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جمال    لرفيع املســــتوى املعين بالتعاون يفاألمني العام لألمم املتحدة يعني الفريق ا    
 التكنولوجيا الرقمية  

 2018متوز/يوليه  ١٢نيويورك، 

  
اليوم عن إطالق فريق رفيع املســــتوى معين  أعلن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش  

 بالتعاون يف جمال التكنولوجيا الرقمية.

الرقمية  تإن حجم التغيري الذي تســـىن إحداثه بســـبب التكنولوجيا”وقال الســـيد غوترييش:   
تويات احلالية للتعاون الدويل وانتشاره أمر مل يسبق له مثيل، بيد أن الوسائل واملس       عة ذلك التغيريوسر 

 .“ترقى إىل مستوى التحدي ال

ــر   ”   ــتدامة وتنتشـ ــامهة كبرية يف حتقيق أهداف التنمية املسـ ــهم التكنولوجيات الرقمية مسـ وتسـ
ية. ولذلك، فإن التعاون عرب ااالت وعرب احلدود أمر بالغ األمهية                     لدول ــكل فريد عرب احلدود ا بشــــ

الرقمية، فضــــــال عن التخفيف من لتحقيق كامل اإلمكانات االجتماعية واالقتصــــــادية للتكنولوجيات 
 .“املخاطر اليت تشكلها واحلد من أي آثار غري مقصودة

وعني األمني العام السيدة ميليندا غيتس، املـــُحسنة واملشاركة يف تأسيس مؤسسة بيل وميليندا    
ا موعة علي باب، والســــيد جاك ما، الرئيس التنفيذي )Bill & Melinda Gates Foundation( غيتس

)Alibaba Group( .بوصفهما رئيسي الفريق ، 

اخلرباء من احلكومات  جمموعة متنوعة منعضـــــوا، ميثلون  ٢٠ويبلغ جمموع أعضـــــاء الفريق   
 رد أدناه قائمة كاملة باألعضاء.والقطاع اخلاص واتمع املدين واألوساط األكادميية والتقنية. وت

ناقشــة العامة األوســع نطاقا بشــأن أمهية النهج وقد طلب األمني العام إىل الفريق اإلســهام يف امل  
التعاونية واملتعددة التخصــصــات لضــمان مســتقبل رقمي آمن وشــامل للجميع تراعى فيه معايري حقوق  
اإلنســـان ذات الصـــلة. ومن املتوقع أن حيدد الفريق الســـياســـات والبحوث والفجوات يف املعلومات،     

 ون الدويل يف الفضاء الرقمي.تعزيز التعامن أجل يتقدم مبقترحات  وأن

أداة قوية وإن التكنولوجيا ليست جيدة وال سيئة. فهي جمرد أداة، بل   ”وقالت ميليندا غيتس:   
جدا، وما يهم هو كيفية اســتخدام العامل هلا. وإذا متكن مجيع الناس، وال ســيما أشــدهم فقرا وأكثرهم   

فإم ســيســتخدموا لتحســني احلياة ألنفسـهم  ضــعفا، من الوصــول املتســاوي إىل التكنولوجيا الرقمية، 
وأسرهم وإمساع أصوام يف احملادثات بشأن ما حيمله املستقبل. وإتاحة هذا التمكني واسع النطاق هو        

 .“الغرض األساسي هلذا الفريق

، ويتوقع ٢٠١٨بني أعضائه يف أواخر أيلول/سبتمرب    مباشر وسيعقد الفريق عقد أول اجتماع    
 شهور.  9أن يقدم تقريره النهائي إىل األمني العام يف غضون 

ــاورات العامة، مبا      ــعة من املشـ ــطالعه بعمله، طائفة واسـ ــيجري الفريق، لدى اضـ ــملوسـ  يشـ
الت عاملية بوســائل إىل املشــاركة فيها مبدخ توجه الدعوةوعملية مفتوحة على األقل مناســبتني عامتني 

أنشطة املشاركة على شبكة اإلنترنت اعتبارا من شهر أيلول/سبتمرب. وسيتلقى الفريق الدعم من           منها
 يف نيويورك وجنيف.  ويوجد مقرهاأمانة صغرية احلجم متول من موارد اجلهات املاحنة، 
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ــتتم رقمنة”قال جاك ما: و   ــيحدث ذلك أثرا هائال على  قريبا سـ ــناعة، وسـ كل قطاعات الصـ
ــع من ذي   مجيع ــر الرقمي، تتوافر البيانات والتكنولوجيا على نطاق أوســ نواحي احلياة. ويف هذا العصــ

ييسر االجتاه إىل مباشرة األعمال احلرة، والنمو االقتصادي، وحتسني نوعية احلياة ملن تتاح هلم         قبل، مما
والتدريب لالســــــتفادة منها. ويتســــــم التعاون بني  بيانات والتكنولوجياتالفرص الوصــــــول إىل تلك 

 . “القطاعات على الصعيد العاملي بأمهية حامسة لضمان إتاحة فوائد العصر الرقمي للجميع
  

 أعضاء الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون يف جمال التكنولوجيا الرقمية:    

  الرئيسان

  املتحدة األمريكية)، الرئيســة املشــاركة ملؤســســة بيل وميليندا غيتس    ميليندا غيتس (الواليات  •  
)Bill & Melinda Gates Foundation(  

 )Alibaba Group( جاك ما (الصني)، الرئيس التنفيذي موعة علي بابا  •  
  

  األعضاء

إلمارات ا يف ، وزير شؤون جملس الوزراء واملستقبل(اإلمارات العربية املتحدة) حممد القرقاوي  •  
  العربية املتحدة

  النرويجيف  نيكوالي أستروب (النرويج)، وزير التنمية الدولية  •  

فينتون ســــريف (الواليات املتحدة األمريكية)، نائب الرئيس وكبري دعاة اإلنترنت يف شــــركة   •  
  )Google( غوغل

ــة    •   ــســ ــريك يف مؤســ ــحادة (الواليات املتحدة األمريكية)، شــ  ABRY( آبري بارتنرزفادي شــ

Partners(  

 IMAGO Global( إمياغو غلوبال غراســــــروتس   إيزابيل غرييرو بولغار (بريو)، مديرة مؤســــــســــــة     •  

Grassroots( اضرة يف كلية كينيدي جبامعة هارفارداحملو  

  الفضاء اإللكتروين باستقرارمارينا كاليوراند (إستونيا)، رئيسة اللجنة العاملية املعنية   •  

  (بوتسوانا)، وزير االستثمار والتجارة والصناعة يف بوتسوانابوغولو كينويندو   •  

صــاحبة أعمال  داعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت وكاليزا كيزا انتواري (رواندا)، أ  •  
  حرة

 وأحدرة حأعمال وصــاحبة  مارينا كوليســنيك (االحتاد الروســي)، كبرية املوظفني التنفيذيني،  •  
  أعضاء جمتمع القادة العامليني الشباب التابع للمنتدى االقتصادي العاملي

ــاالت يف   تويدوريس ل  •   ــة اإلدارة االحتادية للبيئة والنقل والطاقة واالتصـ ــرا)، رئيسـ ــويسـ ارد (سـ
  سويسرا

  إمبرييالزائرة يف مركز العملة املشفرة بكلية الحباث األكاثي موليغان (اململكة املتحدة)، زميلة   •  

  )Hitachi( هيتاشي الرئيس التنفيذي لشركة)، هريواكي ناكانيشي (اليابان  •  
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اجلامعة االحتادية يف ريو غراندي  بإدســـــون بريســـــتيس (الربازيل)، األســـــتاذ يف معهد املعلوماتية   •  
  سول  دو

  )eBay( إيباي كريا رادينسكي (إسرائيل)، مديرة علم البيانات يف شركة  •  

ســامبويل (كينيا)، مديرة شــؤون الدعوة إىل املســاواة الرقمية يف مؤســســة شــبكة اإلنترنت   ناجنريا   •  
  العاملية

 Adriel( آدرييل إي آي آند سوليدوير ويف سوون إيوم (مجهورية كوريا)، مؤســـــــِسة شركةص  •  

AI and Solidware(  

ــتراليا)، األمني العام للتحالف العامل   •   ــكانداراجاه (أســ ــريســ ــاركة داناجنايان ســ ي من أجل مشــ
  املواطنني

 جان تريول (فرنسا)، رئيس كلية االقتصاد يف تولوز ومعهد الدراسات املتقدمة يف تولوز  •  
  

  حبكم املنصباألعضاء 

أمانديب ســـــينغ جيل (اهلند)، مدير تنفيذي بأمانة الفريق الرفيع املســـــتوى املعين بالتعاون يف    •  
  جمال التكنولوجيا الرقمية

بالييا (صـــربيا)، مدير تنفيذي بأمانة الفريق الرفيع املســـتوى املعين بالتعاون يف جمال يوفان كور  •  
 التكنولوجيا الرقمية

  يعمل مجيع أعضاء الفريق بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم ممثلني للمؤسسات التابعني هلا.  
 


