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  CL17-14 املرجع:

 إىل: السيد رينهارد شول لالتصال:
 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
ؤسسات وامل االحتاد واملنتسبني إليه اتأعضاء قطاع -

مية واملنظمات الدولية واإلقلي األكادميية املنضمة إليه
 والوطنية ذات الصلة

 5860 730 22 41+ اهلاتف:

 intai@itu. الربيد اإللكرتوين:

  

 القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام املوضوع:
 ، جنيف، سويسرا2017يونيو  9-7

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

إلى  7  الترتة ن عقد يف، واليت ست  للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العاماألوىل  القمة العالميةيسرين أن أدعوكم إىل 
 XPRIZE ويتوىل تنظيم القمة االحتاد ونؤسسة .في جنيف، سويسرا (ITU) بمقر االتحاد الدولي لالتصاالت 2017 يونيو 9

ونتوضية األنم املتحدة السانية حلقوق  (ILO) بالشراكة نع وكاالت ن  األنم املتحدة، ننها ننظمة العمل الدولية
وننظمة األنم  (UNICRI) واليونسكو واليونيسيف ونعهد األنم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة (OHCHR) اإلنسان

 UN Global Pulse ونبادرة األنم املتحدة (UNITAR) األنم املتحدة للتدريب والبحثونعهد  (UNIDO) املتحدة للتنمية الصناعية
 .(WIPO) واملنظمة العاملية للملكية التكرة (WHO) وننظمة الصحة العاملية

قر تويهدف احلدث إىل وضع عملية تطوير حلول الذكاء االصطناعي ونشرها اليت ميكنها نواجهة التحديات العاملية ذات الصلة بال
واجلوع والصحة والتعليم والبيئة وغريها. وسيتم الرتكيز بشكل خاص على تسخري الذكاء االصطناعي يف املساعدة على تنتيذ أهداف 

 لألنم املتحدة. (SDG) التنمية املستدانة
ة وخرباء الذكاء دة الصناعوسيوفر احلدث ننربًا حمايدًا للمسؤولني احلكونيني ووكاالت األنم املتحدة واملنظمات غري احلكونية وقا

االصطناعي ملناقشة القضايا التقنية واجملتمعية والسياساتية واألخالقية املتعلقة بالذكاء االصطناعي وتقدمي توجيهات وتشجيع إجراء 
 حوار وتعاون دوليني دعماً لالبتكار يف جمال الذكاء االصطناعي.

للحدث ونشروع الربنانج اخلاص به. واملعلونات املتعلقة باحلدث،  نتاهيميةوميكنكم االطالع يف املرفق بالطي على نذكرة 
املوقع اإللكرتوين للحدث على:  يفنتاحة  ،ذلك الربنانج وقائمة املتحدثني الذي  أكدوا نشاركتهم يف مبا

default.aspx-T/AI/Pages/201706-t/en/ITUhttp://www.itu.in وي رجى ن  املشاركني نطالعة املوقع دوريًا ملتابعة .
 املستجدات. آخر
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وست جرى عملية التسجيل حصرًا على اخلط يف املوقع واملشاركة باحلدث جمانية، غري أن عدد املقاعد حمدود. 
www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=3000969 ًالكبري على  إىل الطلب. ونظرا

ع إعطاء نهذا احلدث، نوصي بشدة بالتسجيل نبكراً، نع نراعاة أن الطلبات ستنظر على أساس أسبقية التقدمي،  املشاركة يف
 االحتاد واخلرباء املدعوي  والضيوف البارزي  ن  املنظمات الشريكة. ءأولوية ألعضا

يستطيعون حضور احلدث شخصياً، ست تاح خدنة البث عرب الويب واملشاركة ع  ب عد طوال ندة احلدث.  بالنسبة إىل هؤالء الذي  ال
 وللمشاركة ع  ب عد، نطلوب أيضاً التسجيل على اخلط.

ما ست تاح خدنة العرض ات العانة. كلالحتاد وملعظم اجللسوست جرى املناقشات باإلنكليزية نع ترمجة فورية إىل اللغات الرمسية الست 
 النصي للحوار أيضاً للجلسات العانة.

أحد القادة األوائل كوالرعاية نتتوحة لألعضاء وللشركات املهتمة. وستكون رعاية هذا احلدث فرصة ممتازة لوضع البلد أو املنظمة  
 جمال الذكاء االصطناعي على نسرح السياسات العانة العاملية. يف

 .sponsorship.aspx-T/AI/Pages/201706-www.itu.int/en/ITUوميك  االطالع على نزيد ن  املعلونات على: 
ام، القمة العاملية للذكاء االصطناعي ن  أجل حتقيق الصاحل العزيد ن  املعلونات ويف حالة وجود أ  تسالالت أخرى تتعلق بومل

 .AI@int.intي رجى االتصال على العنوان التايل: 

 وتتضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]التوقيع[

 هولني جاو

 1 الملحقات:
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 القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العامالملحق: مشروع برنامج 
 2017 يونيو 9-7

 مقر االتحاد الدولي لالتصاالت، جنيف، سويسرا

 معلومات أساسية
دور الذكاء  نت املناقشات حولبسرعة. ويف حني أنه قد يؤثر قريبًا يف حياة نئات املاليني، فقد كا (AI) ينمو الذكاء االصطناعي

ناقشة نتتوحة وظلت جمموعة واسعة ن  األصوات تناد  مب االصطناعي يف اجملتمع تشكل دائماً جملتمع للعلماء ونستشريف املستقبل.
اساتية معية والسيالتقييسية واجملتو بشأن الذكاء االصطناعي بني احلكونات والصناعة واجملتمع املدين لتناول التحديات التقنية 

 واألخالقية اليت تطرحها األنظمة احلالية واملستقبلية للذكاء االصطناعي.
ويف هذا السياق، يعقد االحتاد حوارًا عامليًا ألصحاب املصلحة املتعددي  بشأن دور الذكاء االصطناعي يف اجملتمع واستخدانه 

الية واضعي السياسات وقادة الصناعة واملؤسسات امل وسيجمع هذا احلدثنواجهة التحديات الكربى اليت تواجهها البشرية.  يف
ص، كيتية ة أخرى ملناقشة، بشكل خايواهليئات األكادميية واجملتمع املدين ن  البلدان املتقدنة والنانية فضاًل ع  ننظمات دول

تحدة يف ننرب حمايد وشانل لألنم امل (SDG) تسخري استخدام الذكاء االصطناعي يف املساعدة على تنتيذ أهداف التنمية املستدانة
 للجميع.

 أهداف الحدث
  ملعيشة على اتوفري ننرب حلوار دويل ألصحاب املصلحة املتعددي  بشأن استخدام الذكاء االصطناعي يف حتسني

 .العاملي الصعيد
  الصحة و تشجيع وعرض تطوير حلول الذكاء االصطناعي اليت تواجه حتديات عاملية حمددة تتعلق بالتقر واجلوع

 واملساواة بني اجلنسني وغريها.

 النسق
 ثالثة أيام: جلسات عانة وجلسات نتصلة 

 الموعد
 9-7  2017يونيو 

 المكان
 نقر االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف 

 الجهة المنظمة
 االحتاد الدويل لالتصاالت ونؤسسة XPRIZE 

 الشركاء
 ننظمة العمل الدولية (ILO) ونتوضية األنم املتحدة السانية حلقوق اإلنسان (OHCHR)  واليونسكو واليونيسيف

 (UNIDO) وننظمة األنم املتحدة للتنمية الصناعية (UNICRI) ونعهد األنم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
وننظمة الصحة  UN Global Pulse ونبادرة األنم املتحدة (UNITAR) ونعهد األنم املتحدة للتدريب والبحث

 .(WIPO) واملنظمة العاملية للملكية التكرة (WHO) العاملية
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 المشاركون
 املتحدثون: كبار املسؤولني التنتيذيني ن  الصناعة واحلكونات واألنم املتحدة واجملتمع العلمي

حكونية وننظمات األنم املتحدة وكربى شركات التكنولوجيا وأصحاب املشاريع املبتدئة واملصارف وزارات ووكاالت  :احلضور
املشاركة  واملنظمات غري احلكونية وكل ن  يرغب يف واجلانعاتونؤسسات متويل املشاريع واجلمعيات ونؤسسات البحث والتطوير 

 ام.احلوار الدويل بشأن الذكاء االصطناعي لتحقيق الصاحل الع يف
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 مشروع البرنامج

 يونيو 7األربعاء،  -اليوم األول 
 كلمات ترحيب 10:00 - 10:30

 ندعو(، األنني العام لألنم املتحدة أنطونيو غوتيريس( 
 الدويل لالتصاالت األنني العام لالحتاد، هولين جاو 
 ندير تنتيذ ، نؤسسةماركوس شينغلس ، XPRIZE 

 بشأن املستقبل إهلام -عجائب  10:30 - 11:15

 كلمة رئيسية افتتاحية نلهمة:
 املدير التنتيذ  ورئيس جملس إدارة شركةروبرت ستادلر ، AUDI AG 

 اسرتاحة لتناول القهوة 11:15 - 11:45

 الوضع احلايل للذكاء االصطناعي 11:45 - 12:45

 اسرتاحة لتناول الغداء 12:45 - 14:00

 للذكاء االصطناعي يف األفقاآلثار التحويلية  14:00 - 15:30

 اسرتاحة لتناول القهوة 15:30 - 16:00

 فرصة لوضعه على الطريق الصحيح -خارطة طريق للذكاء االصطناعي يف املستقبل  16:00 - 18:00

 حتل عشاء للرتحيب 18:30 - 21:00

 
 يونيو 8اخلميس،  -اليوم الثاين 

 واألن  واألخالقيات واجملتمع التحديات املتعلقة باخلصوصية 09:00 - 10:00

 اسرتاحة لتناول القهوة 10:00 - 10:30

 أفرقة نتخصصة بشأن التحديات اجملتمعية أفرقة نتخصصة بشأن اخلصوصية واألخالقيات 10:30 - 12:00

 التطوير األخالقي  تعزيز الخصوصية واألمن 
 للذكاء االصطناعي

 اإلنسان واآللة مستقبل العمل

 اسرتاحة لتناول الغداء 12:00 - 13:30

 نقرتحات "نتخصصة" بشأن التحديات املتعلقة باألن  واألخالقيات واجملتمع 13:30 - 14:00

 الصاحل العام املشرتك والعيش املستدام 14:00 - 15:00

 اسرتاحة لتناول القهوة 15:00 - 15:30

 أفرقة نتخصصة بشأن العيش املستدام أفرقة نتخصصة بشأن الصاحل العام املشرتك 15:30 - 17:00

 الذكاء االصطناعي  
 من أجل االزدهار

بيانات الصالح 
 االجتماعي العام

النهوض بمواطنين 
 صحة أكثر

 المدن 
 والمجتمعات الذكية

 نقرتحات "نتخصصة" بشأن الصاحل العام املشرتك والعيش املستدام 17:00 - 17:30

 حتل استقبال 19:00 - 20:30
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 يونيو 9اجلمعة،  -اليوم الثالث 
 بناء القدرات واحلد ن  التقر 09:00 - 10:00

 اسرتاحة لتناول القهوة 10:00 - 10:30

 أفرقة نتخصصة بشأن بناء القدرات أفرقة نتخصصة بشأن احلد ن  التقر 10:30 - 12:00

 منع الكوارث  القضاء على الجوع 
 واإلغاثة عند وقوعها

 تعزيز المساواة  التعليم
 في مجال الذكاء االصطناعي

 اسرتاحة لتناول الغداء 12:00 - 13:30

 القدرات نقرتحات "نتخصصة" بشأن احلد ن  التقر وبناء 13:30 - 14:00

 االستثمار واجلوانب االقتصادية وحتديد شكل املستقبل 14:00 - 15:00

 اسرتاحة لتناول القهوة 15:00 - 15:30

 أفرقة نتخصصة بشأن حتديد شكل املستقبل أفرقة نتخصصة بشأن االستثمار واجلوانب االقتصادية 15:30 - 17:00

المؤشرات الرئيسية لألداء  أثر االستثمار 
 من أجل النجاح

هج متقدمة من الحكومات ن  
والصناعة وأصحاب 

 المصلحة اآلخرين

 خارطة طريق 
 للذكاء االصطناعي

 "نتخصصة" بشأن االستثمار واجلوانب االقتصادية وحتديد شكل املستقبلنقرتحات  17:00 - 17:30

 اجللسة اخلتانية 17:30 - 18:00

___________ 


