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مميزات المنطقة العربية

سنويا  % 1.99بمعدل نمو ديناميكي للسكان -

المناطق الحضريةتزايد السكان في -

(يةالمناطق الريفوالسيما في )المتساوي إلى الخدمات النفاذعدم -

وداخلهايةبين الدول العرب( التحتية)األساسيةميزات البنية تفاوت-

في الدول العربيةالثابت العريض الحزمةاالنترنتضعف -

ربيةتطور انتشار الهاتف الثابت في الدول الع



مميزات المنطقة العربية

في المنطقة االنترنتانتشار -

أدنى من المعّدل العالمي )العربية 

(ومعّدل الدول المتقدمة

في الدولالهاتف النقال انتشار -

(تجاوز المعدل العالمي)العربية 



مميزات المنطقة العربية

%(90و% 50)عند البالغين محو األمية تقّدم مستوى -

يالمناسب للتحّول الرقماإلطار القانوني توفير -

نفتاح اال"الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، واعتماد منهجية )

(open by default" اغتفاليا  

دول عربية5في النفاذ إلى المعلومات إقرار قانون -

ونس ت: وإعادة استخدامهاسياسة إلتاحة البيانات وضع -

واالمارات العربية المتحدة واألردن

52% 

Mauritania 

(2015)



مميزات المنطقة العربية

ePIوفق مؤشر التشاركية االلكترونية المشاركة االلكترونية تقدم في مجال -



(  ePI-2018المؤشر)مميزات المنطقة العربية  
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أمثلة من خارج المنطقة العربية



برشلونة

يةالذكمشروع المدينة تبني: 2007العام -

2014االعتراف كمدينة ذكية في العام -

للبيانات في الزمن الحقيقي عن جودة sensorsمحّسات(تحتية تكنولوجية بناء بنية : الهدف-

)الهواء والضجيج والطاقة وإدارة النفايات

إلى االنترنت في المدينةالسلكية مجانية للنفاذ تطبيق شبكة -

في استخدام التكنولوجيا لجعل المدينة أذكىتتركز على المواطن منهجية -

تخطيط المدن الذكية وحلول إنترنت األشياءبرشلونة رائدة في -

التنقلية–التمكين–االستدامة: في المجاالت التاليةمبادرات 3التخطيط إلطالق -

Barcelona Smart City Strategy. Planning and implementation, Barcelona City Council, 

https://www.australiansmartcommunities.org.au/s/Barcelona.pdf

https://www.australiansmartcommunities.org.au/s/Barcelona.pdf


التحديات-برشلونة 

للمدينة الذكيةاستراتيجية شاملة ر يتوف-

لترتيب أولويات األعمالتحديد أهداف واضحة وإطار عمل -

على المستوى الداخلي والخارجيأصحاب المصلحة، جميع إشراك-

من قبل مختلف األطراف المعنيةتنسيق الجهود -



النتائج-برشلونة

النقل، والطاقة، والمياهالشوارع، وإنارة:مشاريع البنية التحتية-

الذكيةالمياهسنويا  من مبادرة مليون دوالر 58ر يتوف: 2014عام ال-

سنويا  مليون دوالر50بمقدار مواقف السيارات إيرادات ارتفاع -

(2014-وظيفة47،000)جديدة فرص عمل إيجاد -

في الحكومةالشفافيةزيادة -والمواصالت العامة النقلتحسين –التلوثالحّد من -

منصة مفتوحة للبياناتتطوير -

من قبل المفوضية األوروبية2016-2014رأس المال األوروبي لالبتكار جائزة -

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf


مونبيليه

(UBIمؤشر الحاضنات )2012في العالم في عام حاضنات 10أفضل -

2012مشروع المدينة الذكية منذ العام إطالق-

ضلأفحياةتحقيقلتصميم خدمات جديدة، والبياناتوإتاحةالتنمية االقتصادية دعم : الهدف-

عام والخاصالقطاعين الوالشراكة بين منصة لتبادل المعلوماتوالبحث والتطويرمشاريع : منهجيةال-

البحث والتطوير وللخدمات، التشغيليةالعامة والجهات الجهاتمنأصحاب المصلحة اشراك-

الخاصالقطاع وواالبتكار، 

هكتار2500، مساحة الشركاتختبار ابتكارات ال( Ecocity)منطقة متميزة -

وتعزيز جاذبية المنطقةالموارد الطبيعية وفر في استهالك -

Vivapolis (2017) A French experience of Smart Cities, http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf


التطبيقات-مونبيليه

Ville enإدارة المخاطر  Alerte

الفيضانات )مخاطر األحوال الجوية دعم اتخاذ القرار وإدارة -

(الغمر البحريووالعواصف والثلوج 

ه لتقديم حلول ثم تكييفاحتياجات المجتمعات تصميم التطبيق لتلبية -

للشركات

TaMلية من التنقتطبيق 

قل وسائل النودمج لتخطيط المسارات بمونبلييهتطبيق خاص -

(الوسائل الجماعية والسيارات والدراجات ومواقف السيارات)

(مةوقوف السيارات والدراجات ذاتية الخد)معلومات تنبؤية إضافة-

Vivapolis (2017) A French experience of Smart Cities, http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf


سانت ألبرت

للمدن المتوسطة الحجم في كندابرامج المدينة الذكية أحد أنضج -

للمدينة الذكيةالخطة الرئيسية نشر : 2016-

العمليات/والحوكمةوالحياةوالبيئة والنقلواالقتصاد األفراد: المحاور-

إجراء  داعما  65ومبادرة22: خطة عمل مفّصلة-

(ضةالعالية أو المتوسطة أو المنخف)للخطة األولويات الرئيسية تصنيف المبادرات بحسب-

عامل مهم في إنجاح المشروع: الشبابصغاء إلى واإلالسكان والشركاتمشاركة -

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

City of St. Albert (2016), https://stalbert.ca/uploads/PDF-reports/Smart_City_Master_Plan_-_Full_Version.pdf

https://stalbert.ca/dev/smart/masterplan

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf
https://stalbert.ca/uploads/PDF-reports/Smart_City_Master_Plan_-_Full_Version.pdf
https://stalbert.ca/dev/smart/masterplan


سانت ألبرت

برنامج المدينة الذكية: بوابة سانت ألبرت-

الطاقةالشوارع لتوفير مصابيحاستخدام -

الهواءمراقبة نوعية -

االلكترونيةالخدمات-

األمية الرقميةاستخدام التكنولوجيا في محو -

األماكن العامةالشبكات الالسلكية المجانية في -



أمستردام

open unless" االنفتاح إال إذا"على سياسة االعتماد-

لدعم االبتكارمشاركة البيانات واستخدامها لبناء منصة -

مع )وحةمفت، (مشاركة مع الشركاء)مشتركة، (مشتركة داخل البلدية)داخليةبيانات : مستويات3-

(الجميع دون شروط

منصة مفتوحة لموظفي الخدمة المدنية والمواطنين والشركاء:DataLabمخبر البيانات تطوير -

دينةشرح تطبيقات وتحليالت البيانات المتعلقة بالمل: Demo Donderdayاجتماعات دورية -

Smarticipate-EU (2017) Open Governance in the Smart City, https://www.smarticipate.eu/wp-content/uploads/Open-Governace-in-the-Smart-

City_smarticipate.pdf

https://www.smarticipate.eu/wp-content/uploads/Open-Governace-in-the-Smart-City_smarticipate.pdf


أمثلة من المنطقة العربية



المغرب

2017العام ها فيتحديثو2013في العام المغرب الرقمي استراتيجية -

ية والقيمة ، ومصدرا  لإلنتاجللتنمية البشريةأن تصبح تكنولوجيا المعلومات عنصرا  ": رؤيةال-

تجمعا  المضافة في القطاعات االقتصادية واإلدارة العامة، وإحدى ركائز االقتصاد، وأن يصبح المغرب

".تكنولوجيا  اقليميا  

االستراتيجية أهداف

(58000إلى 32000من )فرص العمل زيادة -

اإلجماليالناتج المحليزيادة -

%100في المؤسسات التعليمية االستخدامنسب -

.خدمة89:توفير الخدمات االلكترونية-



المغرب

في المغربالمدن الذكية إطالق عدد من المبادرات لتطوير-

)1960(مليون نسمة 13.98مقارنة ب ( 2015)مليون نسمة 22.65 :عدد السكان-

في المغرب تزايدا  مطردا  المناطق الحضرية ازدياد عدد السكان في -

مع تناقص السكان في المناطق الريفية2050حتى االستمرار:المتوقع-



بعض المبادرات الوطنية-المغرب 

بنغريرمشروع المدينة الذكية في 

القطاع الخاصوفق أسلوب عامة شركة -( OCP)التخطيط والتنمية الخضراء شركة -

(قربه من المناجم)بين مراكش والدار البيضاء : الموقع-

طالبألف 20: عدد الطالب-( 2040)ألف نسمة 100إيواء : الهدف-

مساكن للعاملين واالساتذة والطالب–2كم10المساحة -

تكنولوجية، مخابر بحثية، مركز تميّز مهني، حاضنة، جامعة متعددة التقنيات)المعرفةاالعتماد على -

(Fab Labمخابر رقمية ، حديقة تكنولوجية الستقطاب الشركات واألعمال

(األكبر في افريقيا)مركز البيانات -

األلياف الضوئية: التحتيةالبنية -

من، والفضاءات الخضراء، والنقل، والنفايات، والماء، والكهرباء، واألنارةاإل: من التطبيقات-

(قطالجهات الحكومية ف)النهائيةوالمرحلة ( الشركة تتولى اإلدارة)االنتقاليةالمرحلة : الحوكمة-



بعض المبادرات الوطنية-المغرب 

مشروع المدينة الذكية في زناتة

، وليس فقط للسياحة"مدينة للجميع: "الهدف-

بين القطاع العام والخاصبالشراكةالتنفيذ -

بين الدار البيضاء والمحمدية: الموقع-

تجاريةمنطقة –سكنيةمنطقة –صناعيةمنطقة : المكونات-

البنية األساسيةالمدينة وتهيئة مخطط: 2015في العام -

مبادرة100استراتيجية تتضمن : 2018في العام -

ة الذكية وإداراإلنارة، والشركات الناشئةوتشجيع ( FTHاأللياف الضوئية )التحتيةالبنية : المحاور-

الذكيةوالعدادات، الري، وتطبيقات المياه

ولكن بدرجات متفاوتةمفتوحة: البيانات-



بعض المبادرات الوطنية-المغرب 

:طبقات4وفق تصميم المدينة الذكية

ومصادر البيانات غير المتجانسةالمحّساتشبكة -

لالتصاالتالتحتيةالبنية -

المتكاملةاإلدارةمنصة -

بالتطبيقاتالبيئة المحيطة -

الحوكمة

، ومجموعة االبتكاراالستراتيجي، ومجتمع المجلس-

التجاريين، والشركاء المزّودين



بعض المبادرات الوطنية-المغرب 

e-Madinaمشروع الدار البيضاء 

:الرؤية

لى وأكثر قدرة عكفاءةوأكثر جاذبيةجعل المدينة أكثر 

لوجيابالتكنوللشركات والمواطنين والزّوار المنافسة

frugalاالبتكار المقتصد المدينة الذكية وفق -

االبتكار االجتماعي والمستدامو

بين القطاعين العام والخاصشراكة-

 IEEEمبادرة المدن الذكية تكريم من قبل -

e-Madina (2015), Casablanca Smart City Cluster – vision, objectifs, et projets, http://www.e-madina.org/images/e-Madina.pdf

Casablanca (2017), des villes pour tous, http://www.smartcityexpocasablanca.com/wp-content/uploads/2018/03/SMART_CITYEXPO_2017-

VF.compressed.pdf

http://www.e-madina.org/images/e-Madina.pdf
http://www.smartcityexpocasablanca.com/wp-content/uploads/2018/03/SMART_CITYEXPO_2017-VF.compressed.pdf


بعض المبادرات الوطنية-المغرب 

الحوكمة

الي يرأسها الو: االستراتيجيةاللجنة -

مرات سنويا  3يجتمع : اإلدارةمجلس -

شغيليةالعمليات الت: التنفيذيةاللجنة -

المستقبل

2020التطور حتى العام -

مشروع ذكي150-

شركة ناشئة100-



الذكيرؤية للتحول -دبي 

الحكومةاالمارات من خالل تبني ممارسات عالمية المستوى في بتنافسيةاالرتقاء : "2013-

"االلكترونية

2014في العام « دبي الذكية»تأسيس -

التمكينيةالمنصات–الحوكمة–القانونيةاألطر :المحاور-

خدمة ذكية1000تطوير -



استراتيجية المدينة الذكية–دبي 

المدينة الذكيةمبادراتإلدارة( SDO)دبي الذكي مكتب : 2015-

من الخدمات والمبادرات الذكية500توثيق أكثر من : 2016-

، البيئة، النقلالحياة، األشخاص، ةكمواالقتصاد، الح: بعاداأل-

قاتالتطبي-التمكين -البيانات -البنية التحتية : الطبقات-

االنجازات

(2015)العام والخاص إتاحة بيانات القطاعين : دبي للبياناتقانون -

في جميع أنحاء اإلمارةاالنترنت الالسلكية المجانية -

وخدمات النقل الذكيةالمركبات ذاتية الحكم إدخال -

(2021)اقتصاد قائم على البيانات تطوير -

(2020)%95الوصول إلى : دبي للسعادةأجندة -

Ref. Dubai Smart City Strategy (2019, Feb)



استراتيجية المدينة الذكية–دبي 

"دبي اآلن"منصة 

لخدمات المدينةد أول مركز موحّ -

حكومية وخاصةجهة24خدمة ذكية تقّدمها 55أكثر من -

blockchainالكتليةالسالسل جهة حكومية إلى تقنية 20تحويل -

(مؤسسة من الصناعة والحكومة40أكثر من )المجلس العالمي للبلوك تشين المشاركة في -

https://dubainow.dubai.ae/en/Pages/default.aspx

https://dubainow.dubai.ae/en/Pages/default.aspx


اإلمارات العربية المتحدة-مصدر

أبو ظبيفي إمارة سياحيمشروع -

لتشغيل المدينةالطاقة المتجددةمصادر االعتماد على-

بموارد أقلالستيعاب نسبة سكان كثيفة حضرية بيئة: مدينة ذكية-

شخصألف 40:عدد السكان–2كم6مساحة ال-

2020االنتهاء من التطوير في العام -

:التطبيقات

من خالل التصميم الذكي%40:في المبانيالطاقة والماء خفض استهالك -

ت الكهربائية المركبا-النقل السريع الشخصي من نقطة إلى نقطة)لنقللشبكة ذكية متكاملة -

(بدون كربونآلية وشبكة مواصالت 

في مجال الطاقة المتجددةاختبار لالبتكار ساحة -

Deloitte (2018), Smart Cities – not only the sum of its parts, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smart-

cities.pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smart-cities.pdf


الرياض

القانوني والتنظيميمع اإلطارللمدينة الذكيةخطة شاملة تطوير اإلعداد ل-

اتالتحدي

مشاركةكيانات مختلفة : واحدة تقود العملية" رؤية"ال توجد -

الذكيةاإلنارةالبري والنقلتطبيقات في -

البينيوالتشغيل وأمنهاتهاخصوصيوالبياناتإتاحة والحوكمةالحاجة إلى تحديد -

(HCRD)للمفوضية العليا لتطوير الرياض الذراع التنفيذي : (ADA)هيئة تطوير الرياض -

Techpolis (2017), smart cities in the GCC – smart transportation and smart lighting, https://techpolis.com/wp-content/uploads/2017/04/GCC-SmartCities-

for-web-site.pdf

Aldusari (2015) Smart City as Urban Innovation: A Case of Riyadh North-West, District, 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/48409/28669

https://techpolis.com/wp-content/uploads/2017/04/GCC-SmartCities-for-web-site.pdf
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/48409/28669


الرياض

من المبادرات

( شمال غرب الرياض)في حرم جامعة الملك سعود ( RTV)الرياض التقني واديمشروع -

في المملكة العربية السعودية المعرفة تطوير مجتمع قائم على: الهدف-

مدينة الرياض الجديدةإنشاء وتطوير -

:المكونات

ذكيةبنية تحتية -

للتكنولوجيا المتقدمةمعهد األمير سلطان -

للتكنولوجيا النانويةمعهد الملك عبد هللا -

(برج االبتكار)المبنى الرئيسي -



قطر-لوسيل 

في قطرلالستثمارجذب عامل -

عالية التقنيةمدينة -

شخص450,000: سكانالعدد -2كم38مساحة -

للصفات الثقافية حديثة للمدينة الثقافية ولتكون مثاال  إقليميا  ودوليا  ذكية ومستدامة بيئة : الرؤيا-

والطبيعية لقطر

:األثر

(اقتصاد الحجم)للمدينة التشغيل والصيانة تكاليفانخفاض -

الكربونالحّد من انبعاثات -

في المهام اليومية باستخدام التكنولوجيا المتكاملةالوقتتوفير -

.Deloitte (2018), Smart Cities – not only the sum of its parts, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smart-

cities.pdf

Lusail City – Smart City of the Future, http://www.lusail.com/wp-content/File%20Store/DOC/Lusail%20Smart%20City%20Vision.pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smart-cities.pdf
http://www.lusail.com/wp-content/File%20Store/DOC/Lusail%20Smart%20City%20Vision.pdf


قطر-لوسيل 

جية أهداف استراتيووضع " إطار المدن الذكية والمستدامة"تطوير : المواصالت واالتصاالتوزارة-

مشتركة

العمرانيوالتخطيط البيئةواألكاديميةواألوساط الصناعةوزارة مع ال: الشركاء-

(مجلس الوزراء)حماية خصوصية البيانات قانون -

(األلياف البصرية(الخدماتلتكامل تحتيةبنية -

وحةالمفتوإتاحة البيانات ، من، األالسحابيةالحوسبة ، السرعةعالي الالنطاق العريض تعزيز -

ذكيمرورالمباني، نظام أتمتة: من التطبيقات-

ةغالمناسبة للتكنولوجيات البازالبيئة المحيطة في إنشاء االستثمار -

لرعاية الجهود اإلبداعيةريادة األعمال تأسيس بيئة -



TECمدينة تونس االقتصادية 

(Locusتطوير من  ) على البحر المتوسط للمدن الذكية أكبر مشروع -

2014: االطالق-

تونس والمملكة العربية السعوديةمشروع مشترك بين -

2كم90: المساحة-

شفافة وآمنةلمختلف الصناعات، وتوفير إدارة للمعامالتblockchainاستخدام-

المالية واالتصاالت والطب والتسوق والنقل: القطاعات المعنية-

في مجاالت الضيافة والترفيه والرعاية الطبية واإلعالمالعالمات التجارية العالمية جذب -

Ref. Tunisia smart city chooses blockchain - News28 Jun 2018by Smart Cities World news team



مراحل تطوير سياسة المدينة الذكية



مراحل تطوير سياسة المدن الذكية

:مراحل5

في تطوير االستراتيجيةالمشاركةالجهات من( الفريق الوطني)فريق العمل تأسيس (1)

فهم الفرص والمتطلبات لتطوير مدينة ذكية: الوضع الراهندراسة (2)

كبيرا  من أو تلك التي تتطلب تحسينا  " الحرجة"القضايا : المطلوبةاألهداف والمخرجات تعريف ( 3)

خالل االعتماد على التكنولوجيا

مثال

اولوجيباالعتماد على التكنآمنةجعل األحياء ذات معدالت الجرائم المرتفعة : خدمات الشرطةفي قطاع 

التكنولوجيا بمساعدة %50تقليص األوبئة المزمنة لألفراد بنسبة : الخدمات الصحيةفي قطاع 

استخدام العدادات الذكية في المساكن، وتتبع العرض والطلب على الطاقة: هدر الطاقةمشكلة 

Canadian Urban Institute (2018), Smart Planning our smart cities, 

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf


مراحل تطوير سياسة المدن الذكية

مل، العومحاور، الرؤية والرسالة واألهداف، وتحديد السياقوصف : وثيقة السياسةإنجاز (4)

الرصد والتقييم، وآليات والتمويل

ع المدن الذكيةالخطوات الالزمة لتوفير البيئة المناسبة لتطوير مشاري: خطة العمل التنفيذية( 5)

الالزمةوالتمويليةالزمنيةالممكن تنفيذها مع تحديد الخطة المشاريع والمبادرات -



البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية 

2022الرؤية واألهداف المطلوب تحقيقها مع نهاية العام 

وضع أهداف واضحة تناسب االحتياجات الوطنية -

تحليل الواقع الحالي لجاهزية تطوير المدن الذكية

SWOTتحليل للمخاطر والمهددات والفرص والتحديات -

المحاور والسياسات األساسية

بينيالشبكات الحكومية اآلمنة، ومعايير التشغيل ال: النفاذ والبنية التحتيةتوسيع -

تطوير خدمات متمحورة حول األفراد: تمكين األفراد-

رئيسي على إدارة البيانات وتحسين إتاحتها وإحداث وظيفة المشرف ال: توفير وإتاحة البيانات-

CDOالبيانات 



البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية 

عمال،تشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة األ: االبتكار وريادة األعمال-

لتحدياتعدد من الخدمات والتطبيقات الذكية الكفيلة بمواجهة ا: الخدمات والتطبيقات الذكية-

جياتكنولوالبناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال : الحوكمة والقدرات-

وتعزيز استخدام األدوات والتجهيزات الرقمية في العمل المؤسساتي

تطوير إطار للرصد والتقييم، والربط مع الخطط الوطنية: تعزيز آليات القياس-

ةتقدير للموازنات والتكاليف المالية الالزم: التمويل-

إعالم الجمهور عن االستراتيجية: الخطة اإلعالمية-



البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية 

ة في التنفيذاإلطار المقترح للرصد والتقييم، ودور الجهات المختلف: آليات الحوكمة والرصد والتقييم-

التشريعيةوالقانونيةاألطر و،  الخاصللمدن الذكية، والتشارك مع القطاع تقنيةمعايير:الحكومةدور -

ت مبادراالتمويلمع الجهات الحكومية في مفتوحة، والمشاركةمنصاتتطوير : الخاصالقطاع -

بيقاتالتطبناء القدرات وتمكين األفراد من استخدام لوالمبادرات األهلية التوعية: األهليالقطاع -

الدوليةاالستفادة من المؤشرات : رئيسية خاصة باالستراتيجيةأداءمؤشرات -



كلمة أخيرة

كيةالذالى المدن وضع خطة التحول -

لدعم االبتكار واالستثماراألنظمة المفتوحة تبني نهج -

ينةفي المدحياة األفراد في محور التخطيط، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز وضع األفراد -

وبناء القدرات لمختلف األفرادالمهاراتالتركيز على توفير -

طروحماية البيانات والخصوصية االهتمام الكافي نظرا  الزدياد المخاالسبرانياألمن إيالء -

السل القيمة وتوجيهيها لتلبية متطلبات مشاريع المدن الذكية وإعادة النظر في سالصناعاتتعزيز -

الذكية، وتطوير المنظومات البرمجية والمحّساتالمعتمدة، مثل العدادات الذكية 



!اً لكم شكر

alawa@un.org


