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  األمني العام
 
  2015 يوليو 10جنيف،  

 
اهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد والضيوف إىل    

   املدعوين من اجلامعات
    

  حضرات السادة والسيدات،
  حتية طيبة وبعد،

إىل املشاركة يف جلسة تشاورية خاصة بشأن التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت واهليئات األكادميية. يسعدين أن أدعو جامعتكم 
وضوع " الذي ينظمه االحتاد حول مكاليدوسكوبوبغية االستفادة من مشاركة العديد من األكادمييني يف املؤمتر األكادميي "

، تقرر عقد هذه اجللسة التشاورية قبل مؤمتر  2015   ديسمرب 11  إىل 9  ، يف برشلونة، إسبانيا، من"الثقة يف جمتمع املعلومات"
  .2015  ديسمرب 8  كاليدوسكوب مباشرًة، أي يف

ادل اآلراء حول صاالت واهليئات األكادميية سوف تتيح الفرصة لنا لتببشأن التعاون بني االحتاد الدويل لالتوهذه اجللسة التشاورية 
ا. وسيكون نسق   ما ميكن لالحتاد أن يقوم به كي يليب االحتاد على أفضل وجه احتياجات اهليئات األكادميية ويستجيب لتطلعا

مج   اجللسة.  اجللسة التشاورية غري رمسي وتفاعلي. وستحصلون قريباً على مشروع بر
دة مشاركة اهليئات األكادميية يف  ولقد حققنا حىت اآلن تقدماً كبرياً يف ذلك القرار الذي اختذه    ف االحتاد، مبا جهود الرامية إىل ز
ملشاركة يف (PP-14)مؤمتر االحتاد للمندوبني املفوضني  أعمال مجيع قطاعات االحتاد الثالثة مقابل  للسماح للهيئات األكادميية 

البلدان النامية.   فرنك سويسري للمؤسسات يف 000 2فرنك سويسري للمؤسسات يف البلدان املتقدمة و 000 4وحيد يبلغ  دفع رسم
ي، بعض اجتماعات االحتاد من خالل إمكانيات املؤمتر الفيديو  أكد املؤمتر حق اهليئات األكادميية يف التقدم مبداخالت يف كما

م قد يرغبون وذلك إدراكًا منه أن املشاركني من ا جلامعات ليس بوسعهم دائمًا السفر شخصيًا من أجل املشاركة احلضورية وإ
م يف املشاركة عن بعد. وقد أطلقنا مشروعًا رائدًا ميكن يف يف وضع  إطاره لألساتذة اجلامعيني أن حيصلوا على التقدير إلسهاما

 اجلديدة. املعايري العاملية
فيها الشراكة  امبادرات مشرتكة، مب رى إمكانيات هائلة لتعاون االحتاد مع أعضائه من اجلامعات يفوإنين إذ أتطلع إىل املستقبل أل

  للطالب. خيص املنشورات والتقارير، وأنشطة بناء القدرات والتدريب، توفري فرص تدريبية مفيدة فيما
الت واهليئات أن التعاون بني االحتاد الدويل لالتصااجللسة التشاورية اخلاصة بش وأمتىن أن تتمكنوا أنتم وزمالؤكم من املشاركة يف

أن املوعد النهائي لتقدمي الورقات . ويُرجى مالحظة 2015 األكادميية، واملشاركة أيضًا يف املؤمتر األكادميي "كاليدوسكوب" لعام
  .2015 يوليو 20 مت متديده إىلهذا املؤمتر قد  يف
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رية، يُرجى التواصل اجللسة التشاو  التقدم مبقرتحات بشأن مواضيع املناقشة يف معلومات أووإذا كنتم ترغبون يف احلصول على أي 
 .academia@itu.int مع الفريق املعين بشؤون األعضاء يف االحتاد من خالل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:

  دير.وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتق

  جاو هولني
  العام األمني
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