضغط  1 0987,5و قدمةاملتالبلدان 
همها اليت ت اتواخلدم نتجاتوحرصا  على إذكاء الوعي وفهم الشواغل الفريدة للهيئات األكادميية بشكل أفضل وحتديد أهم امل

 اهليئات شبكة: اجتماع ل2015تشاور مع اهليئات األكادميية يف عام  اجتماعات، نظَّم االحتاد عدة والتحديات اليت تواجهها
 اتواهليئ االحتاد بني التعاون بشأنعلى اخلط  مشاورةسبتمرب )جنيف(؛ و  11يف  االتصاالت تنمية بقطاع اخلاصة األكادميية
 املؤمترديسمرب، ُعقد مباشرة  قبل  8يف  األكادميية واهليئات االحتاد بني التعاون بشأنيف نوفمرب؛ واجتماع تشاور  األكادميية
 رات.لالطالع على الوثائق املنبثقة عن هذه املشاو  هنا)برشلونة، إسبانيا(. ويرجى الضغط  "كاليدوسكوب"سابع ال األكادميي

 :2016التشاور بين األمين العام لالتحاد والهيئات األكاديمية في عام  الجتماع: التمهيد مكتوبةالدعوة إلى تقديم مساهمات 
 وهي إنشاء: ديدا  حت بشأن ثالثة جماالتآراء لتوفري  مكتوبةيف رسالة الدعوة، يدعو األمني العام لالحتاد إىل تقدمي مسامهات  كما ورد

األكادميية تابع لألمني العام؛ ومنصة/آلية تشاور لتعزيز (؛ وجملس استشاري للهيئات 3صحيفة/جملة جديدة لالحتاد )انظر امللحق 
 االت من قبيل:جمآرائها بشأن اهليئات األكادميية إىل تقدمي  تدعىإىل ذلك،  إضافة  التعاون بني االحتاد واهليئات األكادميية. و 

 تغيريها/حتسينها. نب اليت ينبغي، ونصيحتكم لالحتاد بشأن اجلواأهم اجملاالت اليت حتظى بتقديركممع االحتاد:  جتاربكم -

 املواضيع اليت تودون أن تكون حمط تركيز االحتاد. -

 بشأن أنشطة االحتاد يف املستقبل. تطلعاتكم -

 ها إىل االحتاد.أي آراء أو اقرتاحات أخرى تقدمون -
  

http://www.itu.int/en/membership/Pages/sm-form.aspx
http://www.itu.int/en/membership/Pages/sm-form.aspx
http://www.itu.int/en/join/academia/Pages/consultation2015.aspx
http://www.itu.int/en/join/academia/Pages/consultation2015.aspx
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 3ملحق ال
 التحادلورقة مفاهيم عن صحيفة/مجلة 

ؤمتر ، باالستناد إىل خربته يف تسيري أعمال املاخلرباء الستعراض ختضع لالحتاد ومهنية علمية جملةيعتزم االحتاد إعداد 
، ونشر وثائق ةصحيف، واستخدام منصة إلدارة اخلرباء صياغية ختضع الستعراض عملية)اليت تشمل  "كاليدوسكوب" األكادميي

للمعهد بصفتهما جهتني راعيتني  التابعة االتصاالت ومجعية (IEEE)مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  معهداملؤمتر بالتعاون مع 
للجوانب التقنية(. وقد ُكلف مكتب تقييس االتصاالت بقيادة هذه العملية وسيتوىل أعماَل التنسيق على نطاق القطاعات الثالثة 

 العامة. واألمانة
 التالية: والسماتويُقرتح أن تتحلى جملة االحتاد املستقبلية بالبنية 

مي جملة االحتاد إىل نشر البحوث املتعلقة بالتطورات يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سرت : الغرض
 ذلك جوانبها التقنية والسياساتية والتنظيمية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية. يف مبا

 البنية التحتية توجهات الناشئة، والتقييس، والتطورات يف: ستنشر جملة االحتاد مقاالت أصلية إلبراز وتعزيز االبتكارات، والالمضمون
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيات، واخلدمات، واحللول، والتطبيقات يف العامل أمجع. وستتضمن أيضا  

مال االحتاد الت الستعراض أعخمصصة بشأن املعايري، وإرشادات لتنفيذ أفضل املمارسات )"كيفية ..."( فضال  عن مقا ملحقات
 الذي... "(. )"ما

 سيغطي كل موضوع من المواضيع المحتملة الواردة أدناه اعتبارات تقنية وسياساتية وتنظيمية وسوقية.
 من املواضيع احملتملة ما يلي:

 لتحفيز االستثمار(؛ ؤاتيةالسياساتية/التنظيمية املأنظمة اجليل اخلامس وشبكات املستقبل )مثل الشبكات الثابتة واملتنقلة، والبيئة  •

 واملدن الذكية املستدامة؛ (IoT)إنرتنت األشياء  •

 ت، واالعتبارات السياساتية/التنظيمية(؛للمعلوما املوثوقة التحتية البنيةاألمن، واخلصوصية، والثقة )مثل  •

 ؛املفتوحة املصادر لولح •

 النقل، والنفاذ، واملنزل؛ •

 (؛اإللكرتونية الصحة مثل) إلكرتوين شيء كل، و الفيديوي التشفري •

 اخلدمات املالية الرقمية )مثل املعايري، واألطر السياساتية/التنظيمية(؛ •

 )مثل التعريفات، والنماذج التنظيمية اإلقليمية/الوطنية، واملواءمة(؛ العاملي التجوال •

 املسائل التقنية والنهوج التنظيمية االبتكارية/مناذج التعاون اجلديدة(؛ مثل) اإلنرتنت على حبرية املتاحة اخلدمات •

 البيانات الضخمة، واخلدمات السحابية )مبا يف ذلك املسائل التقنية وقضايا اخلصوصية/التنظيم(؛ •

 سد الفجوات )املعايري، والتكنولوجيا، وبناء القدرات(؛ •

وما بعد، والسياسات احملفزة لالستثمار يف البنية التحتية  2020-صاالت املتنقلة الدوليةاالتصاالت املتنقلة العريضة النطاق )االت •
 واخلدمات، مبا يف ذلك يف املناطق اليت تفتقر إىل اخلدمات(؛

 (؛Ka، والنطاق Cالطيف للنطاق العريض املتنقل )النطاق  •

 الفتحات ذات للطريان ةالطرفي احملطات، ومحاية طيار بدون الطائرات نظمة، وأاملدين الطريان يف اجلوية للرحالت العاملي لتتبعا •
 ؛جدا   الصغرية



- 5 - 

 

 (؛GHz 79)النطاق  الطرق على السالمة •

 حقوق امللكية الفكرية )مثل حتفيز االبتكار مع تشجيع انتشار التكنولوجيات اجلديدة(؛ •

 الستثمار، والبيئات السوقية السليمة؛املنافسة يف األسواق، وقواعد تنظيم السوق واستدامة السوق، وا •

 والبيئة؛ اخلضراء واالتصاالت املعلومات تتكنولوجيا •

 املسؤولية االجتماعية خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأثرها على اجملتمع؛ •

 .االبتكار... إخل •

االت، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص: ستستهدف جملة االحتاد الباحثني، والعلماء، واملتمرسني يف جمال الجمهور
واملنظمات املعنية بوضع املعايري يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وواضعي السياسات، واملسؤولني احلكوميني، 

 وممثلي دوائر الصناعة.
لتحرير من خرباء االحتاد وتدعمها. وستتألف هيئة ا : ستتوىل تسيرَي شؤون جملة االحتاد هيئة حترير تنشئها أمانةالهيكل اإلداري

غرايف واخلربة مع ضمان التوازن اجل –مرموقني من أفضل اجلامعات، واألوساط املعنية بالبحث والتطوير، ودوائر الصناعة، واحلكومات 
 .على السواء الواسعة يف اجلوانب التقنية وغري التقنية

د منوذجا  التحرير مسؤولية املضمون بكامله/عملية التحرير مبجملها. وستستحدث جملة االحتا: ستتوىل هيئة الخبراءعملية استعراض 
رسة ، مبعىن أن الكّتاب لن يعرفوا أمساء القائمني باالستعراض. وتضمن هذه املمااخلرباء غري املعلن عن هويتهملعملية استعراض 

مدون إىل وُتسند كل ورقة إىل ثالثة قائمني باالستعراض على األقل سيعاحلياد واالستقالل وترمي إىل حتقيق نتائج عالية اجلودة. 
 تقييم الورقة وفقا  للمعايري التالية )اليت ُتستخدم أيضا  لسلسلة كاليدوسكوب(:

 ؛جودة املضمون •

 ؛ستعراض واحللقات التعليمية ودراسات احلاالت(الا مقاالت ينطبق على البحوث األصلية )ال •

 ؛وضوح اللغة •

 ؛عمال االحتاد يف املستقبلأ إىل ونطاقها، وبالنسبة غرضهااالحتاد فيما خيص  جملة إىل األمهية بالنسبة •

 ؛التقييم خالصة •

 ؛التوصيات العامة للقائمني باالستعراض •

 .باملوضوع ذي الصلة مدى إملام القائمني باالستعراض •

 لضمان سرعة وترية النشر. وينبغي أن تفرض على عملية االستعراض مهل زمنية صارمة
األساسية  إليها مبا يؤكد أمهية نشر األفكار واالكتشافات العلمية بصورة جمانية. واخلصائص املفتوح النفاذ: ستجيز جملة االحتاد النفاذ

لنشر ومن القيود اللنفاذ املفتوح إىل أعداد اجمللة هي: الطابع الرقمي، واإللكرتوين، واجملاين، واملعفى من معظم حقوق التأليف و 
 الرتاخيص. على

 : سيكون من املمكن تصفح جملة االحتاد على اخلط جمانا  )ميكن تنزيلها جمانا (.الشكل
كرتوين . فحاملا حيظى أحد املقاالت باملوافقة، يصبح متاحا  على املوقع اإللمتواصلة: ستُنشر املقاالت بصورة وتيرة إصدار المجلة

 ملقاالت يف منشور يصدر مرة يف السنة.املخصص للمجلة. وسُتجمع ا
املؤلفون/منظماهتم أو اجلهة الراعية هلم  يتحملهااليت  )APC(: سيستند منوذج األعمال إىل رسوم معاجلة املقاالت نموذج األعمال

 بعد قبول الورقة. وسيتم التفاوض لتحديد رسوم خاصة ألعضاء االحتاد.
 بكاملها إىل دار نشر خارجية مبا يشمل أعمال اإلنتاج والتسويق/االتصاالت والتوزيع.: سُتسند مسؤولية عملية النشر النشر
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: سُتستمد امليزة الفريدة جمللة االحتاد من الوالية الشاملة لالحتاد اليت تتضمن اجلوانب التقنية والسياساتية والتنظيمية المنافسة
 ئقةال ملعلومات واالتصاالت. وسرتمي جملة االحتاد إىل أن حتتل مكانةواالقتصادية واالجتماعية والقانونية لتقييس تكنولوجيا ا

 (.Web of Scienceو Scopusاجملالت املرموقة )مثل  صفوف يف

___________ 


