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 2018يوليو  9
 ترنت األشياء واألمن السيبرانيبشأن الذكاء االصطناعي وإن عالميال الحوار: حدث الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت

 التحديات والفرص السياساتية والتنظيمية
 بشأن أهمية الجانب األمني في الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياءتمهيد  –جلسة افتتاحية  :10:00-09:30
 الوضع الحالي: –: الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني 1الجلسة  :11:15-10:00

 تكون يف الوقت ذاته وسيلة ختدم عامل تغيري كما ميكنها أن (AI)ميكن أن تكون التكنولوجيات الناشئة من قبيل الذكاء االصطناعي 
 .، ينبغي إيالء عنصر األمن مزيدا  من الرتكيزحتول إنرتنت األشياء إىل حقيقة مع ،على ذلك وعالوة  السلوك اإلجرامي. 

ار احملتملة على الصعيد سيرباين واآلثاحلالة الراهنة والعالقة بني الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء واألمن ال ستتباحث جلسة النقاش
 العاملي.

 قصرية اسرتاحة
استغالل اإلمكانات من أجل بناء الثقة واألمن  –: الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء 2الجلسة  :12:30-11:30

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
يف الوقت ذاته أن يتيح فرصا  لتحسني  فإن بإمكانهمؤذية، ألغراض ميكن استخدامه الذكاء االصطناعي على الرغم من أن 

 .يف هناية املطاف وظائف جديدةيرباين واستحداث كفاءات ومهارات جديدة، و األمن الس
أمن البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات توفري االستخدام النافع للذكاء االصطناعي من أجل  لنقاشجلسة استتناول 

 العاملة واملستعملني النهائيني. وآثار ذلك على القوى واالتصاالت وخدماهتا

 غداء عمل
 الخصوصية وما يحيط بها –: المنظور السياساتي والتنظيمي 3الجلسة  :16:00-14:30

 تراعيأن تتضمن أّي بيئة سيربانية هياكل قانونية  وجهني لعملة واحدة. وال بد من ميكن اعتبار األمن السيرباين واخلصوصية
 ا من خالل التطور والتكنولوجيات.كيفية تأثرهاحلاجة إىل محاية املعلومات الشخصية و 

اخلصوصية يف سياق الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء وتنظر ضمن ذلك يف تطبيق الالئحة األوروبية  ستتناول جلسة النقاش
 .(GDPR) حلماية البيانات العامة

 اسرتاحة قصرية
 : سبل المضي قدماً والختام4الجلسة  :17:30-16:20

واستحداث فرص تقدمي خدمات حمسنة لتكنولوجيا ما هي اخلطوات القادمة اليت جيب اختاذها لتحسني السياسات الوطنية 
 ؟يف هناية املطاف املعلومات واالتصاالت إىل املواطنني والتأثري بشكل كبري على التنمية االجتماعية واالقتصادية

 )صباحا ( 2018يوليو  10
11:00-09:30 

/الفريق االستشاري للصناعة (CRO) اجتماع كبار مسؤولي التنظيم (RA)اجتماع الرابطات التنظيمية 
 (IAGD) المعني بقضايا التنمية
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 )بعد الظهر( 2018يوليو  10

 العالمية لمنظمي االتصاالت للندوة الرئيسيةالجلسات 

 حفل االفتتاح :15:15-14:30
 استراحة قصيرة وصورة جماعية :15:45-15:15
 القادة: الذكاء االصطناعي من أجل التنمية حوار :16:45-15:45

يوسعان نطاق الناشئة وكيف أهنما  والتكنولوجيالذكاء االصطناعي لالقادة ملناقشة القدرة التحويلية  هذا احلوار بنيجمع سي
 .جديدة ا  احلدود التنظيمية ليبلغ آفاق

ملنظِّمني يف التحول الرقمي. جديدة من الفرص الرقمية تثري أسئلة بشأن دور واضعي السياسات وابدأت تظهر فئات 
بإمكان الذكاء االصطناعي مثال  حتسني تقدمي اخلدمات احلكومية اإللكرتونية؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف نضمن أن  فهل

مزايا عاجلة الشواغل اليت تثريها والقيام يف الوقت نفسه بشرح ن على استعداد للتفاعل مع هذه البيئة املتغرية ومو املنظميكون 
 الذكاء االصطناعي والفوائد اليت ميكن أن يعود هبا على اجلميع؟

 المجتمعالتحول الرقمي من أجل في إطار مائدة مستديرة رفيعة المستوى: مناقشة  :17:30-16:45
اليت ينظمها مكتب فعاليات السلسلة معرتف هبا لعرض جتمع يف هذه املائدة املستديرة رفيعة املستوى هيئات أكادميية ست

 الضوء على النتائج والتوصيات الرئيسية. الذكاء االصطناعي من أجل التنمية، مع تسليط بشأنتنمية االتصاالت باالحتاد 

 2018يوليو  11
ذكاء االصطناعي وتكنولوجيا يطبق التنظيم المعتاد على إنترنت األشياء وال : هل1الجلسة  :10:30-09:30

 الخامس؟ الجيل
 الذكية. لبنية التحتية الالزمة للمجتمعاتستناقش هذه اجللسة املتطلبات من التوصيلية والطيف والبىن التحتية لتأمني ا

 (SSDM)لمبادرة نموذج التنمية المستدامة الذكية إعالمية بشأن مجموعة األدوات جلسة  :10:45-10:30

 اسرتاحة قصرية

 الحدود التنظيمية الجديدةإحكام : 2 الجلسة :12:30-11:00
هذه اجللسة احلاجة إىل تنظيم اخلوارزميات وأمهية تعزيز الشفافية واملساءلة ودور املنظمني كجهات تيسري واالنتقال إىل  ستدرس

 املراقبة بدال  من اإلنفاذ.

 الغداء

ساعد على تحقيق أهداف التنمية هل يمكن أن ت -عبر منصات مختلفة : الهوية الرقمية 3 الجلسة :15:45-14:30
 تعزيز االندماج للجميع؟المستدامة و 

ستتناول هذه اجللسة األسئلة التالية: مع استحداث منصات خمتلفة من أجل احلكومة اإللكرتونية واملدفوعات اإللكرتونية 
 يتناولو  ميكن ضمان أمن هذه البيانات؟ ة؟ وكيفلك أن يفيد اإلدارة الرشيدوالصحة اإللكرتونية وما إىل ذلك، كيف ميكن لذ

 اخلربات. مون التحديات ويتبادلونواضعو السياسات واملنظ

 اسرتاحة قصرية



- 3 - 

 

صية في اقتصاد قائم على القلب: كيف يمكن حماية البيانات الشخ : اإلنسان في4 الجلسة :17:30-16:00
 الذكية؟ البيانات
املستهلكني بوسائل منها معاجلة املسائل املتعلقة يد من ثقة من شأهنا أن تز  اليتالتنظيمية العملية  ستناقش هذه اجللسة التدابري

تدفقات البيانات املؤمنة واملوثوقة وملكية البيانات والتحكم فيها ودور وسائل التواصل االجتماعي وأمن البيانات وخصوصيتها ب
ت املطلوبة واحلصول على كيف ميكن للمنظمني اكتساب املهاراف .ميّكن املستهلكنيللتنظيم األفقي أن هبا والكيفية اليت ميكن 

لخدمات للكي يضمنوا قدرة املوظفني على شرح فوائد التحول الرقمي مبا يف ذلك أدوات الذكاء االصطناعي التدريب الالزم 
 ألفضل؟لاحلكومية، وكيف ميكنهم تغيري جتارب املواطنني 

 2018يوليو  12
 مسارات متوازية :12:30-09:30

 الصناعةمسار قادة  مسار المنظمين

 القطاعات األدوات التنظيمية المبتكرة كمحركات للتعاون بين
نقاشات تنظيمية  هعقبيستبدأ هذه اجللسة حبوار للمنظمني  •

ودور  (5.0) اجليل اخلامسمواضيعية عن تعريف تنظيم 
تكنولوجيا اجليل اخلامس ودراسات حالة للتعاون: منظمي 

الطاقة وتكنولوجيا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
املعلومات واالتصاالت من أجل التجارة والتجارة اإللكرتونية 

 .والذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء واألمن

اعتماد املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن  •
 .الندوة العاملية الثامنة عشرة ملنظمي االتصاالت

 الرائدة اشئةلتكنولوجيات النقادة الصناعة كقاطرات ل
ستنظر هذه اجللسة يف العوائق واحللول املقدمة من قادة  •

الصناعة بشأن قضايا التنمية يف النظام اإليكولوجي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا أن تعزز 

يتعلق  االستثمار املستدام وتنمية البىن التحتية، خاصة  فيما
طناعي وإنرتنت األشياء بالقضايا اخلاصة بالذكاء االص

 واجليل الرابع للصناعة.

 الغداء

 كوني المستدامة الجديدة: كيف مائدة مستديرة ألصحاب المصلحة المتعددين: تنفيذ نماذج االستثمار :16:30-14:30
 معاً؟ العمل

ستدام يف البنية التحتية سيستعرض هذا النقاش التفاعلي آليات التعاون من أجل االستثمار امل •
تكنولوجيا اجليل اخلامس والنطاق العريض املتنقل والنطاق العريض الثابت والنطاق العريض  )تناول

 الساتلي(
 ؟وما إىل ذلك( غرات )أدوات التحديدكيف ميكن حتديد الث -
 ؟من هم الذين ميكنهم املسامهة -
 ؟هي أمناط التعاون )أطر التعاون والتمويل وآليات التمويل( ما -
 ؟عالمات النجاحما هي  -

 اسرتاحة قصرية

 الختام :17:30-16:45

___________ 
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