
 

 (RDF-ARB) منطقة العربيةللالمنتدى اإلقليمي للتنمية 
 2019مارس  19

 لبنان -بيروت 
 

 المنظم خالل

 المعني بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنتدى العربي رفيع المستوى 

 2019مارس  21إلى  19، 2030عام لل المستدامةالتنمية  وأجندة
 

 عمالجدول األ

 

 بنود جدول األعمال الوقت والمكان

 التسجيل  08:30-09:00

09:00-10:30 

 القاعة الرئيسية

رفيع المستوى المعني بتنفيذ مخرجات القمة العالمية الثاني الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي 
 2030عام لل التنمية المستدامة وأجندةلمجتمع المعلومات 

 

 استراحة قصيرة+ صورة جماعية  10:30-11:00

11:00-12:00 

 قاعة ميزانين

 ، وما بعدها2019لتنفيذ اإلقليمي: االجلسة األولى: 

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت التنفيذ اإلقليمي لنتائج  مناقشةهو الغرض من هذه الجلسة 
(WTDC-17و )مؤتمر ( المندوبين المفوضينPP-18)  بهدف المساهمة في تنفيذ مجتمع

 .(SDG)المستدامة تحقيق أهداف التنمية و (WSIS) المعلومات

 

العربي لالتحاد الدولي لمكتب اإلقليمي ، المدير اإلقليمي لإبراهيم الحداد السيد/ :رئيس الجلسة
 لالتصاالت

 

 المتحدثون: 

 اللجنة ، منظمة األمم المتحدةنميةلتل التكنولوجيا دارةإ ديرم، حيدر فريحاتالسيد/  ₋
 سيا )اإلسكوا(آاالقتصادية واالجتماعية لغربي 

، األمين العام، المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات محمد بن عمرالسيد/  ₋
(AICTO) 

مديرة إدارة شئون االتحاد الدولي لالتصاالت، الجهاز القومي لتنظيم شهيرة سليم، السيدة/  ₋
 االتصاالت، مصر 

  ، مديرة التعاون الدولي، اوجيرو، لبنانزينة بو حربالسيدة/  ₋
  

 

https://www.itu.int/en/


2 

 

12:00-13:00 

 قاعة ميزانين

وأهداف  (WSIS) من القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالشراكات اإلقليمية الجلسة الثانية: 
 (SDGs)المستدامة  التنمية

المصلحة على  مختلف أصحابفيها تعاون يينبغي أن  التيعلى المجاالت ستركز هذه الجلسة 
 واهداف التنمية المستدامة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمخرجات لتعزيز الصعيد اإلقليمي 

 .في المنطقة العربية

 

الدولي لالتحاد  العربي المكتب اإلقليمي، منسق برامج، كريم عبد الغني السيد/: رئيس الجلسة
 لالتصاالت

 المتحدثون:

 ببيروت ليونسكوا مكتب ،مستشار االتصاالت والمعلومات، جورج عوض السيد/ -
(UNESCO) 

 (WB)رئيس برنامج البنية التحتية، البنك الدولي  إبراهيم ديجاني، السيد/ -

الرابطة الدولية لمشغلي االتصاالت ، رئيس منطقة الشرق األوسط، عباسي جوادالسيد/  -
(GSMA) 

  (ISOC) جمعية االنترنت، المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط، يموت سالمالسيدة/  -

 استراحة الغداء 13:00-14:00

14:00-15:30 

 قاعة ميزانين

  الدولي لالتصاالت للمنطقة العربيةالجلسة الثالثة: تنفيذ المبادرات اإلقليمية لالتحاد 

من أجل تنفيذ المبادرات الوضع الحالي مناقشة مفتوحة مع التركيز على الجلسة  ستكون هذه
 :اإلقليمية التالية

: البيئة، التغير المناخي واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالتاألولى  العربية المبادرة -
 في الطوارئ

: الثقة واألمان في استخدام األولى لالتحاد الدولي لالتصاالتالثانية  العربية المبادرة -
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المبادرة العربية الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالت: الشمول المالي الرقمي  -
المبادرة العربية الرابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت: انترنت األشياء والمدن الذكية  -

 والبيانات الضخمة
 المبادرة العربية الخامسة لالتحاد الدولي لالتصاالت: االبتكار وريادة االعمال -

 
 : الجلسةرؤساء 

 الدولي لالتصاالتلالتحاد  العربي المكتب اإلقليمي، منسق برامج، كريم عبد الغنيالسيد/  ₋
 ، مسئول برامج، المكتب اإلقليمي العربيمصطفى المهديالسيد/  ₋

 المتحدثون:

 ، ماستركاردللشئون الحكومية نائب رئيس منطقة الشرق األوسط، دقع الياسالسيد/  -
(Mastercard) 

، مديرة العمليات لمنطقة الشرق األوسط ومدير دولة لبنان، ماريان كرم السيدة/ -
(Dot.Lebanon) 

 

 استراحة قصيرة 15:30-16:00
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16:00-16:45 

 قاعة ميزانين

 لقطاعات االتحاد )التنمية، التقييس اللجان الدراسيةاألنشطة المتعلقة ب ة:الرابعالجلسة 
 االكاديمية هيئاتعضوية المراكز التميز وشبكة والراديو(،                      

الدراسات بلجان  للمسائل الدراسيةفي األعمال الجارية  االتحاد عضويةتحديث لالجلسة تهدف 
وعضوية الهيئات  مراكز تميز االتحاد بالمنطقة العربيةشبكة االختيارات الجديدة ل ،باالتحاد

 . داألكاديمية باالتحا

 

 : المتحدثون
 الدولي لالتصاالتلالتحاد  العربي المكتب اإلقليمي، منسق برامج، كريم عبد الغنيالسيد/  ₋
 ، مسئول برامج، المكتب اإلقليمي العربيمصطفى المهديالسيد/  ₋

 

16:45-17:00 

 قاعة ميزانين

 لجلسة الختاميةا

وزارة االتصاالت، ، العالقات الدولية وخدمات الصيانة ةرئيسالسيدة/ ايفون سليمان،  ₋
 الجمهورية اللبنانية

العربي لالتحاد الدولي  المكتب اإلقليمي، المدير اإلقليمي، ابراهيم الحدادالسيد/  ₋
 لالتصاالت

   

___________ 


