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 بما فيها هذه الصفحة(  2ات )عدد الصفح                                   
 

 ربيةالع االتصاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

 المدن التكنولوجيةو حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"  ورشة عمل عنواجتماع الموضوع: 

Technoparks" بعد الظهر( ر نوفمب 11، تونس - حماماتالمدنية ية، بالمنطقة العرب(

 3102 برنوفم 12 –
 

 تحية طيبة وبعد ،
 

 يسعدنا توجيه الدعوة الى، لهذا العام في اطار خطة عمل المكتب اإلقليمى العربى

حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "اجتماع وورشة عمل عن  للمشاركة في معاليكم/سعادتكم

نوفمبر  12نوفمبر )بعد الظهر( و 11ي يوم  ،يةرببالمنطقة الع "Technoparks المدن التكنولوجيةو
تظاهرة علي هامش  وذلك ،مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بتونسباستضافة كريمة من ، 3102

تكنولوجيا المعلومات وزارة والتي تنظمها  "(ICT4All"تكنولوجيا المعلومات واالتصال للجميع )
   .تونس –حمامات مدينة الب التونسية، واالتصال
 

" وتبادل Technoparks"  ويهدف هذا اللقاء الي تعزيز التعاون بين المدن التكنولوجية العربية

ولذلك فاننا . وكذلك الرساء شبكة عربية للمدن التكنولوجية .الخبرات بينهم وانجاز مشاريع مشتركة

كم للحضور والمساهمة في اعمال ودعوة ممثلي المدن التكنولوجية في بلدفي هذا اللقاء  ندعوكم للمشاركة 

 .هذا اللقاء
 

وستستحضر ورشة العمل الخاصة بحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قصص نجاح 
ان االجتماع الخاص بالمدن  ىباالضافة ال .لمجال لتبادل الخبرات في المنطقة العربيةفي هذا ا

ل الخبرات ووضع األسس لتعاون مستمر التكنولوجية العربية سيكون فرصة لقادة هذه المدن لتباد
 سيتم مناقشة النقاط التالية:و والتكامل بينهم

 استكشاف بيئات تمكينية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 تبادل أفضل الممارسات لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية. 
  ة في استضافة حاضنات تكنولوجيا المعلومات المدن التكنولوجيتسليط الضوء على دور

 .واالتصاالت في المنطقة
 التعاون في إنشاء المدن التكنولوجية في المنطقة العربية االخري.  
  العربية. المساعدة المتبادلة في الترويج للمنتجات والخدمات المقدمة من المدن التكنولوجية  
  من المدن التكنولوجية لفترات قصيرة شركات  إنشاء مساحات تجارية موحدة الستضافة

 .ومتوسطة، الستكشاف أسواق جديدة في المنطقة
 ةبوسيل المثال استخدام تكنولوجيا الح)على سب والبرمجياتاألنظمة  تبادل وتنمية واختبار 

 (.ختبارإلنشاء قواعد مشتركة للتطوير و لال السحابية
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 نرحب باوراق العمل عن تجربتكم في هذا المجال.علما وأننا 
 

تكنولوجيا  حاضنات وإلى التكنولوجيةالمدن  إلى للحضور يمكنكم توجيه هذه الدعوةهذا و
، على أن يتم إرسال اوراق ع الورشةيضاولتقديم اوراق عمل في مو ببلدكمالمعلومات واالتصاالت 

 .ArabStates@itu.int-RO-ITUروني على: إلينا بالبريد اإللكت العمل
 

 :موقع التسجيلحصرا من خالل  اإلنترنت عبرعمل الاالجتماع وورشة  لهذا التسجيل سيجري
www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000177 

 

 .10/01/3102موعد للتسجيل هو  أخران علما ب
 

؛ فإنيه يوجيد عيدد محيدود هيذا النشياطفيي  وتسهيالً لمشاركة بعض اإلدارات من الدول االقل نموا
المتوفر تعبئة النموذج  . وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحةمن المنح الجزئية لتغطية تكاليف اإلقامة

 .20/01/2310 أقصاه في موعد أدناهالمذكور  لورشةاعلى موقع 
 

 :بـ لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال
 slaheddine.maaref@itu.int :البريد االلكتروني        ، مستشار أولصالح الدين معرف األستاذ/

 
ونميوذج ميال، نشيرة المعلوميات ، مثيل جيدول األعبهيذا الحيدثالوثيائق المتعلقية توفير سيتم هذا و

هيذا النشياط، مين  جمييع ميا يسيتجد بخصيوصونموذج حجز الفنيدق، باإلضيافة إليى طلب المنحة الجزئية 
 : بهعلى موقع االنترنت الخاص 

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/ATM/ 
 

 

 .فعالة في هذا الحدث وان نراكم بتونسم التككرمشانتطلع ل

 
 ،،بقبول وافر االحترام والتقدير ،معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد
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