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مخطط العرض

هي؟ما:األشياءانترنت•

ذكيةالالمدينةفياألشياءانترنتتطبيقاتمنأمثلة•

األشياءانترنتتحديات•

األشياءانترنتأثر•

الذكيةالمدينةتطويرمنهجيات•

أخيرةكلمة•



؟IoTما هي انترنت األشياء

اتوبرمجيالكترونيةمع دارات ،بنية وغيرهامن األغراض المادية واألجهزة والعربات واألشبكة-

بجمع وتبادل البيانات تسمح لها 

(التخاطب بين اآلالت)M2M: من التسميات-

Ciscoسيسكو -(  IoE)انترنت كل األشياء -

Education – Partnership – Solutions  

Information Security
Office of Budget and Finance



قطاعات انترنت االشياء

الشبكات –الحماية -المباني  –الطاقة –التطبيقات المنزلية –الصحة –الصناعة –النقل -

...

Education – Partnership – Solutions  

Information Security
Office of Budget and Finance



ازدياد انترنت االشياء



انترنت األشياءمجاالت 

الذكيةالتجهيزات واألدوات-

الطاقةمقاييس -

(سةاللبو)األجهزة القابلة لالرتداء -

المتصلة باإلنترنتالسيارات-

الصحيةاألجهزة -

الحماية المنزليةأنظمة -

Ref. GSMA (2018), Impact of IOT



انترنت األشياءمجاالت

:الذكيةأجهزة مراقبة النشاط

ةالخطوات المتخذة والحركقياس-

:الهدف

البدنيةاللياقةتحسين -

الحوادثالحماية من -

البيومتريةالمعلومات دقة-

Ref. GSMA (2018), Impact of IOT



انترنت األشياءمجاالت

حاويات النفايات الذكية 

:الهدف

مصدر مهم للتلوث: النفايات-

للنفاياتآليفرز -

التقليديةإمكانية التركيب على الحاويات -

ويةعن حالة الحاالحقيقي بالزمنمعلوماتتقديم-

شمسيةالطاقة -

األثر

سنويا  Euro 300,000الفرز تكاليفتخفيض -

CO2االنبعاثاتتخفيض-

Ref. vivapolis (2018), innovative solutions for sustainable cities



أمثلة عن تطبيقات المدن الذكية

رث، ونظم بالكوااإلنذار المبكر الذكية، ونظم والمراقبةفي الزمن الحقيقي، تتبع الجريمة : األمن-

المنزليةالحماية

ومات عن ومعل،اللبوسةمن بُعد، والتجهيزات المرضىمن بُعد، مراقبة الصحة: العناية الصحية-

األوبئةفي الزمن الحقيقي، ومراقبة انتشار جودة الهواء 

الذكية، واإلشارات، الذاتية القيادةفي الزمن الحقيقي، والعربات النقل العام معلومات : التنقلية-

الذكيةطرود وتتبع الفي الزمن الحقيقي، والمالحةفي السيارات، والتشاركالذكية، ومواقف السيارات

الذكية، رةواإلناالمنزلية، استهالك الطاقة ، وتتبع المنازل، ونظم أتمتة المبانينظم أتمتة : الطاقة-

الديناميكي للكهرباءوالتسعير 

-Canadian Urban Institute (2018), Smart planning Our future cities, https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-

Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf

McKinsey Global Institute (2018), Smart Cities -Digital Solutions for a more livable future

Smart city snapshot (2018), https://www.adelaide.edu.au/smart-cities/home

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf
https://www.adelaide.edu.au/smart-cities/home


أمثلة عن تطبيقات المدن الذكية

المياهجودةالمياه والتحكم به، ومراقبة تسّربالمياه، واكتشاف استهالكتتبع : المياه-

النفاياتمسار جمع والدفع الرقمي للتخلص من النفايات، واستمثال التتبع: النفايات-

ائبالضرالكترونيا ، وملء الشركاتترخيصالحصول على : التنمية االقتصادية والمساكن-

بيانات العقاراتالمخّصص بحسب الحاجة، وقاعدة والتعليمالكترونيا ، 

الذكيةاألعمالااللكتروني، وخدمات والدفعااللكترونية، الخدمات: الحكومة الذكية-

الذكيةوالمخابرالذكية، والمكتبةواألحداث الرئيسية، السياحة: الثقافة والمجتمع-

لالتواصالرقمية، ومنصات المواطنالمدنية، وخدمات المشاركةتطبيقات : االلتزام والمشاركة-

الرقمية



أمثلة عن تطبيقات المدن الذكية

:القطاعات المستفيدة

النقل-

الكهرباء-

الصيانة-

الماء-

انفاذ القانون-

إدارة المدينة-



تحديات انترنت االشياء



تحديات انترنت األشياء

ألشياء واالعتماد على تصميم البنى التحتية إلنترنت افي الخبرة نقص : البنية التحتية إلنترنت األشياء-

بائعي التكنولوجيا وشركات التطوير في التصميم والتشغيل والصيانة

جهزة أنظمة األمن، ومقاييس الطاقة، واألجهزة المنزلية، واأل)تجاريةنماذج :ض تكلفة األجهزةانخفا-

(العربات الذاتيةالقابلة لالرتداء، وشاشات الرعاية الصحية، و

ستخدامباالالتنبؤلألفراد وسلوك االستهالك تجميع البيانات الدقيقة عن : الخصوصية والثقة-

للتعامل مع حجم إنترنت األشياءالمؤسسيةالتغييرات :سياسة حماية البيانات-

والمسؤوليات عن حاالت الفشلانتهاكات البيانات : المساءلة والمسؤولية-

شياء يعطي إنترنت األ: المناسباالطار القانوني

مزيدا  من الزخم



تحديات انترنت االشياء

–البيانات ةسرق)واسعة  تُشن من أجهزة إنترنت األشياء غير اآلمنة لهجمات إلكترونية تهديد متزايد 

(السيطرةفقدان 

Ref. badran 2018, IoT security and consumer trust



انترنت األشياء واألمن

الشهادات-المملكة المتحدة 

 BSI Kitemarkمعهد المعايير البريطاني -

صارممستقلتقييم -

المحسنةوالتجاريةوةالسكني: IoTأنواع من اختبارات التجهيزات 3

التشغيل البيني تقييم المنتج على وظائف وقابلية -

منيةبحثا  عن نقاط الضعف والعيوب األالمسحاختراقاختبار -

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-gb/internet-of-things/iot-factsheet.pdf

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-gb/internet-of-things/iot-factsheet.pdf


انترنت األشياء واالمن

كندا

ي فلمساعدتهم بالمعلوماتتزويد المستهلكين -

الشراءقرار 

ايير ميزات األمان ومعلالمصنّعةتزويد الشركات -

التوافق

التوافق م على السوق بتقييالرقابة السماح لهيئات-

رنت األشياءمن النتمع األ



أثر انترنت األشياء



أثر انترنت األشياء

الحد من االنبعاثاتوتعزيز النمو وتحقيق األهداف البيئية : المدن الذكيةالتحول إلى -

مان استخدام البيانات لمساءلة اإلدارة وتأكيد مطالبهم لمزيد من األ: مكان العمل أو المراقبةدعم -

والوطنية واإلقليمية والعالميةالممارسات والسياسات المحلية مواءمة -

sensorsالمحساتمن خالل المعلومات جمع -

لىمهام ذات مستوى أعتدريب العاملين الكتساب خبرات جديدة وتولي : أساليب العملتحول -

من خالل جمع البيانات حول أنشطة العمل  الرقابة: التدقيق والمسؤولية-

Ref. IOT Societal Impact (2013), BCS-OII Forum Report, March 2013



منهجيات تطوير المدن الذكية



منهجيات ونماذج تطوير المدن الذكية

، ومزّودو الحكومة،  أصحاب المصلحةتحديد أدوار مختلف -

يالمدنوالمجتمع ( من القطاع الخاص)البياناتومزّودو الخدمات

(2015)االسكوادراسة

في المدينةحياة األفراد تعزيز مستوى : الهدف-

محاور4: تطوير مشروع المدن الذكية-

كنولوجي، التبتكارواال،وااللتزاموالتعاون، البيانات المفتوحة-

والمردودالكفاءةوزيادة 

Ref. ESCWA (2015), Smart Cities – Regional Perspectives, 

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6


منهجيات ونماذج تطوير المدن الذكية

مستوى النضوج للمدن الذكية

لمحليناضجة على المستوى اإلكترونيةحكومة : التمهيديالمستوى -

لتمكين المواطن بقوةتطبيقات: التشغيليالمستوى -

بين القطاعين العام والخاصالشراكة: االستراتيجيالمستوى -

بين القطاعاتالتكامل:  المتقدمالمستوى -

Ref. ESCWA (2015), Smart Cities – Regional Perspectives, https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6


منهجيات ونماذج تطوير المدن الذكية

 IDCالتحول الرشيق للمدن الذكيةمنهجية

لتنسيق، الحكومية، واوالعملياتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المدنجاهزيةتقييم : الهدف-

البياناتوحوكمة،والتعاون

IDC (2015), Building Agile Data Driven Smart Cities, https://middle-east.emc.com/collateral/emea/campaign/smart-city/whitepaper.pdf

https://middle-east.emc.com/collateral/emea/campaign/smart-city/whitepaper.pdf


منهجيات ونماذج تطوير المدن الذكية

(الطلبللمدينة الذكية وفقمبادرات معزولة تنفيذ )بحسب الطلب تنفيذ : 1المرحلة -

إثبات المفاهيمالرائدة ومبادرات نجاح المشاريع تحقيق الهدف

(لحةتعاون بين اإلدارات وأصحاب المص)بين أصحاب المصلحة التنسيق: 2المرحلة -

الذكية وبناء األسس الستراتيجية المدنالتعاون العابر للمؤسسات تحقيق : الهدف

(إلدارة مشاريع المدينة الذكيةلجان رسمية )المعّززةالمخرجات: 3المرحلة -

المؤسسات المختلفةتكرار نجاح المبادرات في : الهدف-

(الميزانياتتطبيق التكنولوجيا واالستفادة من )التطبيق الواسع : 4المرحلة -

في مختلف المؤسسات وتحسين تقديم الخدماتسياساتاعتماد : الهدف

(رشيقة وأنظمة متكاملةاستراتيجيةللمدينة )المستدام التحول: 5المرحلة -

عالية الجودةخدماتوتقديم دعم االبتكار االستمرار في : الهدف



كلمة أخيرة

بالتوسعتكنولوجيا آخذة : إنترنت األشياء-

األشياءالمتعلقة بتطوير انترنتالمعايير الوطنية والتشغيل البيني استدراك النقص في -

أجهزة إنترنت األشياءشهاداتالختبار وإصدار القدرات الوطنية تطوير -

حماية المستهلكتعزيز دور هيئات-

ألجهزة االستهالكية إلنترنت األشياءاالتوعية المستهلك حول تقديم -

واالقليميةالجهود الدولية االستفادة من -



!اً لكم شكر

alawa@un.org


