
 

 

 

 (SG)األمانة العامة 
 
 2018 مارس 13جنيف،  
 

: الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء القطاعات إلى Circular Letter/SPM/CCD/No. 18/16 املرجع:
 Patricia Benoit-Guyot جهة االتصال: والمنتسبين والهيئات األكاديمية

  6094 730 22 41+ اهلاتف:

  protocol@itu.int الربيد اإللكرتوين:
   

  :2018مايو  17، (WTISD)اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  املوضوع:
 الدولي لالتصاالتدعوة إلى العمل صادرة عن األمين العام لالتحاد 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،
الجميع من االستخدام  تمكين" (2018مايو  17) 2018اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام سريكز موضوع 

 (SDG) للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة (AI)إمكانات الذكاء االصطناعي على " اإليجابي للذكاء االصطناعي
 املتحدة. اليت حددهتا األمم

جماالت داعمة  حتقق بفضل التطورات اهلائلة يف (AI)قد شهدت السنوات األخرية تقدماً هائاًل يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ف
ائمة اآليل والقدرة احلاسوبية وسعة التخزين واحلوسبة السحابية وغريها. وبدأت التكنولوجيات الق من قبيل البيانات الضخمة والتعلم

حبياة أفضل  التمتع على الذكاء االصطناعي تظهر كعنصر أساسي لألدوات والتطبيقات االستباقية املستخدمة ملساعدة الناس يف
 .األخرى ية والزراعة والنقل وجمموعة واسعة من اخلدماتعن طريق حتسني الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات املال

 ن خالهلا ميكنمبالرتكيز على الفرص اليت وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني ألعضاء االحتاد العام  هذاوسيسمح موضوع 
 .2030 عام على التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول أن يساعدلذكاء االصطناعي ل

 القمة العاملية الثانية للذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام 2018وسيصادف اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات لعام 
 .2018 مايو 15-17يف الفرتة سويسرا، نيف، مقر االحتاد جباليت سُتعقد يف 
 وأقّدر دعمكم.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 

 جاو هولني
 العام األمني

  1 الملحق:
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 امللحق
: 2018 لعام ومجتمع المعلومات لالتصاالتدعوة إلى العمل في إطار اليوم العالمي 

 اجلميع من االستخدام اإلجيايب للذكاء االصطناعي" "متكني
 :بالتذكير

، إلحياء ذكرى تأسيس االحتاد 1969مايو منذ عام  17بأن االحتفال باليوم العاملي لالتصاالت جيري سنويًا يف  1)
مؤمتر  وقد تقرر االحتفال به رمسيًا يف .1865الدويل لالتصاالت وتوقيع االتفاقية الدولية األوىل لإلبراق يف عام 

. وإقرارًا بدور االحتاد بصفته وكالة األمم املتحدة 1973عام  طورمولينوس-مالقة املندوبني املفوضني الذي ُعقد يف
، اليت ُعقدت (WSIS) مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دعت القمة العاملية جملتمع املعلومات الرائدة يف

مع املعلومات مايو يومًا عامليًا جملت 17، اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل إعالن يوم 2005 نوفمرب تونس يف يف
 (.من برنامج عمل تونس 121 الفقرة انظر)

مايو يوماً  17الذي أعلنت فيه يوم  252/60 ، القرار2006 مارس 27 بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتمدت يف 2)
ثورة كيز االهتمام العاملي سنوياً على أيمية استفادة يميع سكان العا م من الفوائد العظيمة للعاملياً جملتمع املعلومات لرت 

 واالتصاالت. جمال تكنولوجيا املعلومات الرقمية يف
 68 بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعّدل القرار 2006 نوفمرب بأن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد رّحب يف 3)

 حبيث يدعو اجمللس إىل اعتماد موضوع حمدد لكل يوم عاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات.

 :وإقرارا  
 .(SDG) أداة متكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة (ICT) بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1)
مة من قبيل البيانات جماالت داع تطورات اهلائلة يفبفضل ال يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي مبا حتقق من تقدم هائل 2)

 .الضخمة والتعلم اآليل والقدرة احلاسوبية وسعة التخزين واحلوسبة السحابية وغريها
مع إدراك  اوينطوي على إمكانات كبرية يتعني االستفادة منهيعترب من التكنولوجيات الطليعة بأن الذكاء االصطناعي  3)

 أن تؤدي إليها التكنولوجيا. ميكناليت كذلك خمتلف التحديات  
 الذكاء االصطناعي على أكمل وجه. بأيمية إشراك يميع أصحاب املصلحة من أجل استفادة اجلميع من إمكانات 4)
 بأيمية إقامة شراكات فيما بني أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. 5)

 أعضاء االتحاد إلى: يُدعى
من أجل استيعاب واستكشاف الفرص حيث يكون للذكاء االصطناعي  دعم البحث والتطوير وتوسيع نطاقهما 1)

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. أكرب تأثري حمتمل، خاصًة فيما يتعلق بتأثريه على
 من خالل حتسني  ثالً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، م تحديد الطريقة التي سيساهم بها الذكاء االصطناعي 2)

 صنع القرار استناداً إىل األدلة. لدعمكفاءة األنظمة أو املنهجيات الالزمة 
 االصطناعي. يف يميع القطاعات والبلدان لتشجيع االبتكار باستخدام الذكاء دعم الجهود الدولية بشأن األنشطة التعاونية 3)
 تبادل اخلربات بشأن استخدام الذكاء االصطناعي عرب القطاعات واحلدود. تشجيع 4)
 االحتياجات اإلقليمية والوطنية. استخدام الذكاء االصطناعي بسياق ربط 5)
 .من أجل الصاحل العا م تعزز استخدام اجلميع للذكاء االصطناعي وضع سياسات واستراتيجيات وطنية 6)

___________ 
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