
DAY FOUR: Thursday 16 December 2021
اليوم الرابع: الخميس 16 كانون األول/ديسمبر 2021

Beirut Time (GMT +2)

10:00 – 11:15 Special Event 2
9th Meeting of the Arab Egov Directors
[closed meeting]

الجلسة الخاصة 2
االجتماع التاسع لمديري الحكومة اإللكترونية العرب

)جلسة مغلقة(

10:30 – 11:15 Special-Event 3

Asia-Arab Dialogue on Digital Economy

(OMAN, DCO, UNCTAD, ESCWA, ESCAP)

For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

الجلسة الخاصة 3 

الحوار اآلسيوي العربي حول االقتصاد الرقمي

)ُعمان ، منظمة التعاون الرقمي، األونكتاد، اإلسكوا، اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ(

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

Legal, Policy and Regulatory Frameworks

(Arab IGF AMPAC - STF)

For Zoom participation click here 

For YouTube broadcast click here 

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
البيئة القانونية والسياسات واألطر التنظيمية

)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
Cybersecurity Development in the Arab region
(ITU ARO - ESCWA)
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here 

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي حول القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات:

تطور األمن السيبراني في المنطقة العربية
)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 Special Event 4

Partnership on Measuring ICT for Devel-
opment- improving ICT data availability to 
support regional digital development 

(UNCTAD, UNDESA, ITU, ESCWA)

For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

الجلسة الخاصة 4

الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ألغراض التنمية - تحسين توافر بيانات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لدعم التنمية الرقمية اإلقليمية

)األونكتاد، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم 
المتحدة، االتحاد الدولي لالتصاالت، اإلسكوا(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XimwBJmJTZyDKKZEqjAr8w
https://www.youtube.com/watch?v=lbIRxVR24FA
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https://www.youtube.com/watch?v=lbIRxVR24FA
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https://www.youtube.com/watch?v=XukadCupkXQ
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