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 (SG)األمانة العامة 
 

 2018فرباير  21جنيف،  
 

 :إىل CL-18/07 املرجع:
 ؛الدول األعضاء يف االحتاد -
واملؤسسات  االحتاد واملنتسبني إليه اتأعضاء قطاع -

 الدولية واإلقليميةواملنظمات  األكادميية املنضمة إليه
 والوطنية ذات الصلة

 (Mr. Reinhard Scholl) السيد رينهارد شول جهة االتصال:

 ai@itu.int الربيد اإللكرتوين:
 6320 730 22 41+ اهلاتف:

 5853 730 22 41+ الفاكس:

  
  القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام  املوضوع:

 (، جنيف، سويسرا2018مايو  17-15)

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

الفرتة  يسرين أن أدعوكم إىل حضور القمة العاملية الثانية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، اليت سُتعقد يف
وينظم االحتاد القمة بالشراكة مع يف جنيف، سويسرا.  (ITU) مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت 2018 مايو 17 إىل 15 من

 ألمم املتحدة.لوالوكاالت الشقيقة  (ACM)ورابطة آالت احلوسبة  XPRIZE مؤسسة
دفع عجلة التقدم حنو حتقيق حتديد التطبيقات العملية للذكاء االصطناعي اليت لديها القدرة على  2018واهلدف من قمة عام 

صياغة اسرتاتيجيات لضمان تنمية موثوقة وآمنة وشاملة لتكنولوجيات املتحدة. وستستمر القمة يف  أهداف التنمية املستدامة لألمم
أطلقت أول حوار عاملي شامل بشأن الذكاء  2017ويف حني أن القمة يف . الذكاء االصطناعي واحلصول املنصف على منافعها

املوجهة حنو العمل، سرتكز على حلول الذكاء االصطناعي املؤثرة القادرة على حتقيق منافع  2018طناعي املفيد، فإن قمة عام االص
ذلك الربنامج وإجراءات التسجيل يف املوقع اإللكرتوين  يف وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باحلدث مبا على املدى الطويل.

 .http://itu.int/go/AIforgood2018ن التايل: للحدث املتاح يف العنوا
. ونظرا  إىل الطلب الكبري على املشاركة واملشاركة يف احلدث جمانية، غري أن عدد املقاعد حمدود. وسيجري التسجيل على اخلط حصرا  

مراعاة أن الطلبات سُينظر فيها على أساس أسبقية التقدمي، مع إعطاء أولوية هذا احلدث، نوصي بشدة بالتسجيل مبكرا ، مع  يف
يستطيعون حضور احلدث  ألعضاء االحتاد واخلرباء املدعوين والضيوف البارزين من املنظمات الشريكة. وبالنسبة إىل هؤالء الذين ال

 ملشاركة عن بُعد طوال مدة احلدث.شخصيا ، سُتتاح خدمة البث الشبكي وا
وفرص الرعاية متاحة لألعضاء وللشركات املهتمة. وستكون رعاية هذا احلدث فرصة ممتازة لوضع البلد أو املنظمة كأحد القادة 

 جمال الذكاء االصطناعي على مسرح السياسات العامة العاملية. األوائل يف
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ذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، القمة العاملية للوملزيد من املعلومات ويف حالة وجود أي تساؤالت أخرى تتعلق ب
 .ai@itu.intيُرجى االتصال من خالل العنوان التايل: 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،

 )توقيع(

 جاو هولني
 العام األمني
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