
 

 

 إىل العمل دعوة 

 األسبوع التاسع للمعايري املراعية للبيئة

 "ربط املدن الذكية املستدامة أبهداف التنمية املستدامة"
 نسيا، إسبانيا ي، فال2019أكتوبر   4-1

 

 

  ملواجهة  (ICT) واسعة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت طائفةتستخدم املدن الذكية املستدامة 
تكنولوجيا املعلومات و العوامل البشرية والطبيعية املستحثة.  الناجم عناالقتصادي املتزايد -الضغط البيئي واالجتماعي

والتطبيقات   (IoT) وظيفة االتصال اخلاصة إبنرتنت األشياء  لتمكنيمبثابة احملفز  هي  واالتصاالت
الالسلكية واألنظمة الذكية   احملاسيسذلك املنصات الرقمية وشبكات  يف خرى اليت تعتمد على البياانت، مبا األ

ملدن ا  تتمكناستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشاركة املواطنني،    وبفضل.  وغريها  الضخمةوحتليالت البياانت  
  من خالل معاجلةو ومستدامة.  مشوليةز الكفاءة بطريقة يحمللية وحتفاالبتكار وحل املشاكل ا ةتغذي منالذكية املستدامة 

 .الفجوة الرقمية، ستصل فوائد املدن الذكية املستدامة إىل اجلميع يف كل مكان استمرار

.  (SDG) التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة عجلة مكاانت كبرية يف تسريعإباملدن الذكية املستدامة  وتزخر
وتقلل طاقة ال من استهالك املباين يف املدن الذكية املستدامة تقللإمكاانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  وبتسخري

مواقف السيارات.  توفري الطرق للنقل العام و  حتسني املرور من خاللحركة ازدحام  ختفيفيتم و . املخلفاتكميات   من
ويتيسر  املعلومات يف الوقت الفعلي.  توفر اسية األخرى بناًء على حتسني استهالك الطاقة وإمدادات املرافق األس وجيري 

مشاركة املواطنني يف عمليات صنع القرار من خالل  وتتعززاخلدمات املالية واالجتماعية للعديد من املواطنني.  الوصول إىل
تطوير   حنو ، فالينسيامثل  ،العديد من املدن سار وقد البواابت الرقمية.فتح و  والتماس الدعم من اجلمهورالبياانت املفتوحة 

 .من النجاح كبرية  مبقاديرذكية مستدامة وتتمتع  مدانً مسارات واضحة لتصبح 
املدن الذكية   ربط ملوضوع " املكرس (GSW) املراعية للبيئةلمعايري لسبوع التاسع األقد ع   وقد

انقش  و ، إسبانيا. فالينسيايف  2019أكتوبر  4إىل  1الفرتة من  املستدامة أبهداف التنمية املستدامة" يف
الذكية املستدامة الفرص اليت جتلبها املدن الذكية املستدامة وأقروا أبن االنتقال إىل املدن هذا األسبوع  املشاركون يف 

 .هو حجر الزاوية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
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حتقيق  على وجه اخلصوص، ميكن أن تسهم املدن الذكية املستدامة يف و 

  النظيفة  "الطاقة  7اهلدف  : أهداف التنمية املستدامة التالية 
"العمل الالئق والنمو   8اهلدف و أبسعار معقولة"؛ 

واالبتكار والبنية  "التصنيع  9 واهلدف  االقتصادي"؛ 
  املدن واجملتمعات املستدامة"؛ "  11واهلدف  التحتية"؛ 

  ؛ االستهالك واإلنتاج" "املسؤولية يف  12واهلدف 
تغري  للتصدي ل  اختاذ إجراءات عاجلة " 13 واهلدف 

 ه".وآاثر  املناخ 
التغلب عليها قبل أن   ينبغي بةصعومع ذلك، ال تزال هناك حتدايت 

سيكون للمعايري  و تتحقق رؤية املدن الذكية املستدامة ابلكامل. 
والتوصل إىل التوافق الدولية دور فعال يف نشر أفضل املمارسات 

 مستقبل أكثر استدامة للجميع  وبناءهذه التحدايت    املطلوب ملواجهة
اجلهود مطلوبة لبناء  كما أن  شياء املفتوحة والقابلة للتشغيل املتبادل.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنرتنت األ بفضل

 .الفئات املهمشة، يف رؤية املدن املستدامة الذكية وال سيمااجلميع،  مشاركةاملهارات الرقمية والقدرات والشمول لضمان 

 
 

 حنن املشاركني يف األسبوع التاسع للمعايري املراعية للبيئة نقر مبا يلي:  

االقتصادات احلضرية القوية ضرورية للحد من الفقر وتوفري  و مبثابة حمركات التنمية االقتصادية الوطنية.  هي املدن 1
 .اإلسكان الكايف والبنية التحتية والتعليم والصحة والسالمة واخلدمات األساسية

تواجه  و ناخ والعوملة املتسارعة وغريها.  يف مجيع أحناء العامل حتدايت متزايدة انمجة عن التحضر وتغري امل  املدنتواجه   2
واحلرارة الزائدة وفقدان التنوع البيولوجي.   العاتيةاملدن خماطر متزايدة من ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف 

تكافح املدن املرتامية األطراف أيضاً زايدة استهالك الطاقة وتعميق عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية وأمناط  و 
املرور وتزايد اجتاهات الفقر احلضري واملخاطر املناخية وتلوث  حركة اإلنتاج غري املستدامة وازدحام و  تهالكاالس

 مشاركة املواطنني  من هذه التحدايت مناذج جديدة مواجهةيتطلب و . وغري ذلكاهلواء وفقدان التنوع البيولوجي 
 . لصنع القرارجديدة  وأساليب املؤسسات  خمتلف جديدة للتعاون بني وأساليب 

املدن و قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  الناجم عن ال ميكن التغاضي عن األثر البيئي املتنامي 3
  70%أكثر من  أن يعزى ميكن و من إمجايل استهالك الطاقة.  يف املائة 80إىل  60مسؤولة عن 

ق احلضرية، وتنتج  املرتبطة ابلطاقة إىل املناط (CO2) من انبعااثت اثين أكسيد الكربون
  على مستوى  ( CO2)مكافئ  من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة 49%و  37%املدن ما بني 

تكاليف إنتاج عدد متزايد من املنتجات اإللكرتونية، مما يؤدي بدوره ال واخنفاضيشجع االبتكار السريع و العامل. 
 املخلفات أعلى معدالت متثل اإللكرتونية املخلفاتأصبحت وقد إىل التخلص من املزيد من هذه املنتجات. 

وال يدار   .2018عام  اإللكرتونية يف املخلفاتمليون طن من  50حيث مت تسجيل أكثر من  ،منواً 
 .اإللكرتونية بطريقة سليمة بيئياً  املخلفاتمن هذه  20%حوايل  سوى 

يتزايد عدد مراكز البياانت املصممة لتشغيل  إذ . املتقدمةهناك قلق متزايد حول األداء البيئي للتكنولوجيات  4
  ألجهزة اجليل اخلامس أو البىن التحتيةإنرتنت األشياء  تطبيقات خمتلف احلوسبة السحابية أو

(5G) االصطناعيالذكاء  أو (AI) مراكز و مبعدل ينذر ابخلطر. سلسلة كتل البياانت  أو
إىل جانب العدد املتزايد من تكنولوجيا املعلومات و البياانت هي بعض من أكرب مستهلكي الطاقة. 
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 .بدعم نشط من جمتمع البحوث املتقدمة للتقنياتدراسة اآلاثر البيئية ل واالتصاالت، هناك حاجة ملحة

قابلية التشغيل البيين لألنظمة الرقمية واألمن السيرباين واخلصوصية وتزايد املخاوف   ومنها  ،القضااي األخرى كما أن   5
ابإلضافة إىل  و متنع املدن من حتقيق رؤية ذكية مستدامة ابلكامل.  ،بشأن أخالقيات البياانت واملسؤولية وامللكية

تحرك املدن بتتسع فجوات املهارات الرقمية  كما  ،  لشبكةغري موصولني ابذلك، ال يزال حوايل نصف سكان العامل  
 .حنو مستقبل قائم على البياانت

ملواجهة  املتقدمة والتقنياتر املدن الذكية املستدامة اإلمكاانت الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسخ   6
ملدن الذكية املستدامة هي أساس  افلتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  سبيلأوضح  ترسم وهيهذه التحدايت، 

 .أهداف التنمية املستدامة حتقيق

 
 

 

 
 لذلك، حنن املشاركني يف األسبوع التاسع للمعايري املراعية للبيئة، نعلن الدعوة إىل العمل، مبا يشمل:

 
توفر أهداف التنمية  :(SDG) ربط املدن الذكية املستدامة أبهداف التنمية املستدامة 1

املستدامة إطارًا ملموسًا وقاباًل للقياس ميكن أن يستخدمه أصحاب املصلحة يف املدن كدليل العتماد 
مدن  "متحدون من أجلمبادرات، مثل مبادرة  فقد َوضعت هنج يركز على الناس جتاه املدن الذكية املستدامة. 

ات فعالة تدعم املدن يف مواءمة مفيدة وأدو  مبادئ توجيهية، "(U4SSC) ذكية مستدامة
اسرتاتيجياهتا الذكية مع أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية 

حيث ميكن ألصحاب املصلحة االجتماع للمشاركة يف احلوارات العاملية    ،منصة تعاونية  أيضاً   توفروهي  املستدامة.  
حتدايت املدن الذكية  مواجهةأن القضااي الرئيسية اليت من شأهنا أن تساعد يف توافق اآلراء بش والتوصل إىل

 .املستدامة
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حلماية البيئة   املتقدمةاملدن يف تطبيق التقنيات  رايدة 2

البتكار  لاملدن هي مراكز  والتصدي لتغري املناخ:
الطريق يف تطبيق التقنيات   لرسمولديها إمكاانت كبرية 

الذكاء   تسخري يتم و ري املناخ. تغ للحد من املتقدمة
االصطناعي لتعزيز إدارة حركة املرور وتقدير هطول  

للمخاطر  حتسباً  األمطار يف الوقت احلقيقي
 تعملو اإللكرتونية.  املخلفاتاهليدرولوجية، وإدارة 

للحد  على حتسني البنية التحتية للطاقة  إنرتنت األشياء
. لدفيئةاانبعااثت اثين أكسيد الكربون وغازات  من

من   على احلد 5Gنظام إمدادات املياه ويعمل 
يعمل التوأم الرقمي  و  فقدان املياه وعدم كفاءة التوزيع.

خماطر الكوارث وتعزيز املرونة البيئية لدرء  تخطيط  العلى  
 تغري املناخ حتت املاء ومراقبة احلياة البحرية حلماية التنوع البيولوجي.   آاثر أيضاً يف رصد    ية تساعد الروبوتو املدن.   يف

مثل توصيات قطاع تقييس   ، توفر املعايري الدولية استخدام املعايري الدولية كدليل لتطوير مدن ذكية مستدامة:  3
اليت تدعم نشر   املتطلبات واملواصفات وأفضل املمارسات وغريها من املبادئ التوجيهية اهلامة ،االتصاالت

تقدم هذه املعايري مبادئ توجيهية  و يف املدن الذكية املستدامة.    املتقدمة  والتقنياتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
اجليل التايل، وحتدد قدرة أنظمة االستجابة للطوارئ القائمة على إنرتنت األشياء، وتضع   اتتنسق تطوير شبك
البيين ألنظمة املدن الذكية وتطبيق إنرتنت األشياء، وحتدد خصائص خدمات  لتشغيل قابلية ااملتطلبات العامة ل

 .ذلك وما إىل ،م دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامةإنرتنت األشياء، وتقي  

 (CE) يقدم منوذج االقتصاد الدائري  اإللكرتونية:  املخلفات اعتماد مبادئ االقتصاد الدائري للحد من  4
من خالل تنفيذ سياسات  و املخطط األكثر فعالية إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو مستدام. 

استخدام املوارد يف إنتاج  ختفيض تشجع على إعادة االستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع والتجديد، يتم 
ويتم االحتفاظ بقيمة كل مكون يف دورة حياة املنتج ألطول فرتة   ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل احلد األدن 

.  التدوير دوراً هاماً يف تسريع إجراءات   ، توصيات قطاع تقييس االتصاالت   وال سيما   ، املعايري الدولية  وتؤدي ممكنة.  
 املخلفاتادئ توجيهية تدعم تنفيذ مسؤولية املنتج املوسعة، وتطوير نظام مستدام إلدارة حتتوي على مب  وهي 

 .ذلك  وغري   ، اإللكرتونية 

حاسم يف مجع وحتليل  بدور منصات املدن الذكية تنهض  تنفيذ منصة املدينة الذكية لدمج التقنيات الذكية:  5
  اليت رؤى الاملصادر املفتوحة قبل حتديد األمناط وتقدمي الذكية وغريها من  واحملاسيسالبياانت من إشارات املرور 

النقل العام، وتعزيز مشاركة   ط وسائمن أجل من شأهنا ختفيف االزدحام يف ساعات الذروة، وحتسني الطرق 
املواطنني يف عملية صنع القرار، وحتسني اخلدمات العامة واخلدمات االجتماعية، وكذلك استجابة احلكومة ملطالب  

  قابلية  للتوجيه لضمان  هاماً توفر املعايري الدولية مصدراً و ذلك.  وما إىل ،كفاءة استخدام املوارد  وتعزيزنني، املواط
 التشغيل بني املنصات ووظائفها. 

وسلسلة كتل  اآلاثر البيئية للذكاء االصطناعي،    إن  : املتقدمة   للتقنيات اختاذ موقف استباقي لدراسة األداء البيئي   6
هي مصدر قلق متزايد    ، األخرى   املتقدمة الرقمي بني التقنيات    والتوأم ،  الضخمة البياانت  و إنرتنت األشياء،  و ،  البياانت 

قطاع تقييس االتصاالت    يف   مثل الفريق املتخصص   ، خصصة امل   األفرقة تقدم  و .  البحث والتمحيص يتطلب املزيد من  
منصة مثالية ألصحاب املصلحة يف   ، لكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الناشئة األخرى" اب " ين املع 
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 ، وذلكواخلرباء امليدانيني وممثلي اجملتمع املدين واألوساط األكادميية وجمتمع البحوث ومقدمي اخلدمات وغريهم   املدن 
 . املتقدمة احملتملة اليت جتلبها التقنيات    اآلاثر اسة  رفع مستوى الوعي هبذه القضية الرئيسية ودر   أجل   من 

إشراك املواطنني والباحثني وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة يف تطوير املعايري والتقنيات لتلبية   7
وتطبيقات  التماس الدعم اجلماهريي ميكن للتقنيات املبتكرة، مثل تطبيقات  احتياجات املستخدم النهائي: 

أفضل   على حنواملشرتك األخرى، أن تسهم يف مواءمة التكنولوجيا  اإلبداعلتصميم وأنشطة اخلصوصية حسب ا
 مع حاجة املواطنني.

دمج   ينبغي اعتماد مبادئ احلقوق الرقمية اليت تضمن إشراك مجيع الناس يف تطوير مدن ذكية مستدامة: 8
التصميم يف املنصات الرقمية لضمان مشاركة   من خاللاملبادئ املتعلقة ابخلصوصية وحرية التعبري وعدم التمييز 

 علىاجلميع  حصولسنعمل على ضمان و املهمشني والنساء والشباب وذوي اإلعاقة.  مبا يشملمجيع الناس، 
لرقمية لالستفادة من املنصات الرقمية والتغلب وكذلك املهارات ا  ،الوصول  وسهلةخدمات رقمية ميسورة التكلفة  

 على الفجوة الرقمية.

الستفادة من التحول املستدام من أجل ا :وضع هنج اسرتاتيجي دائريبتسريع حتول املدن الذكية املستدامة  9
غيري مستمرة  كعملية ت  وإمناكمشروع   الجملتمع ما إىل مدينة ذكية مستدامة، من األمهية مبكان فهم املدينة الذكية 

صبح  ي  ما لكي  تشكل خطوات العمل الثالث دورة مستمرة تعزز التقدم الناجح جملتمعو وتكنولوجيا كعامل متكني.  
.  ما  حللول املدينة املستدامة الذكية يف جمتمع اإليكولوجيمدينة ذكية مستدامة وتسارع بشكل منهجي النظام 

متحدون من  " : مبادرةيف إطار ام مؤشرات األداء الرئيسية إبجراء حتليل للوضع الراهن ابستخد القيام أواًل، 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من أجل احلصول على  " (U4SSC) مدن ذكية مستدامة أجل
واضحة عن النظام البيئي احلايل للحلول املستدامة الذكية. اثنياً، تقييم االحتياجات والفرص لتعزيز   عامة حملة

  ويعاد ، حتديد وتنفيذ حلول املدن املستدامة الذكية.  ذكية وحتديد أولوايت احللول احملتملة. اثلثاً التنمية املستدامة ال
 .عرب الزمنالبدء ابلنهج االسرتاتيجي الدائري لتقييم النتائج ودفع عملية التحول 

  من خالل تعزيز الشراكات وتعبئة اخلربات: معا  إال إذا عملنا  2030 خطة عام ميكن حتقيق ال  10
تعزيز التعاون على املستوايت الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية، بني املنظمات ومعاهد البحوث واألوساط 

واجملتمع املدين  (SME) األكادميية واحلكومات والصناعات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ة. أكثر ذكاء وأكثر استدام   عامل لبناء  

 
 

ذكية مستدامة وحتقيق أهداف   مدنيف االنتقال إىل  للعمل معاً  نيف املد نيحنن ندعو مجيع أصحاب املصلحة املعني
 املستدامة. التنمية
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 إىل العملدعوة  - األسبوع التاسع للمعايري املراعية للبيئة
 

 اجلهات املشاركة يف التنظيم:  اجلهات املضيفة: 

 
 

  

 ابلتعاون مع اهليئات التالية: 

   
 

 

 
 

  

 
   

    

 
  

 

    

 
   

 اجلهات الداعمة: 

 
  

 

  
  

 الشركاء من وسائط اإلعالم: 
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