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 ورشة العمل المشتركة لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن إحصاءات 
 لمنطقة كومنولث الدول المستقلة والمنطقة العربيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 2019فرباير  12-14أوزبكستان، مجهورية طشقند، 
 
 

 أوزبكستان طشقند،، Wyndham Tashkentسُتعقد ورشة العمل يف فندق 
 No. 7/8, 100000, Tashkent, Uzbekistan-Amir Temur Str., C ,4: العنوان

 
 مشروع البرنامج

 2019يناير  12الثالثاء 
 تسجيل المشاركين 09:30-10:00

 مالحظات افتتاحية: 10:00-10:15
  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية أوزبكستانوزارة تنمية 

  االحتاد الدويل لالتصاالت(ITU) 

 مقدمة واألساس المنطقي لورشة العمل   1 10:15-10:30
 االحتاد الدويل لالتصاالتكرمي عبد الغين، منسق الربامج، املكتب اإلقليمي للمنطقة العربية، املتحدث:  

 واستراحة قصيرةصورة جماعية  10:30-11:00

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استعراض عمل االتحاد فيما يتعلق بإحصاءات   2 11:00-11:45
االحتاد الدويل فريد خنلي، منسق الربامج، املكتب اإلقليمي ملنطقة كومنولث الدول املستقلة، املتحدث: 
 لالتصاالت

 المعلومات واالتصاالت ومنهجياتها على الصعيد العالميالمعايير القياسية لتكنولوجيا    3 11:45-12:30
 االحتاد الدويل لالتصاالت، تمارتن شابر، حملل أول يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاملتحدث: 

 ، أوزبكستانعرض ُقطري   4 12:30-13:00
 أوزبكستان مجهورية يف املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت تنمية املتحدث: وزارة

 استراحة الغداء 13:00-14:00
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 (IDI)الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    5 14:00-15:00
 االحتاد الدويل لالتصاالت، تمارتن شابر، حملل أول يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاملتحدث: 

 استراحة قصيرة 15:00-15:30

 الشبكات الهاتفية الثابتة والشبكات الخلوية المتنقلة وعرض النطاق الدوليمؤشرات    6 15:30-16:30
مبدريد، إسبانيا، استشاري  كومبلوتنسيانيغو هريغويرا، أستاذ مساعد يف علم االقتصاد، جامعة  املتحدث: 

 الدويل لالتصاالتلالحتاد 

 ، بيالروسعرض ُقطري   7 16:30-17:00
 املتحدث: حيدَّد الحقا  

  

 
 2019فبراير  13األربعاء 

 مؤشرات خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة وخدمات االتصاالت المقدمة في باقة   8 09:30-10:30
مبدريد، إسبانيا، استشاري  كومبلوتنسيانيغو هريغويرا، أستاذ مساعد يف علم االقتصاد، جامعة  املتحدث: 

 الدويل لالتصاالتلالحتاد 

 استراحة قصيرة 10:30-11:00

 رات جودة الخدمة وحركة االتصاالتمؤش   9 11:00-12:00
مبدريد، إسبانيا، استشاري  كومبلوتنسيانيغو هريغويرا، أستاذ مساعد يف علم االقتصاد، جامعة  املتحدث: 

 الدويل لالتصاالتلالحتاد 

 ، قيرغيزستانعرض ُقطري   10 12:00-12:30
 املتحدث: حيدَّد الحقا  

 استراحة الغداء 12:30-14:00

 ات وفرص العمل والتلفزيون بالدفعاإليرادات واالستثمار    11 14:00-15:00
مبدريد، إسبانيا، استشاري  كومبلوتنسيانيغو هريغويرا، أستاذ مساعد يف علم االقتصاد، جامعة  املتحدث: 

 الدويل لالتصاالتلالحتاد 

 استراحة قصيرة 15:00-15:30

 عرض ُقطري   12 15:30-16:30
 املتحدث: حيدَّد الحقا  

 

 2019فبراير  14األربعاء، 
الحصول على بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل االستقصاءات: الممارسات    13 09:30-10:00

 الجيدة وآليات التنسيق الوطنية
 االحتاد الدويل لالتصاالت، تواالتصاالمارتن شابر، حملل أول يف جمال تكنولوجيا املعلومات املتحدث: 

 عرض ُقطري    14 10:00-10:30
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 املتحدث: حيدَّد الحقا  

 استراحة قصيرة 10:30-11:00

 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األسر استعراض مؤشرات استخدام   15 11:00-12:30
 االحتاد الدويل لالتصاالت، تواالتصاالمارتن شابر، حملل أول يف جمال تكنولوجيا املعلومات املتحدث: 

 استراحة الغداء 12:30-14:00

 أفرقة الخبراء التابعة لالتحاد   16 14:00-14:30
 االحتاد الدويل لالتصاالت العربية، للمنطقة اإلقليمي املكتب الربامج، منسق الغين، عبد كرمياملتحدث:  

 االستقصاء الخاص بكم حاد ببياناتكيفية موافاة االت   17 14:30-15:00
 االحتاد الدويل لالتصاالت، تمارتن شابر، حملل أول يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالاملتحدث: 

 االستنتاجات وحفل االختتام   18 15:00-15:15

___________ 


