
DAY FIVE: Monday 20 December 2021
اليوم الخامس: اإلثنين 20 كانون األول/ديسمبر 2021

Beirut Time (GMT +2)

10:00 – 11:15 Technology and Innovation for the 
Land Transport Sector
For Zoom participation click here 
For YouTube broadcast click here 

التكنولوجيا واالبتكار في قطاع النقل البري

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 

رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب

10:30 – 11:15 Making the Internet More Acceptable 
Universally
(AICTO, ICANN)
For Zoom Participation click here
For YouTube broadcast click here

جعل اإلنترنت أكثر قبواًل عالمًيا
(AICTO، ICANN)

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
Digital Development Paradigm in 
the Arab Region: Between Digital 
Economy and Digital Transformation 
Approaches
(Arab IGF AMPAC - STF)
For Zoom participation click here 
For YouTube broadcast click here

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
منظور التنمية الرقمية في العالم العربي: ما بين مقاربتي 

االقتصاد الرقمي والتحول الرقمي
)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
Forging Partnership for implementing 
digital transformation in the Arab Region
(ITU ARO)
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي حول القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات:

إقامة الشراكات لتنفيذ التحول الرقمي 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 5
WSIS UN Regional Commission’s 
Meeting
(ESCWA, ECA, ECE, ESCAP, ECLAC)
[closed meeting]
By Invitation

الجلسة الخاصة 5:
اجتماع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة الخاص بالقمة العالمية 

لمجتمع المعلومات
)اإلسكوا، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية ألوروبا، 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، اللجنة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(

]جلسة مغلقة[
)دعوة خاصة(

DAY FIVE: Thursday 16 December 2021

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UrZRVYUbT06vc1tglzSDLw
https://youtu.be/Gw8tlhs_n7g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UrZRVYUbT06vc1tglzSDLw
https://youtu.be/Gw8tlhs_n7g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_96xb042JQK6mwe0I7kkwlw
https://youtu.be/XDWC3tPODtI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_96xb042JQK6mwe0I7kkwlw
https://youtu.be/XDWC3tPODtI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UeEE41_FTTuU2wgQRAdU0Q
https://youtu.be/-iikZHlx5OQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UeEE41_FTTuU2wgQRAdU0Q
https://youtu.be/-iikZHlx5OQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y6IJQP81TymjQjAVjsp5Eg
https://youtu.be/gU-K5563KtU
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y6IJQP81TymjQjAVjsp5Eg
https://youtu.be/gU-K5563KtU

