
DAY SIX: Tuesday 21 December 2021
اليوم السادس: الثالثاء 21 كانون األول/ديسمبر 2021

Beirut Time (GMT +2)

10:00 – 11:15 Digital Research & Education Infrastructure 
to Support Science and Achieve the  
UN-SDGs (ASREN)
For Zoom participation click here 
For YouTube broadcast click here

البنية التحتية للبحث والتعليم الرقمي لدعم العلوم وتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

)المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم(
رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب

10:30 – 11:15 RIPE NCC and Youth: How the Internet Works
(RIPE)
For Zoom Participation click here
For YouTube broadcast click here

مركز تنسيق شبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبية والشباب: 
كيف تعمل اإلنترنت

)مركز تنسيق شبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبية(
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
Human, Cultural and Behavioral Aspects 
related to Digital Platforms
(Arab IGF AMPAC - STF)
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:
األبعاد اإلنسانية والثقافية والسلوكية المرتبطة بالمنصات 

الرقمية
)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
E-commerce and Fintech - Implication of 
COVID-19 & Beyond
(UNCTAD - ESCWA - AFCC)
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

جلسة حوارية عامة للمنتدى العربي حول القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات:

التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا المالية - اآلثار الناجمة عن 
COVID-19 وما بعدها

)األونكتاد - اإلسكوا – اتحاد الغرف العربية(
رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 
رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب

15:15 – 16:00  Break استراحة

16:00 – 17:15 Digitalisation and Environmental policy: 
looking at key trends (IGF)
For Zoom Participation click here 
For YouTube broadcast click here

الرقمنة والسياسة البيئية: النظر في االتجاهات الرئيسية

)منتدى حوكمة اإلنترنت(

رابط المشاركة في الجلسة عبر زووم 

رابط متابعة البث المباشر عبر يوتيوب
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