
ً مجموعة العشرين يتبنون ل يةشؤون الرقمال وزراء    19-كوفيد بشأن بيانا

ً مجموعة بيانللدول األعضاء في ال يةشؤون الرقمال ووزيراتوزراء اليوم في إطار الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين  اعتمد  ا
والطاقة،  قتصادالوزير االتحادي لدى الة البرلمانية لوزارة الليكوالفيديو عبر مؤتمر الفي  عن ألمانيا شاركتوقد . كوروناحول أزمة 

 .ربيك -يراإليزابيث وينكلم

  :مكافحة األوبئة ويلتزمون بشكل خاص بما يلي على أهمية الرقمنة في في البيان مجموعة العشرينالشؤون الرقمية ل وزراءيشدد و

 ،تزويد المزيد من األشخاص بإمكانية الولوج إلى اإلنترنت  
  توسيع البنية التحتية الرقمية،مواصلة  
 ،تكثيف استخدام أسلوب العمل والتعلم عن بعد  
  تعقب" المصابين،وأساليب البحث الرقمي مثل الذكاء االصطناعي في تطوير اللقاحات  االستفادة منزيادة"  
 الكاذبة واألخبار  التعاون في معارضة  
 الرقمية في الشركات دواتتسهيل استخدام األ. 

 في التغلب علىأهم من أي وقت مضى دور ألدوات الرقمية ل: "أصبح حول هذا الموضوع بيكر -وينكلماير ةراوزة الوقالت وكيل
علينا االستفادة من الدفعة التي و. اال غنى عنه ورأم كلها تحولت إلى المؤتمرات الرقمية والتعلم الرقمي والعمل الرقميإن األزمات. 

ً تشهدها التكنولوجيا الرقمية   ه علينانفس في االقتصاد والمجتمع حتى بعد األزمة ولكن في الوقتذه األخيرة ه تعزيزيجب و حاليا
. ال يمكننا مكافحة يحظى بأهمية بالغة في هذا الخصوص. إن التعاون الدولي الوثيق هاإساءة استخدام الناجمة عن مخاطرال ةراقبم

 .”الدولياألدوات المشتركة والتضامن خالل  منإال القادمة  وجميع األزمات األخرى جائحةال ههذ

ظل الرئاسة اإليطالية لمجموعة العشرين في عام  أيضاً في سيستمرمواضيع حوار حول هذه ال فتحعلى  والوزيرات اتفق الوزراءو
ن ممجموعة العشرين. واألعضاء في دول الالسياسات من مختلف  صياغةأطلقوا دراسة دولية تحلل األمثلة الجيدة لكما أنهم . 2021

 .القادم يونيو شهر في هذه الدراسة م نتائجيتقدالمتوقع أن يتم 

الذكاء االصطناعي واألمن الرقمي في  مثالً أي للرقمنة بالنسبة اعتماد بيان آخر حول جميع الموضوعات الهامة مزمع الوكذلك من 
 22ي ف ةرقميشؤون الفي االجتماع الدوري لوزراء ال ت المحليةات والجماعاالبلديعلى مستوى الشركات واستخدام الحلول الرقمية 

 .يوليو 23و

 

Bildunterschrift :ن مجموعة العشريفي  ةرقميشؤون الالوزراء تعتمد مع بيكر  -يرارة البرلمانية إليزابيث وينكلماوزوكيلة ال
 ً  .كورونابشأن أزمة  بيانا


