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 مشروع البرنامج 

   0202نوفمبر  02اليوم األول: الخميس 

 التسجيل 03.8-0388

 جميع المشاركين –الجلسة األولى: مراسم االفتتاح والمسائل اإلجرائية 

 : مدير البنية التحتية والطاقةسقالمن-االفتتاحمراسم   0388-03.8

 كلمة سعادة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة  -

 وزير االقتصاد الرقمي في جمهورية مالي ،السيد توري كلمة معالي -

 المسائل اإلجرائية 03.8-083.8

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل -

 تخاب هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصةإحاطة حول عملية ان -

 استراحة لتناول القهوة/الشاي 083.8-00388

 جلسة مغلقة  –الجلسة الثانية: جلسة عمل 

 اعتماد تقرير اجتماع الخبراء - 00388-0.388

 مناقشات واستنتاجات وتوصيات -

 اعتماد اإلعالن حول إدارة اإلنترنت -

 استراحة لتناول الغداء 0.388-033.8

 جلسة مغلقة –الجلسة الثالثة: جلسة عمل 

 اعتماد مشروع اإلعالن - 033.8-00388

 اعتماد مشرع البيان -

  استراحة لتناول القهوة/الشاي 00388-003.8

 نهاية اليوم األول 

 
 

  0202نوفمبر  02اليوم الثاني: الجمعة 

 إحاطة حول إيقاف تشغيل اإلنترنت 083.8-00388

  حة لتناول القهوة/الشاياسترا 083.8-00388

 جلسة مغلقة –الجلسة الرابعة: جلسة عمل 

 

00388-0.3.8 

 تقرير الدورة الوزارية واعتمادهبحث  -

 أديس أبابا وبيان اعتماد إعالن -

 اللجنة الفنية المتخصصةمكتب  هيئة عملية انتخاب -
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 الدروة المقبلة للجنة الفنية المتخصصةومكان انعقاد تحديد موعد  -

 د من أعمالما يستج -

  استراحة لتناول الغداء 0.3.8-033.8

 المنسق: مدير االتصاالت والمعلومات –جميع المشاركين  –الجلسة الختامية: مراسم االختتام 

 سعادة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة  كلمة - 033.8-00388

التحاد األفريقي الفنية اجنة للب للدورة الثانية كلمة ختامية من الرئيس المنتخ -

 واالتصاالت لمعلوماتاتكنولوجيا لالمتخصصة 

 مدير االتصاالت والمعلومات –مؤتمر صحفي  00388-003.8

 سعادة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة  - 

تكنولوجيا لالتحاد األفريقي الفنية المتخصصة اجنة للالرئيس المنتخب للدورة الثانية  -

 واالتصاالت لمعلوماتا

 اجتماع مفوضية االتحاد األفريقي مع هيئة المكتب المنتخبة حديثا 003.8-003.8

 
 


