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PARLIAMENTARY ASSEMBLY– UNION FOR THE 
MEDITERRANEAN 

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE – UNION POUR LA 
MEDITERRANEE 

 الجمعية البرلمانية لالتحاد من اجل المتوسط
 

بية  لجنة الشئون االقتصادية والمالية واالجتماعية والتر
 

 

  ات الجديدة في المنطقةتوصية بشأن التأثير االجتماعي واالقتصادي للتكنولوجي

 متوسطية-األورو

 

 

 البرلمانية للجمعية التابعة والتربية واالجتماعية والمالية االقتصادية الشئون لجنةإن 

 :المتوسط أجل من لالتحاد

 

الطالب والمعلمين من مختلف الجنسيات بين  وتنقلؤكد على أهمية تبادل ت .1

ن تعزيز التعاون وتبادل فضال ع متوسطية،-الجامعات في المنطقة األورو

شجع على استخدام التكنولوجيات ت، وبين الجامعات في المنطقة الجيدة الممارسات

والمعرفة للتغيير،  عنصر بمثابةرى التعليم توالتعلم و التدريسالجديدة في عمليات 

 .تميزعامل لل
 
يمكن و وقابلة للنقل متاحةخلص إلى أن التكنولوجيات الحديثة تشكل بنية تحتية ت .2

يمكن استخدامها بسهولة في مجاالت التعليم كما  بشكل ميّسر،الوصول إليها 

والمركز  والجنوب،وملء الفجوات بين الشمال  االجتماعية،والصحة والحماية 

 .واألطراف
 
أداة  هاولكن اهدفا في حد ذاته تالذكاء االصطناعي والتقنيات الجديدة ليسأن رى ت .3

شجع الدول األعضاء على ، وتلكفاح من أجل السالماإلنسان وا هوية للحفاظ على

إيالء اهتمام خاص لتطبيق التكنولوجيات الجديدة واألدوات الرقمية في االقتصاد 

 .األخضر

االيجابي الناتج عن الولوج المنصف  لألثر االعتبار بعين تشجع على األخذ

 شراكة إطار في االبتكار، وأدوات التكنولوجيا والدول إلى والمتوازن للشعوب
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السائرة في  والدول المتطورة الدول بين للتكنولوجيا تسمح بنقل سلس ومرن مناسبة

 .طريق النمو

 

إلى اإلنترنت في جميع  والولوجبأهمية تحسين محو األمية الرقمية تعترف   .4

 بينبأن تعميم وأتمتة االقتصاد قد يوسع الفجوة  ، وتقرلدول األعضاءبامجاالت ال

 .والبلدان والمناطق والغنية واألقاليم الشعوب الفقيرة

تالحظ بأن البلوغ السريع ألهداف التنمية المستدامة، ال يتم دون تمكين الدول النامية 

من الولوج التام إلى التكنولوجيا، بطريقة تسدّ الهوة والتأخر الذي يفصلها عن الدول 

 المتقدمة.
 
-ة في جميع أنحاء المنطقة األورومستويات البطالة المرتفع مع األخذ بعين االعتبار .5

 والمهاجرين،مثل الشباب والنساء والالجئين  الهشةوال سيما بين الفئات  متوسطية،

الذكاء  رفضالً عن التغيرات في سوق العمل الناجمة عن الثورة الرقمية وظهو

والتعليم  باألهمية الحاسمة للمبادرات المتعلقة بخلق الوظائف تقر االصطناعي،

من قبل الشركات والدول األعضاء والجهات  والتدريب،ألمية الرقمية ومحو ا

 في العالم. الفاعلة الرئيسية

 


