
 

 

Arab Regional Office Activities in 2014 

 2014 أنشطة المكتب االقليمي العربي لعام

 
Projects 

 مشاريع
 

 

Activity Title 

 اسم النشاط

 

Activity 

Type 

 طبيعة

النشاط   

Venue 

 المكان

Dates 

 التواريخ

Cloud Computing Pilot Project 

السحابية  الحوسبةمشروع تجريبي عن   

 2014  مشروع

Pilot Project on Smart Water 

    للمياة الذكية االدارة مشروع تجريبي عن

 2014  مشروع

Regional Project on Capacity 

Building on Indicators 

مشروع إقليمي بشأن بناء القدرات المتعلقة 

 بالمؤشرات

 2014  مشروع

 

 



Assistance 

 مساعدات

 

Activity Title 

لنشاطاسم ا  

 

Activity 

Type 

 طبيعة

النشاط   

Venue 

 المكان

Dates 

 التواريخ

Technical Assistance to build national 

backbone and broadband networks 

 الوصالت الرئيسيةتقديم المساعدة التقنية لبناء

شبكات النطاق العريض و الوطنية  

 2014  مساعدة فنية

Adaptation and implementation of 

Roadmaps for Transition from 

Analogue to Digital transition  

التحول من البث ق لتكيف وتنفيذ خرائط طرا

 التماثلي للبث الرقمي

 2014   مساعدة فنية

Establishment of Arab FOSS Network 

 إنشاء الشبكة العربية للبرامج مفتوحة المصدر

 2014   مساعدة فنية

Assistance to Arab ICT Technoparks 

نولوجية للمدن واالقطاب التك مساعدة   

 2014   مساعدة فنية

Concentrated Assistance to Yemen 

 مساعدة مركزة لليمن

 Sana’a 2014 مساعدة فنية

Concentrated Assistance to Mauritania 

 مساعدة مركزة لموريتانيا

 Nouakchott 2014 مساعدة

Assistance to Somalia in Spectrum 

Management 

 مساعدة للصومال في مجال ادارة الطيف الترددي 

 

 Somalia 2014 مساعدة

Ad hoc Assistance 

في تنفيذ المشروعات  لدولل  مساعدات مباشرة

 ()حسب طلب اإلدارات

 

 2014  مساعدة

Assistance to Arab Regulators 

Network (AREGNET) 

   لهيئات تنظيم االتصاالت مساعدة للشبكة العربية

 2014   مساعدة

 

 



Events 

 أحداث

Activity Title 

 اسم النشاط

 

Activity 

Type 

 طبيعة

النشاط   

Venue 

 المكان

Dates 

 التواريخ

Forum on Spectrum issues 

معني بقضايا الطيفمنتدى   

 2014  منتدى 

Regional Forum on NGN 

 إلقليمي المعني بشبكات الجيل التاليمنتدى اال

 2014   منتدى

Training for Conformance and 

Interoperability 

 البيني دورة تدريبية عن التوافقية والتشغيل 

 2014  دورة تدريبية

Promotion of the development and 

implementation of common C&I  

Regimes and Mutual Recognition 

Agreements in ARB countries 

تعزيز التنمية وتنفيذ مشترك لنظم التوافقية والتشغيل 

واالعتراف المتبادل باالتفاقيات في الدول البينى 

 العربية

 2014  ورشة

Promotion of Arabic Digital Content 

 العربى تعزيز المحتوى الرقمي 

 2014  ندوة

Regional Seminar to Arab LDC 

countries on function separation ;  Way 

to the Regulation  

الفصل الندوة االقليمية للدول العربية االقل نموا حول 

  : الطريق الي التنظيم الوظيفي

 2014   ندوة

Arab LDC countries Workshop on 

Submarine Cables Landing points: 

Access and Regulations 

ورشة عمل للدول العربية االقل نموا حول نقاط 

 النفاذ والتنظيم: لبحريةاالكوابل إنزال 

 2014  ورشة

Regional Development Forum 

 منتدى االقليمي للتنميةال

 2014  منتدى

Regional Economic and Financial 

Forum for Arab States (REFF-ARB) 

 المنتدى االقتصادي والمالي اإلقليمي للدول العربية

 2014   منتدى

Capacity Building for Cybersecurity 

بناء القدرات لالمن حول  االقليمي  المنتدى 

 السيبراني

دىمنت   2014 

 


