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 العربية صاالتاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

 

  المدن التكنولوجيةو حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشبكة اجتماع الموضوع: 

 3022 ونيوي 32 – 32، الجزائر، (ARTECNET) يةبالمنطقة العرب              
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

ومواصلة للدعم الذي يقدمه االتحاد  ،لهذا العام في اطار خطة عمل المكتب اإلقليمى العربى
حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدن التكنولوجية نشاط الدولي لالتصاالت من اجل تطوير

يسعدنا توجيه فانه  ،2013نوفمبر –عقد بتونس الذي وتنفيذا لتوصيات اإلجتماع األول ،بالمنطقة العربية
كل االدارات التي تعني بالمدن التكنولوجية والي كل المسئولين عن الحاضنات والمدن  الدعوة الى

 32 –32 خالل الفترة منمع انعقاده في الجزائر المزالثاني لهذه الشبكة وضور االجتماع التكنولوجية لح

  .بالجزائر وتطويرها التكنولوجية ائرظالح لترقية الجزائرية الوكالةباستضافة كريمة من ، 3022 يونيو
 

 :ىويهدف هذا اللقاء ال

 وضبط طريقة تسييرها للشبكة اإلتفاق على القانون التأسيسي، 

 العربيةوالحاضنات التعاون بين المدن التكنولوجية  ارساء آليات،  

 ناا  ششايي  ششترةةالتخطيط التبادل الخبرات و. 

 

ودعوة شمثلي المدن التكنولوجية في بلدةم االجتماع في هذا  لك فاننا ندعوةم للمشايةة ولذ 

 .االجتماعللحضوي والمساهمة في اعمال هذا 
 

 

 :شوق  التسايلحصرا شن خالل  اإلنترنت عبراالجتماع  لهذا التسايل سياري
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000193 

 

 .20/6/2302علما بان أخر شوعد للتسايل هو 
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؛ فإنيه يوجيد عيدد محيدود هيذا النشياطفيي   لمشاركة بعا اإلدارات من الدول االقل نمواوتسهيالا 

تعبئيية النمييوذ   . وعلييى االدارات الراةبيية فييي طلييب المنحييةلتغطييية تكيياليف اإلقاميية المنننا الجزئيننةميين 

 .5/6/2302 في موعد أقصاه أدناهالمذكور  لورشةاالمتوفر على موقع 
 

 :بـ كم االتصاللمزيد من المعلومات، يمكن
 slaheddine.maaref@itu.int :البريد االلكتروني        ، مستشار أولصالح الدين معرف األستاذ/

 
ونميوذ  ، مثيل جيدول األعميال، نشيرة المعلوميات بهيذا الحيدثالوثيائ  المتعلقية توفير سيتم هذا و

هيذا النشياط، مين  جمييع ميا يسيتجد بخصيو ونموذ  حجز الفنيد ، باإلضيافة ىليى ة طلب المنحة الجزئي
 : بهعلى موقع االنترنت الخا  

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2014/TPM/index.html  

 
 .الجزائردث وان نراكم بفعالة في هذا الحم التككمشارنتطلع ل

 
 ،،بقبول وافر االحترام والتقدير ،معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد
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