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 ؛شكل االجتماع لحوالمسائل اإلجرائية وتحديث   .1
 ؛اتقرير هيئة المكتب المنتهية واليته .2
 تقرير مفوضية االتحاد االفريقي؛ .3
لوجيا المعلومات واالتصاالت والبرامج والمشاريع القارية لوسائل ووضع تكن  .1

 اإلعالم؛
 اعتماد اإلعالن حول إدارة اإلنترنت؛  .5
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 المساهمات المحددة من المؤسسات المتخصصة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ .6
  .عمالأمن  دما يستج  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل برنامج مشروع
 

 0202نوفمبر  02 اإلثنين،األول                                                                                 اليوم
 

  التسجيل 0022 -0022
  

 المسائل اإلجرائية  :األولى الجلسة
 

 االفتتاح  مراسم:  0022 -0022

 مدير اإلعالم واالتصال  كلمة -

 رئيس هيئة المكتب  مالي، بيان -
 

 اإلجرائية  المسائل:  02022 -0022

 شكل االجتماع  حول تحديث -

 جدول االعمال وبرنامج العمل  اعتماد -
 

 لوجياووتكن لالتصاالت المتخصصة الفنية االفريقي االتحاد للجنة اواليته المنتهية المكتب هيئة تقرير 02002 -02022

 واالتصاالت المعلومات
 

 القهوة/ الشاي لتناول استراحة 02021 -02002
 

 1 الجلسة العامة :الثانية الجلسة
 

 تصال،واالوإدارة اإلعالم  والتقييم،التفتيش  قسممفوضية االتحاد االفريقي عن أنشطة  تقرير - 00022 -02021

 قبل قسم نظم المعلومات + إدارة اإلعالم واالتصال( )من للنيبادووكالة التخطيط والتنسيق 
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 حلقات نقاش            00022 -00022

 
 0الجلسة العامة  :الثالثة الجلسة

 
 القارية واإلقليمية     البرامج 00022 -00022

 االقتصادية اإلقليمية  المجموعات -

  المتخصصة  المؤسسات -

 االفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  االتحاد -

 للبريد األفريقي تحادالا -

 (واالتصال اإلعالم)إدارة  األفريقية السجالت كتاب -

 (ألفريقيااألمم المتحدة االقتصادية  لجنة) واالبتكارالمعلومات واالتصاالت  تكنلوجيا -

ل برنامج المنظمة االفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية والالسلكية عبر األقمار حو تحديث -

 الصناعية 

  الشبكة لمعلومات االفريقي المركز إدارة سياسة حول تحديث -
 

 نقاش  حلقات 00021 -00022
 

 الغداء لتناول استراحة 01022 -00021
 

 0الجلسة العامة  :الرابعة الجلسة
 

 والمشاريع الجارية لالتحاد االفريقي  البرامج 01002 -01022

 السيبراني منألا -

  فريكاآ دوت -
 نقاش  حلقات 03002 -01002

 القهوة/ الشاي لتناول استراحة 16:30-16:45
 

 .ةواصلم-0 العامةالجلسة  :الخامسة الجلسة
 

 االتحاد االفريقي الجارية  مشاريع 02001 -03021

 0202-0202 واالتصاالت للدعوة األفريقي االتحاد استراتيجية -

  العالمات التجارية لالتحاد األفريقي  حملة -

 األفريقي  االتحادالبصرية لمفوضية و ةالسمعي ستديوهاتاأل -
 

 
 نقاش  حلقات 00022 -02001

 
 اليوم األول  نهاية 
  

 0202 نوفمبر 00 الثالثاء،الثاني                                                                                     اليوم
  

 األولى: الجلسات الموازية  الجلسة
 

 الجارية  المشاريع 02022 -0022

تأكيده من قبل  تم)يحول اإلعالم واالتصال  جلسة  لوجياووالتكن واإلعالم االتصال حول جلسة

 (إدارة اإلعالم واالتصال

 األولوية ذات العمل خطة تنفيذ حالة 

 ريقيااف في التحتية البنية تطوير لبرنامج
  اإلعالم وسائل في الجنسين مسائل تنوع 
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 العزلة عن المناطق الريفية والنائية  فك

األساسية  التحتيةوالوصول إلى البنية 

 في أفريقيا؛ 

 محور  

 جديدة بشأن التوجهات  استراتيجية

 المحورية المحطة الستخدامالجديدة 

لى إ تسليمالونترنت األفريقية إلا شبكةل

 مفوضية االتحاد االفريقي 
 

 
 

 نقاش  حلقات 02021 -02022
 

 القهوة/الشاي لتناول استراحة 00022 -02021
 

 تتواصل  –الجلسات الموازية  :الثانية الجلسة
 

 الجارية  المشاريع 12:31 -11:11
 

 واالتصال اإلعالم حول جلسة واالتصال اإلعالم لوجياوتكن حول جلسة

 العائد الرقمي  استخدام 

 ن. )موترابطها أفريقيامكاتب البريد في  كهربة 

 قبل اتحاد البريد األفريقي(

 

 في وسائل اإلعالم  المرأة صورة

  األنترنت إلدارة األفريقي المنتدى

  
 نقاش  حلقات 13:15 -12:31

 لتناول الغداء  استراحة 13:45-15:00
 
 

  ةواصلم –الجلسات الموازية  :الثالثة الجلسة
 

 الجارية  المشاريع 01021 -01022
 حول اإلعالم واالتصال  جلسة واالتصاالت المعلومات لوجياوتكن حول جلسة

والمؤسسات  األعضاء،محددة من الدول  مساهمات

 :الدوليةوالمنظمات  المتخصصة،
 

حول المؤتمر العالمي  تحديث -

)االتحاد  00الـ ذاعيةلالتصاالت اال

 السلكية لالتصاالت االفريقي

 (والالسلكية

الدولي  )االتحاد فريكاآ سمارت -

لالتصاالت /مفوضية االتحاد 

 االفريقي(

 التحول في والخبرة التميز مركز -

 )تونس( البريدي

 

 الصحافة التنموية  تحسين

 

 
 

 
 نقاش  حلقات
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01021- 03022 
 

03002- 03021 
 
 
 

  :الرابعة الجلسة
  

 
03021- 00022 

 
 
 
 
 

 
 لتناول الشاي/القهوة  استراحة

 
 
 

 العامة الرابعة  الجلسة
 
 

  الشراكات
 

 (ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم)لجنة  التشفير عملة/الكتلة سلسلة -

 (اإلنترنت)جمعية  لإلنترنت، التحتية البنية امن إرشادات -

 (أوروبا مجلس) بودابست اتفاقية -

 )أذربيجان( الفضاء تطبيق -

 (كنيما) المخصصة التحتية البنيةعن  بياناتال جمع -
 

 اليوم الثاني  نهاية 
  
  
  

 0202 نوفمبر 00 األربعاء،الثالث                                                                       اليوم
 
  

 1الجلسة المغلقة وبناء القدرات  :الموازيةاالولي: الجلسات  الجلسة
 

وإغالق اإلنترنت، والمبادئ التوجيهية لخصوصية  السيبراني، منألوا السيبراني،التأمين  :القدرات بناء 00002 -0022

 وحماية البيانات الشخصية  أفريقيا،
 الصحافة التنموية  تحسين

 
 وترجمة الوثائق واستنساخها  إعداد 00002 -0022

 
 الغداء لتناول استراحة 01022 -00002

 
 1الجلسة العامة  :الثانية الجلسة

 
 واعتماد الوثائق ليتم تقديمها إلى الدورة الوزارية  بحث 01002 -01022

 دورة الخبراء  تقرير -

 .الوزارياإلعالن  مشروع -

 جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الوزارية  مشروع -
 

 نقاش حلقات 02022 -01002
 الختامية لمدير البنية التحتية والطاقة  الكلمة

 
  
 الخبراء دورة ونهاية الثالث اليوم نهاية 
  

 

                                            
  1  الترجمة الفورية مطلوبة بالفرنسية اإلنجليزية 


