
DAY THREE: Wednesday 15 December 2021
اليوم الثالث: األربعاء 15 كانون األول/ديسمبر 2021

Beirut Time (GMT +2)

10:00 – 11:15 Arab WSIS Track 
ADIP -The Age of Digital Inclusion:  
How technology can support the inclusion  
of persons with disabilities (ESCWA)
For Zoom Participation  click here
For YouTube Participation click here

مسار المنتدى العربي حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات:
 المنصة العربية لإلدماج الرقمي - عصر الشمول الرقمي: 

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
)اإلسكوا(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب 

10:00 – 11:15 Arab IGF Track
Innovative Community Solutions - Regulatory 
Opportunities and Challenges  (1/2) 
(ISOC ME)
For Zoom Participation click here
For YouTube Participation click here

مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
 حلول مجتمعية مبتكرة 

- الفرص والتحديات التنظيمية )1/2(
)جمعية اإلنترنت، الشرق األوسط(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب 

11:15 – 12:00  Break استراحة

12:00 – 13:15 Arab IGF Plenary Session 
Meaningful Access and Inclusiveness
(Arab IGF AMPAC - STF)
For Zoom participation click here 
For YouTube broadcast click here 

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
النفاذ المجدي والشمول

)اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المعنية بإعداد برنامج عمل 
المنتدى العربي لحوكمة االنترنت-مجموعة العمل الخاصة(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب 

13:15 – 14:00  Break استراحة

14:00 – 15:15 Arab WSIS Plenary Session
ICTs for Well-Being, Inclusion and Resilience: 
WSIS Cooperation for Accelerating Progress on 
the Sustainable Development Goals
(ITU - ESCWA)  
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here 

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي حول القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الرفاه والشمول 
والقدرة على الصمود: تعاون القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة
)المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت واإلسكوا(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب 

15:15 – 16:00  Break استراحة

16:00 – 17:15 Arab IGF Track: 
Innovative Community Solutions - Regulatory 
Opportunities & Challenges  (2/2)
(ISOC ME) 
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here 

مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
 حلول مجتمعية مبتكرة - الفرص والتحديات 

التنظيمية )2/2(
)جمعية اإلنترنت، الشرق األوسط(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب
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https://us06web.zoom.us/j/86243752667?pwd=Z0EvZHFMcHpHVnZHVzB0elBqTDZuUT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=uFVa3V6L1a4
https://us06web.zoom.us/j/86243752667?pwd=Z0EvZHFMcHpHVnZHVzB0elBqTDZuUT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=uFVa3V6L1a4
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YwmicLV9QAG3YKifCCHjkw
https://www.youtube.com/watch?v=X_WEkjSBmyo
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YwmicLV9QAG3YKifCCHjkw
https://www.youtube.com/watch?v=X_WEkjSBmyo
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-RNEAFI5Q_KbyDzAs5StjQ
https://www.youtube.com/watch?v=NP2l3QQ5EUI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-RNEAFI5Q_KbyDzAs5StjQ
https://www.youtube.com/watch?v=NP2l3QQ5EUI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u_tIt0vaRyixX352j-1X5A
https://www.youtube.com/watch?v=oEwJM5T7CqI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u_tIt0vaRyixX352j-1X5A
https://www.youtube.com/watch?v=oEwJM5T7CqI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hSpKCXUnTvGEVa4kA516Nw
https://www.youtube.com/watch?v=xQYqTDdMVbM
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hSpKCXUnTvGEVa4kA516Nw
https://www.youtube.com/watch?v=xQYqTDdMVbM

