االتحاد الدولي لالتصاالت
المكتب اإلقليمي العربي
Ref:017679

القاهرة 12 ،ديسمبر 1122

إلى  :جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية
وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية
والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
الموضوع :دعوة لحضور االجتماع الثالث للشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية ( )ARTECNETوورشة العمل الموازية،
القرية الذكية – جمهورية مصر العربية 9 – 7 ،ابريل 1125
تحية طيبة وبعد،
في اطار خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي لعام  ،5102فإننا يسرنا دعوتكم لحضور االجتماع
الثالث للشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية
( )ARTECNETوورشة العمل والمعرض والمزمع عقدها في القرية الذكية  -جمهورية مصر العربية،
خالل الفترة من  7الى  9ابريل .2015
علما بان هذه األنشطة سيتم تنظيمها على النحو التالي:
 ورشة عمل حول تشجيع عمالة الشباب والمبادرة في المشاريع الجديدة ،يوم  7أبريل.2015
 معرض  +زيارة لبعض المؤسسات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفي القرية الذكية ،يوم  8أبريل .2015
 اجتماع الشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدن التكنولوجيةبالمنطقة العربية ( ،)ARTECNETيوم  9أبريل .2015
وسيناقش هذا االجتماع المواضيع التالية:
 تشجيع عمالة الشباب وتنظيم المشاريع.
 اوجه التعاون بين المدن التكنولوجية والحاضنات العربية.
 تبادل الخبرات والتخطيط إلنجاز مشاريع مشتركة.
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وإننا نتطلع الى مشاركتكم والمساهمة في اعمال هذه الفعاليات.
سيجري التسجيل لحضور هذه االنشطة عبر اإلنترنت حصرا من خالل موقع التسجيل:
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000222

علما بان أخر موعد للتسجيل هو .2015/4/1
لمزيد من المعلومات ،يمكنكم االتصال بـ:
األستاذ /صالح الدين معرف ،مستشار أول بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،على البريد االلكترونيslaheddine.maaref@itu.int :
وتسهههيالل لمشههاركة بعض الوفود من الدول االقل نموا في هذا االجتماع ،فإنه يوجد عدد محدود
من المنح الجزئية لتغطية تكاليف المشااااااااركة .وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحة تعبئة النموذج
المتوفر على موقع االجتماع المذكور أدناه في موعد أقصاه .2015/3/15
هذا وسيتم توفير الوثائق المتعلقة بهذا الحدث ،مثل جدول األعمال ،نشرة المعلومات ونموذج
حجز الفندق ،باإلضافة إلى جميع ما يستجد بخصوص هذا النشاط ،من على موقع االنترنت الخاص به:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/ARTECNET/default.aspx

نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث.
وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

المهندس /ابراهيم الحداد

المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي
االتحاد الدولي لالتصاالت
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