االجتماع السنوي السادس عشر للشبكة العربية
لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
مملكة البحرين

مسودة لجدول األعمال
الثالثاء  2أكتوبر  :2018االجتماع التحضيري (اجتماع الخبراء)
تقييم المشاريع الحالية
مشروع تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية (مصر)
15:00 – 13:30

مشروع تأثيرات برامج تطبيقات االتصاالت عبر بروتكول شبكات
االنترنت( )OTTsعلى المجاالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية (مصر)
مشروع الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت في الدول العربية (البحرين)

استراحة قهوة

15:20 – 15:00

مشروع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات في المناطق الريفية
والنائية (موريتانيا)
17:00 – 15:20

مشروع مشاركة البنى التحتية (المغرب)
مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة خدمات االتصاالت الخلوية
( )QoS/QoEحماية وشؤون المستفيدين ( األردن )

األربعاء  3أكتوبر  :2018االجتماع التحضيري (اجتماع الخبراء – تابع )
مشروع دراسة التجوال الدولي بين الدول العربية ( البحرين )
10:30 – 9:00

مشروع شبكة اتصاالت الطوارئ للمنطقة العربية (السودان)
مشروع حماية األطفال عند استخدام وسائل االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات
(السودان)

استراحة قهوة

10:50 – 10:30

مشروع تبادل الخبرات في مكافحة تهريب المكالمات الدولية الذي يتم من
12:30 – 10:50

خالل استخدام أجهزة

( ( )SIMBoxاألردن )
مناقشة المشاريع الجديدة

14:00 – 12:30

15:30 – 14:00

استراحة الصالة والغذاء

تقييم وتطوير عمل الشبكة
مراجعة القواعد األساسية للشبكة

األربعاء  3أكتوبر  :2018اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الهيئات العربية

15:30 – 14:00

اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الهيئات العربية لمناقشة المواضيع
ذات البعد اإلستراتيجي.

الخميس  4أكتوبر  :2018اجتماع رؤساء الهيئات والوفود المرافقة
افتتاح االجتماع وكلمة االمين العام للشبكة
كلمة رئيس الشبكة الحالي (اإلمارات العربية المتحدة)
10:00 - 9:00

مراسم نقل رئاسة الشبكة إلى مملكة البحرين
كلمة رئيس الشبكة (مملكة البحرين)

10:30 – 10:00

11:00 – 10:30
11:30 – 11:00

استراحة قهوة

تقييم وتطوير عمل الشبكة
مراجعة القواعد األساسية للشبكة

12:30 – 11:30

مناقشة توصيات الخبراء حيال المشاريع الحالية

14:00 – 12:30

استراحة الصالة والغذاء

14:30 – 14:00

مناقشة توصيات الخبراء حيال المشاريع الجديدة

14:45 – 14:30

نشاط المكتب اإلقليمي العربي

15:00 – 14:45

مخرجات ورشة العمل

15:15 – 15:00

مستجدات االتحاد الدولي لالتصاالت

15:30 – 15:15

موعد ومكان االجتماع السابع عشر واختتام االجتماع

