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  2018 مارس 7القاھرة،       018483 المرجع:
   

 إلى: جمیع إدارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات األعضاء    
   باالتحاد الدولي لالتصاالت وھیئات تنظیم االتصاالت      
      والمنظمات االقلیمیة والدولیة  وأعضاء قطاع التنمیة      

 وأعضاء الشبكة العربیة للحاضنات والمدن التكنولوجیة          
 بالمنطقة العربیة والھیئات األكادیمیة ذات العالقة      

 

   
   

   

 

 التكنولوجیةاالجتماع الخامس ألعضاء الشبكة العربیة للحاضنات والمدن الموضوع: 
 2018ابریل  17 - 16تونس العاصمة، تونس، بالمنطقة العربیة،                  

 
 تحیة طیبة وبعد، 

 
، وفي نطاق المساعدة 2018في إطار خطة عمل المكتب اإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 

للحاضنات والمدن التكنولوجیة بالمنطقة العربیة التي یقدمھا االتحاد الدولي لالتصاالت للشبكة العربیة 
)ARTECNET االجتماع الخامس ألعضاء الشبكة العربیة للحاضنات )، یسرنا دعوة معالیكم/سعادتكم لحضور"

فة كریمة من القطب ، والذي سیعقد باستضا)"ARTECNETوالمدن التكنولوجیة بالمنطقة العربیة (
والجدیر بالذكر ان ھذا االجتماع سیعقبھ . 2018أبریل  17إلى  16التكنولوجي الغزالة بتونس في الفترة من 

، الذي ینظم بتونس و "مھارات الشباب وریادة االعمال في العصر الرقمي"المنتدى االفریقي العربي  مباشرة
 .ھذا الحدث ایضا لتمكین الراغبین في المشاركة فيلذا وجب التنویھ 

  
 سیناقش االجتماع المواضیع التالیة:

 تحدیث حول أنشطة الشبكة. •
 خطة تمویل المشاریع الثالثة ذات األولویة. •
 التعاون بین الحاضنات والمشاریع التكنولوجیة في الدول العربیة. •
 والتخطیط لتنفیذ المشاریع المشتركة. تبادل الخبرات •
 اجتماع الجمعیة العامة. •
 الخطة المستقبلیة. •
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ھذا وستتوفر الوثائق المتعلقة بھذا االجتماع؛ مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج التسجیل 
الخاص بالمكتب ونموذج حجز الفندق، باإلضافة إلى جمیع ما یستجد بخصوص ھذا النشاط، على موقع االنترنت 

 ).اضغط ھنااإلقلیمي (
 

 اعمن خالل الضغط على رابط التسجیل اإللكتروني المتوفر على موقع االجتمنرجو سرعة التسجیل 
 .2018أبریل  5المذكور أعاله، علما بأن اخر موعد للتسجیل ھو 

 
المنح تسھیالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في ھذا االجتماع، فإنھ یوجد عدد محدود من 

لتغطیة نفقات اإلقامة لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا. وعلى اإلدارات الراغبة في طلب  الجزئیة
 .2018مارس  20مذكور أعاله في موعد أقصاه الالمنحة تعبئة النموذج المتوفر على موقع االجتماع 

 
لمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال باألستاذ/ صالح الدین معرف، مستشار أول بالمكتب اإلقلیمي 

 ).slaheddine.maaref@itu.int( العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البرید االلكتروني:
 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذا االجتماع وأن نراكم في تونس.
 

 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                       
 

              
 

 
 مھندس/ ابراھیم الحداد                                                                                  

 

 
 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                               
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