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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 التاسعة عشرةالدورة 
 2016أيار/مايو  13-9جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 المدن والبنى التحتية الذكية  

 تقرير األمين العام  

 تنفيذي موجز  
يعرررهذ  رررذا الاالهيررره ارئا رررا  الهايتررريو و برررال الالتررره وروا   رررا   رررو الانميرررو  

ملصررر امل املدينرررو الذييرررو، ويصرررف امليو رررا  الهايتررريو  . ويالرررد  تفتررر ا  2030املترررادامو لعرررا  
لابرررل الالايرررو الذييرررو. ويوارررمل الالرررديا  المترررو الهايتررريو الرررىن تواجررر  تنفيرررذ م ررراري  البرررل 
الالايرررررو الذييرررررو، واملاصررررراو نيرررررا يارررررال )أ( تررررروفج البرررررل الالايرررررو الذييرررررو  ) ( الف ررررروا  و 

، ( ال رموليو. وأريرر ا    )هلالويمرواسرر  امل رارا   )((  الرا الامويررد  )ط( ت بيرج مرو ( من
العام والاينولوجيررا وار ايررار و مواج ررو  ررذ  لألوسرراا املعنيررو  رريرر ا الاالهيرره الرردور الهايتررا 

ور  را  تصرميم أعمرال الالديا ، ويعهذ  عض املباطئ األساسيو الىن قد تتراعد و رراراط 
 املدن الذييو.
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 مقدمة  
ارياار  الا نو املعنيو  اترري  العارم والاينولوجيرا ألضرهاذ الانميرو )الا نرو(، و طور را  -1

لييررون أ رررد ، موارروا املرردن والبررل الالايررو الذييررو 2015الثامنررو ع ررهة املعالرروطة و أيار/مررايو 
 . 2016-2015فرتة ما  ج الدورا  لاملواوعج  وي األولويو 

واررروا ومتررراعدة الا نرررو و مرررداور ا أ نرررا  طور رررا و حتترررج   رررم  رررذا املولإلسررر ا   -2
 11مررن لفهيررج املناق ررو املنعالررد  ررج الرردورا  و الفرررتة  اجاماعررا  الااسررعو ع ررهة،  أمررت أما ا ررا 

و  وطا ترررت. ويتررراند  رررذا الاالهيررره رىل ورقرررو املناق رررو الرررىن  2016يرررا ون الثان/ينرررايه   13 رىل
، واسررانااجا  الفهيرج، وطراسررا  اارار  الال هيررو الرىن سررا م  را أعتررا  (1)أعرد ا أما ررو الا نرو

 الا نو، وض   لك من امل بوعا   ا  الصاو. 
ألضررهاذ اسررادامو املرردن العاررم والاينولوجيررا وار ايررار تتررري  وطرسررت الا نررو موارروا  -3

، 2013-2012ة األولويرو لافرررت مواروعي ا  وي  اعابررار  أ رد ارب  ااترهيو واجملامعرا  الايرو 
من رور مفصرد عرن  2015وصدر عن مؤمته األمم املالدة لاا ارة والانميو )األو ياراط( و عرا  

. ويتررراند املواررروا اارررا  عرررن املررردن والبرررل الالايرررو الذييرررو رىل العمرررد الترررا ج (2) رررذا املواررروا
لاينولوجيرررا املرررذيور لا نرررو. ويامثرررد ااررردق مرررن  رررذا الاالهيررره و رع رررار الررردور الهايترررا لاعارررم وا

ورطارة املررردن ور  رررا  وار ايرررار، نيرررا ي رررمد تينولوجيرررا  املعاومرررا  وارتصرررار ، و تصرررميم 
والبررل الالايررو الذييررو. وينرراقا الفصررد األول ارئا ررا  الهايترريو لاالترره وروا   ررا مرر  ري ررو 

ويصرررف ملصررر امل املدينرررو الذييرررو،  . ويالرررد  الفصرررد الثررران تفتررر ا  2030الانميرررو املترررادامو لعرررا  
امليو ررا  الهايتررريو لابرررل الالايرررو الذييرررو. ويوارررمل الفصررد الثالرررج  عرررض الالرررديا  الرررىن تواجررر  
تنفيذ م اري  البل الالايو الذييو وطور العام والاينولوجيا وار ايار و الاصدي اا. أما الفصد 

. وخيارام الفصرد تصرميم املردن الذييرو والرنر   س التياسراتيوو الها    يعهذ  عض املباطئ الهايتيو 
 الامس  ذا الاالهيه نيوجز لاناااس واملالرت ا . 

 اتجاهات التحضر -أوالا  
، وألول مرهة و تراريا الب رهيو، 2008ي يد الالته الترهي  عرا هة عامليرو.  فرا عرا   -4

، 2030أالى سيان ااته أيثه من سيان الهيف. وتهجمل الاالديها  اااليو أ   حباول عا  

__________ 

. ويرد العرهوذ http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=941 مااح عاى املوق  الارا ل (1)
الارا   لا نرو واملرذيورة و  رذا الاالهيره موجروطة عارى و الردورا   املنعالرد  رجاملالدمرو رىل  هيرج املناق رو واملتامها  

 اررررررباا/ 22ي رررررا و  رررررذا املوقررررر  ال رررررربيا. ويرررررد املواقررررر  ال رررررربييو املرررررذيورة و  رررررذا الاالهيرررررره   ارفررررر ا عا
  .2016   ايه

(2) UNCTAD, 2015, Science, Technology and Innovation for Sustainable Urbanization (New York 

and Geneva, United Nations publication) . 
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و املاارررو مرررن سررريان العرررات، مررر  تهيرررز مازايرررد و أ هياليرررا و سررريا وأمهييرررا  60 سررريعيا و املررردن
. ونيالار ررو املعرردل املاوقرر  (3)2050ال تينيرو. وكيررن اررذ  النترربو أن تهتفرر  رىل الثاثرج حباررول عررا  

أسرها  لنمو سيان ااته ع  املنافج، ياتمل أن الباردان و الفةرو منريفترو الردريد سراواج  مروا  
. وت رر  أ ردل الاالررديها  رىل (4)سريان ااترره مرن البارردان و الفةرا  مهتفعررو الردريد  يثر  و

أن مررو املنررافج ااتررهيو و العالرروط الث  ررو األوىل مررن الالررهن اارراطي والع ررهين سررييون أيرر  مررن 
و املااررو  70. وتترر م املرردن حبرروا  (5)الاوسرر  ااتررهي املرررتايم عاررى مرردب ترراريا الب ررهيو   سرره 

و املاارو  الرم مرن  5ولين را حتارد عارى متراوب العرات  ك ال اقو وا بعال ضاا الد يةرو من اسا 
. وتالرررتن  ررذ  ارئا ررا   زيرراطة ضرر  مترربوقو و ال ارر  عاررى امليررا ، واألرذ، (6)اليااررو األرارريو

ومرواط البنرا ، والارذا ، وتردا   مواج رو الااررول، ورطارة النفايرا . ومرن د تعران املردن مرن اررام 
تامه لارو   ريردما   ا  جروطة أ ترد، وتعزيرز الانا تريو ارقاصراطيو الايرو، وحتترج توصريد م

الررردما ، وايررراطة اليفرررا ة واارررد مرررن الايررراليف، وايررراطة الفعاليرررو وا  ااجيرررو، ومواج رررو قترررايا 
اراط رررا  والبيةررررو. و ررررذ  الترررراوا حتفرررز املرررردن عاررررى الا ررررو  رىل ااارررول الذييررررو وئه ررررو  ااررررف 

 ا  البل الالايو الذييو. ت بيال

 2030التحضر وخطة التنمية المستدامة لعام  1-1 
وري رو عمرد أطيرس أ ا را واتفراي  راريس املر    2030تالد  ري و الانميو املتادامو لعرا   -5

لانرراول  ررذا املوارروا  طاعمررا   و سررياي اتفاقيررو األمررم املالرردة ا فاريررو   رر ن تارر  املنررا   رريي   
تررررو  أمهيررررو يبرررر ة لاالتررررايا املاعاالررررو  الالترررره املتررررادا ،  2030األولويررررو.  ري ررررو عررررا    املاتررررم
ل جعررد املرردن واملترراوفنا  الب ررهيو ارراماو لا ميرر  و منررو وقرراطرة عاررى 11سرريما و اارردق  ور

و  ريد معالرد    رداق الانميرو املترادامو  الصموط ومتادامو. ولين حتدي الالته يهتبم أيترا  
ارررمل أ ررر  لررريس مرررن املميرررن حتاليرررج الانميرررو املترررادامو مرررن طون تنميرررو  ترررهيو األريرررهب. ومرررن الوا

متادامو. ومن املالهر أن ينعالد مرؤمته األمرم املالردة املعرإل  ا سريان والانميرو ااترهيو املترادامو 
، ومررن املاوقرر  2016ت ررهين األول/أياررو ه  20رىل  17)املواررد الثالررج( و يوياررو و الفرررتة مررن 

ملناق رو ري ررو  ترهيو جديردة تهيرز عاررى التياسرا  وارسررتاتي يا  الرىن كيررن أن ياريمل الفهصرو 
__________ 

(3) United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2014, World Urbanization Prospects: 

The 2014 Revision (New York) . 
 املهج   فت .  (4)

(5) KC Seto and S Dhakal, 2014, Human settlements, infrastructure and spatial planning, in 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Mitigation of Climate 

Change (New York, Cambridge University Press) . 
(6) Scientific and Technical Advisory Panel, 2014, Sustainable urbanization policy brief, Global 

Environment Facility وUnited Nations Environment Programme, 2015, Cities and climate change ،
 http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/ResourceEfficientCitiesمارررررررراح عاررررررررى املوقرررررررر  الاررررررررا ل 

/FocusAreas/CitiesandClimateChange/tabid/101665/Default.aspx . 
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أن تتررررررررررفه عررررررررررن الاتررررررررررري  الفعررررررررررال لا اقررررررررررا  والالرررررررررروب اليامنررررررررررو ورا  الالترررررررررره )ا أررررررررررهل 
http://unhabitat.org/habitat-iii-conference/رررا  و  (. وياوقررر  أن تتررر ا  املررردن الذييرررو  ررردور 

  ذ  ال و اجلديدة لاالته. 

 المدن والبنى التحتية الذكية -ثانياا  
 تعريف المدينة الذكية 2-1 

لامدينررو الذييررو أو بموعررو مررن املصرر الا   لرريس  نرراك تعهيررف قياسررا مالبررول عمومررا   -6
تعهيررف  100،  اررد تالهيرره ل حترراط الرردو  ل تصررار  أيثرره مررن 2014الاصررو  ررا.  فررا عررا  

الاررا ل ملاملدينررو الذييررو املتررادامو  ررا مدينررو  ياعاررج  املرردن الذييررو، وأسررفه الالايررد عررن الاعهيررف
مبايرررهة تالرررو  عارررى اسررراعمال تينولوجيرررا املعاومرررا  وارتصرررار  وض  رررا مرررن الوسرررااد لالترررج 

مرررر  اررررمان تابيررررو  ، وعيررررو اايرررراة ويفررررا ة العمايررررا  والرررردما  ااتررررهيو والالرررردرة عاررررى املنا تررررو
. (7)ا رر  ارقاصرراطيو وارجاماعيررو والبيةيرروملا اياجررا  األجيررال ااااررهة واملالباررو  يمررا ياعاررج  اجلو 

عرردة ج رروط مررن أجررد وارر  مؤاررها  أطا  رايترريو وارراماو لامرردن الذييررو. ويعمررد  وت بررذل  اليررا  
 هيج م ررتك  رج الويرار  ترا   لألمرم املالردة عارى وار  بموعرو مرن مؤارها  األطا  الهايتريو 

. وتي ررررف الالارررري   ملريااررررف (8) رررردق حتويا ررررا رىل مؤارررره عرررراملا لامرررردن الذييررررو املتررررادامو
تعهيفا  مص امل املدينرو الذييرو عرن أن الاعهيفرا  املرياافرو ت ردط عارى جوا ر   اافرو. ومرن د 

مررن أجررد وارر    ررم م رررتك ملعررل  حتاررا( اايومررا  واجل ررا  صررا بو املصررالو رىل العمررد معررا  
 ملدن. املدينو الذييو و سياقا ا الاصو عاى الصعيد الوفإل أو عاى متاوب ا

مانوعرررو عارررى اريرررا ق الباررردان.  اااجرررو العاجارررو  وياررريمل مف رررو  املدينرررو الذييرررو  هصرررا   -7
لابارردان الناميررو تامثررد و تررو    ررل حتايررو  تررهيو م امررو ملتررايهة سررهعو الالترره  ولامرردن  النتررب

ييرو تفرامل املازايردة. وو سرياي الو را   ال ار  عارى البرل الالايرو،  ران ت بيالرا  البرل الالايرو الذ 
. وو البارردان الناميررو، يامثررد الالرردي (9)أمررا   ررذ  املرردن لالاليررج ففررها  و الاينولوجيررا فهيالررا  

عررراطة و اافررراأ عارررى أ أمرررو  رررل حتايرررو ماوار رررو ر كيرررن الاريارررا عن رررا  ترررب  الايافرررو واايرررز 
__________ 

(7) International Telecommunication Union, 2014, Smart sustainable cities: An analysis of definitions, 

Focus Group Technical Report ، مارراح عاررى املوقرر  الاررا لhttp://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ 

ssc/Pages/default.aspx  . 
(8) D Carriero, 2015, United smart cities: Towards smarter and more sustainable cities ق ردم  و اجامراا ،

 B Jamoussi, 2015, Shaping tomorrow’s smartو  هيررج املناق ررو املنعالررد  ررج الرردورا  والاررا   لا نررو.

sustainable cities todayق دم  و اجاماا  هيج املناق و املنعالد  ج الدورا  والاا   لا نو ،  . 

(9) Deloitte, 2014, Africa is ready to leapfrog the competition through smart cities technology ، ماراح
 _http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/public-sector/ZAعاررى املوقرر  الاررا ل 

SmartCities_12052014.pdf . 
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واعابرررارا  أريرررهب. وو  رررذ  الباررردان، كيرررن لا بيالرررا  املررردن الذييرررو أن تهيرررز أيثررره عارررى تيتررر  
ارسررراريدا  األمثرررد ملررروارط البرررل الالايرررو الالاامرررو ورصرررد عمايرررا   رررذ  املررروارط املاوار رررو. وليرررن و 

  ت بيالرراورا  األساسررا الرردا   سررياقا البارردان الناميررو واملاالدمررو عاررى الترروا ، ياعررج أن ييررون 
 البل الالايو الذييو  و تابيا ا ر اياجا  اجملام  و بال الانميو املتادامو. 

 البنى التحتية الذكية 2-2 

تو ه البل الالايو الذييو األساس جلمي  املوااي  الهايتيو املهتب و  املدينو الذييو، نيا و  -8
ي رررو الذييرررو، وااويمرررو الذييرررو،  لرررك النررراس األ ييرررا ، والانالرررد الرررذيا، وارقاصررراط الرررذيا، واملع

والبيةو الذييو. وتامثد التمو الهايتيو الىن ت يد األسراس ملعأرم  رذ  امليو را  و أرترا مرتا  رو 
 ررررذيا  لتررررمان ارسرررراريدا  األمثررررد لامرررروارط وحتتررررج األطا . اسرررراريدام ا  يا ررررا  كيررررن تنرررراس و 

نررو الذييررو وخيررام  الالررا  التررو  ويعررهذ  ررذا الفررها  عررض امليو ررا  األساسرريو لابررل الالايررو لامدي
 عاى اااجو رىل اتباا رتس مايامد و الاعامد م   ذ  البل الالايو.

 المباني الذكية  
مرن أجرد   يرااملاطيو املرياافرو املوجروطة   سراو  النأم يعمد املبل الذيا عاى تيامد  -9

رطارة املبرران الذييررو أن لررنأم   هيالررو مثاررى تاتررم  اليفررا ة. وكيررن  معررا  الررنأم اررمان عمررد يررد 
اسراريدا  أمثرد لاميرا ، وتتمن النفايا ، من حتتن من يفا ة اسا  ك ال اقو و املبل، وتالاد 

مرر  حتاليررج  عاليررو الا ررايد وراررا  الترريان. ومررن املالرردر أن تنفيررذ  اررول املبرران الذييررو كيررن أن 
الاررد يمررن اسرراريدا  ال اقررو و  و املااررو 40و املااررو مررن اسرراريدا  امليررا  و 30و ه مررا يصررد رىل يرر

. وو النمترا عارى (10)و املاارو 30و املاارو و 10رمجا  تياليف صيا و املبان  نتبو ترتاوح  ج 
 اعابار   (plus-energie-bürohochhausسبيد املثال، ي عرتق  املبل امليايب ال ا ج املولد لا اقو )
 .(11)ه مما يتا اكأول مبل ميايب  يا،  يج يتا و ال بيو فاقو أيث

 التنقل الذكي  
يامثررد الوصررف األ تررد لاانالررد الررذيا و اعابررار  الررنر   س الررىن تالاررد مررن اراط ررا  وتعررزا  -10

الانالررد الرررذيا  أرررم رييررارا  النالررد األسرررها واألرريررا واأليثررره مهاعرراة لابيةررو. وتتررراريد  معأررم 
البيا ا  اجملمعو من مصاطر مانوعو عن أماا الانالد من أجد املتراعدة عارى حتاليرج ااالرو املثارى 

 أررم النالررد اجلمرراعا ويررذلك  أررم الانالررد الررذيا  أررم و عررهوق املررهور   رريد تررو . وت ررمد 
النالرد عنرد  ؤريها  الانالد الفهطي الىن ت ا امل اريو و اساريدا  الدراجا  والتيارا  واملهيبا ، وم

__________ 

(10) Honeywell and Ernst and Young, 2015, Smart buildings make smart cities ،مارراح عاررى املوقرر  الاررا ل 
http://honeywell.com/News/Documents/Smart_Building_Smart_City_WhitePaper_DOWNLOAD.PDF. 

، ماراح عارى املوقر  الارا ل UniverCity, 2015, Overviewل معاومرا  مالدمرو مرن النمترا رىل أما رو الا نرو. ا أره أيترا   (11)
http://univercity2015.net/en/standorte/getreidemarkt/plus_energy_office_high_rise_building/overview/  . 
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. وعارررى سررربيد املثررررال، أسرررفه  أرررا  امل رررراريو و اسررراريدا  الررردراجا  و سرررراو اولو، (12)ال اررر 
)ا أرهل  2012من  ان أيتيد اليه رون منرذ  ردأ و عرا   فنا   570ال اايد، عن ئن  ا بعال 

http://ww2.mobilicidade.com.br/bikesampa/home.asp)(13).   يرررررررو أعمرررررررال ئار مرررررررا ( وتن ررررررر
 Olaو Uberجديردة ومبايرهة تعرزا مفرا يم امل رراريو والها رو واسراريدا  الاينولوجيرا )مثرد  أرراما 

لتيارا  األجهة(. ويارز  رجرها  املزيرد مرن البلرول مرن أجرد الالديرد اليمرا أل ره  رذ  النمرا ( 
امرد النالرد الذييرو عارى تي أرم اساريدا  املهيبا  و املدن. وتعمد وتواته عاى اراط ا  املهوري 

مصرررفو و رييرررارا  النالرررد املاعررردط الوسررراام   سررره ا و املدينرررو، نيرررا ي رررمد الانالرررد الفرررهطي والنالرررد 
النالررد الذييررو ااديثررو   أررماجلمرراعا عاررى الترروا ،   سرراو  ياتررم  اليفررا ة. وعرراطة مررا ت ررامد 

 ، عاى أمور من ا ابيو من أج زة ارسا عار، و الد عا  مااب  من النأا  العاملا لالديد املواقر
وراررارا  مررهور طيناميررو، ولو ررا  تررو   املعاومررا  لامتررا هين، وأج ررزة لالررها ة لو ررا  تترر يد 

، و أم طوااه تافزيو يرو مااالرو، ووسرااد تتر يد امل  رو، و أرم ا ارارة، واأل رم مرن املهيبا   ليا  
  لرك الالردرة عارى تيامرد البيا ررا  املباارهة مرن معأرم تاررك املصراطر. وكيرن أن يرؤطي  لررك رىل
حتترررينا  و الترررر مو، ورطارة ال ررربيا ، وااط ررررا  املررررهور، واألطا  البيةرررا، ورميا يررررو الوصررررول، 

عاررى ت ررايد  أررا   اجلم ررور. وعاررى سرربيد املثررال، تعمررد  وا رران،  ولنرردا،  اليررا  تصررور والها ررو، و 
 الد  يا  ديج. وواج   ذا امل هوا  عرض الالرديا  الرىن ع ره  أ نرا  تنفيرذ  وتارت  الرا 
املرروعفج مررن أصررلا  امل ررارا ، ومتررااد تاعاررج  الا ايررو الا ررايد املابرراطل و ررار  ترر ري  ضرر  

  .(14)ماوقعو و ر  ا  ميو ا  البل الالايو املاطيو
 الطاقة الذكية  

رطارة ال اقرررو الذييرررو أج رررزة ارسا رررعار، والعرررداطا  املا رررورة، ومصررراطر م  أرررتتررراريد   -11
ال اقو املا دطة، وأج زة الاليم الهقميو، وأطوا  حتايايو لاواير  ال اقرو واسراريدام ا   ريد    

عارى حتاليرج ااالرو املثارى و ت رايد ال ربيا  الرنأم ومهصوط وعارى النلرو األمثرد. وتعمرد  رذ  
مرررن مواا رررو ار اياجرررا  الاصرررو نيرياارررف أصرررلا  املصرررالو املعنيرررج ) واسررراريدام ا عرررن فهيرررج

املتررا ايج واملنا ررج ومالرردما الدمررو(. و نرراك عرردط مررن ار ايررارا  و البررل الالايررو لا اقررو 
الذييرو، مثررد الاوليرد املرروااا لا اقررو املا ردطة، وال رربيا   الاررو الصراه، وتينولوجيررا  ال رربيا  

و أا  ارسا ا و اآلليو لا ا ، وال را  ار رتااريو لا اقرو، وا ايرارا  الذييو، وختزين ال اقو، 
جا   ال ا  مثد املهيبا  الي ه اايو واألج زة الذييو. وتو ه  ذ  ار ايارا  ابيو مماردة مرن 
أج زة ال اقو الذييو و أحنا  املدينو، م  رؤيو تفصيايو ألماا اسا  ك ال اقو، مما كيرن الر امس 

يرو لهصررد ال اقررو ونتررن مررن يفررا ة اسرراريدا  ال اقررو و املبرران. وت رريد ال رربيا  الذييررو اجملامع

__________ 

سرر نبول، تهييرررا  وو جو ا تررر أ، جنرررو  أ هياليرررا  وو ميترررييو ات ررمد األمثارررو النالرررد الترررهي   اارررا    و  (12)
   سيىن  والنالد اجلماعا التهي  و  ي ج و يوطاا وسناا ورة.

 .  الا نومعاوما  مالدمو من ضه و الا ارة الدوليو رىل أما و  (13)
 ، متامهو قدمت و اجاماا  هيج املناق و املنعالد  ج الدورا  والاا   لا نو. 2015 ولندا،  (14)
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و البل الالايو لا اقرو الذييرو. وكيرن تعهيرف ال ربيو الذييرو   رترا مل أرا  لاوصريد  رايتيا   ميو ا  
 الي ه ا  من  ال و الاوليرد رىل  ال رو ارسرا  ك  الايامرد مر  تينولوجيرا املعاومرا  وارتصرار 

. وتنفارذ ال ربيا  الذييرو و (15)لاعزيز عمايا  ال ربيو وريردما  املترا اك واملياسر  البيةيرومل
أحنررا  العررات  البارردان املاالدمررو والناميررو عاررى الترروا .  عاررى سرربيد املثررال، يترراريد  م ررهوا مدينررو  

 الرو ممر  ياايوا و ا الذييو و اليا ان ابيو  ييو تتاند رىل  أا   طارة ال اقو عاى   اي املن
رطارة ال اقو املنزليو، والهصرد املبااره لإلمرداط مرن ال اقرو وال ار  عاي را، ورطارة ال اقرو  اتيرو   أم

  .(16)الدعم، م  الاريصيا األمثد لا اقو املنا و واملريز و
 المياه الذكية  

حتاول املدن  اسرامهار  رد م رايد  ردرة امليرا   اسراريدا  تينولوجيرا  مبايرهة وحتترج  -12
و أي  أرررا  جيرررد لاوايررر   الارررد ج أساسررريا  رطارة رة امليرررا . ويعرررد حتترررج اسررراريدا  العرررداطا  و رطا

امليا . ويتاريد   أا  رطارة امليا  الرذيا الاينولوجيرا الهقميرو لامتراعدة عارى ترو   امليرا ، وتالايرد 
اطيرو   ربيا  الاياليف، واياطة املو وقيو وال رفا يو و تواير  امليرا . وت ا رى اربيا  األ ا ير  امل

ناررد  يا ررا  الاررد ج والتررام املاا ررو لالديررد أوجرر  الاررد  عرراطةالبيا ررا  واملعاومررا .  النأررا  
مرررن أجرررد حتترررج رطارة ترررد ج امليرررا . وكيرررن ترررو   معاومرررا    يرررو  )مثرررد  رررار  الاتررره (   يرررا  

ا لامتررا ايج عررن  الررو امليرررا  ومعاومررا   ا  صرراو مرررن أجررد املترراعدة عارررى  فرر  امليررا ، ممررر
خيفض من قيمو  وات  امليا . وعاى سبيد املثال، وو رفار رطريال حتتينا  عاى  أا  رمرداطا  
امليا ، قامت مومباي، ااند،  رتيير  عرداطا  ميرا   ييرو كيرن الراليم  ي را عرن  عرد، ممرا أطب 

  .(17)و املااو 50رىل ريفض و تته  امليا   نتبو 
 اإلدارة الذكية للنفايات  

. وتررزطاط الصررعو و أمررا  املرردن (18)يازايرد ر اررا( النفايررا  نيعرردل أسررها مررن معرردل الالترره -13
  رررا اارررف أ رررواا النفايرررا  الرررىن كيرررن رعاط رررا رىل طورة  يررراة املترررا اك و ها حتديرررد مصررراطر و 

. وت ررررمد رطارة النفايررررا  عرررراطة رصررررد النفايررررا  ومجع ررررا و الا ررررا وئ يز ررررا ورعرررراطة  اواسرررراريدام
__________ 

(15) United States of America Department of Energy, in Cisco, 2010, Cisco smart grid: Substation 

automation solutions for utility operations ،  الارا لماراح عارى املوقر http://www.cisco.com/c/en/us/ 

products/collateral/routers/2000-series-connected-grid-routers/white_paper_c11_593673.pdf . 

  ، متامهو قدمت و اجاماا  هيج املناق و املنعالد  ج الدورا  والاا   لا نو.2015اليا ان،  (16)
(17) J Polson, 2013, Water losses in India cut in half by smart meters, Bloomberg News, 15 March ،

-http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-15/water-losses-in-india مارراح عاررى املوقرر  الاررا ل

cut-in-half-by-smart-meters-itron  . 
(18) D Hoornweg and P Bhada-Tata, 2012, What a waste: A global review of solid waste management, 

Urban Development Series Knowledge Papers No. 15, World Bank مارراح عاررى املوقرر  الاررا ل ،
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-

1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf . 
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ا طارة الذييرررو لانفايرررا  عارررى تالايرررد النفايرررا  وتصرررنيف  أرررم اا من رررا. وتعمرررد تررردويه ا والررراري
 الررنأمه أسررالي  ملعاجلا ررا  ال رريد التررايم. وكيررن اسرراريدا   ررذ  يأ واع ررا مررن املصرردر، وت ررو 

لالويرد النفايررا  رىل مرورط ور  ررا  اقاصراطا  طااهيررو. وتامثرد  وااررد ا الهايتريو و حتتررج يفررا ة 
الهايترريو وجرر  األ ررا و ها ررا ورعرراطة اسرراريدام ا ورعرراطة ترردويه ا. ويامثررد أ ررد مجرر  النفايررا  و الا

مرررا ت هسرررد  عررد  يفرررا ة رطارة النفايرررا  و عرررد  الالررردرة عارررى الانبررؤ نيوعرررد  الرررد النفايرررا ،  يثررر ا  ل
ال ا نا  جلم  النفايا  عندما تيون الصناطيج ض  ممااةرو. وترو ه أج رزة ارسا رعار ورميا يرو 

لالررد مررن الايرراليف ا اررا يو النامجررو عررن  ررذا  يررو ر ررم األارريا   ا  رت ررت سررب   ارتصررال وعما
رررن  يم ا طارة الذييرررو لانفايرررا  رصرررد حترررهك  اارررف أ رررواا النفايرررا ،  أرررم الرررنالا و اليفرررا ة. ومت 

وكيررن ارسررافاطة مرررن الاينولوجيررا لالترررج   ررم ورطارة ترررد ج النفايررا  مرررن املصرردر رىل مه ارررو 
 اسررربا يا، وال رررارقو  ا مرررارا  العه يرررو  هي ئه رررو  رررذ  امل ررراري  و سرررا اا درالرررارياا من رررا. ومررر

   املالدة.
 (19)الرعاية الصحية الذكية  

تاتررم صررلو ور ررا  سرريان ااترره   مهيررو رياصررو  يمررا ياعاررج  اسررادامو املنررافج ااتررهيو  -14
والرررررنأم ا ييولوجيرررررو الرررررىن تررررردعم ا. وكيرررررن لامررررردن الذييرررررو أن ت رررررور الالررررردرة عارررررى اسررررراريدا  
الاينولوجيررا مثررد البيا ررا  التررريمو  عررداط الاوقعررا  أو حتديررد النالرراا التررارينو املاعاالررو  صررلو 

. وحترررول ا طارة (20)و أو   رررار الأررروا ه اجلويرررو  الارررو ال ررردة عارررى الصرررلو(األو ةرررالتررريان )مثرررد 
الذييررو لاهعايررو الصررليو البيا ررا  الصررليو رىل رؤب سررهيهيو وئاريررو، ت ررمد الترر    الصررليو 

املررهيض عررن  عررد.  الررو الا رررييا والعرر ( ورصررد  و أررمالهقميررو، والرردما  الصررليو املنزليررو، 
لصرررليو  اسررراريدا  الاينولوجيرررا  الذييرررو املاصررراو  ال ررربيا  والرررىن ترررو   الهعايرررو ا وتيتررره أيترررا  

عرررن  تتررراعد عارررى رصرررد ااالرررو الصرررليو لامررروافنج. ومتيرررن مرررن  الرررد الرتييرررز رىل الوقايرررو عوارررا  
ورطارة اافررراأ عارررى الصرررلو. وتاماررر   ،العرر (، مررر   أرررهة أترررد لاهعايرررو ييرررد، واايررراة الصرررليو

ا  يبرر ة و اجملامعرررا  املترررنو و البارردان املاالدمرررو، وقرررد الذييرررو لاهعايررو الصرررليو  اميا يرررالررنأم 
تالاد من عد  املتراواة و الهعايرو الصرليو  رج الفةرا  مهتفعرو ومنريفترو الردريد. وت رمد أمثارو 
ررس الهعايررو الصررليو الذييررو تع يررد اجلمرروا جلمرر  البيا ررا  عررن األو ةررو والانبررؤ  اف رري ا واختررا    ر   

مررا  اايويررو لامررهيض والبيا ررا  عررن صررلا  عررن   عررد ألضررهاذ ار ايافررا  ال امررو، ومجرر  الع 
الا رييا، ورعداط ر ذارا   ليو لامهاى  يما ياعاج  الدوا  والفلوص ال بيو. وو أ هياليا عارى 

 اينولوجيرا المولرو املاا رو اايرا  السبيد املثال، يتاريد  م رهوا ال ر  املانالرد و املنرافج الهيفيرو 
__________ 

ياترررمن  ررررذا البنررررد معاومررررا  مالدمررررو رىل أما ررررو الا نررررو مرررن الا نررررو العاميررررو وميارررر  الرررر امس الرررردو  الاررررا عج  (19)
 Health and Well-being in the Changingلام ارس الردو  لاعارو ، ال  رامس العامرا املاعردط الاريصصرا ل 

Urban Environment: A Systems Analysis Approach  . 
(20) S Jayasinghe, 2015, Social determinants of health inequalities: Towards a theoretical perspective 

using systems science, International Journal for Equity in Health, 14:71 ، ماراح عارى املوقر  الارا ل
http://www.equityhealthj.com/content/14/1/71 . 
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ر رر أ أقره  عيرراطة  رراألعهاذ وتاالررا امل ررورة الع جيررو عاررى و الصررليو ملتراعدة أريصرراايا الهعايرر
وتعايمررا  ا  الررو و  ررار  ال رروارئ وتررو   املعاومررا  عررن ا ا ررار عرر   املررهذ و الالهيررو أو 

   (.www.medicmobile.org اجملام  الاا )ا أهل
 الطبقات الرقمية الذكية  

عاررى ايرراطة   ررم العمايررا  والرراليم  ي ررا وحتاليررج تترراعد البنيررو الالايررو الهقميررو الذييررو  -15
الاليمرررو الهايتررريو لاينولوجيرررا عرررهوذ ارسررراريدا  األمثرررد لامررروارط الررردوطة و املدينرررو. ومرررن  رررج 

املعاومررررا  وارتصررررار  و املدينررررو الذييررررو الالرررردرة عاررررى الاالرررراا املعاومررررا  وتباطاررررا و الوقررررت 
قرو، قرد ياترل لامردن اخترا  ا جرها ا  ال امرو قبرد و د املناس . وو  رال ترو   املعاومرا    يرا  

تفرراقم أي م ررياو. ومررن  ررج سرربد طراسررو البررل الالايررو الهقميررو ارريد ال بالررا  الهقميررو الداعمررو 
 املرياافو، و لك عاى النلو الاا ل

ااتررهل ال بالررو الررىن تااالررا  ي ررا البررل الالايررو املاطيررو والهقميررو. وت ررمد األمثاررو  )أ( 
(، و أررم الذييررو، والانالررد الررذيا، وال رربيا  الذييررو )لامها ررج مثررد امليررا  والي ه ررا  والارراااملبرران 

   ا طارة الذييو لانفايا 
أج رررزة ارسا رررعارل ت رررمد  رررذ  ال بالرررو األج رررزة الذييرررو الرررىن تالررريس وتهصرررد  ) ( 

    ااف  ارامرتا  املدينو و يةا ا
د البيا ررررا  واملعاومررررا  مررررن قا ايررررو ارتصررررالل تن رررروي  ررررذ  ال بالررررو عاررررى  الرررر )(( 

   بيا ا   جها  املزيد من الالايدمتاوب أج زة ارسا عار رىل الاريزين وبمعا  ال
الالايررررد املن الررررا لابيا ررررا ل تن رررروي  ررررذ  ال بالررررو عاررررى حتايررررد البيا ررررا  الررررىن  )ط( 

 را  األ ردال )مثرد اراط البل الالايو الذييرو لامتراعدة عارى الانبرؤ  ربعض أم ئمع ا  ااف 
   املهوري(
الا ررايد اآل ل فبالررو الواج ررو البينيررو الاميينيررو الهقميررو الررىن متيررن مررن ت ررايد  )ه( 

 عدط يب  من األج زة   يد    وقا ايو الاوس   ي ا ع    اقا  وختصصا  ماعدطة.
مررا يا ارر  تنفيررذ تينولوجيررا  املدينررو الذييررو ارربيو عهيتررو الن رراي تيررون قويررو  ويثرر ا   -16

ياترررم  اليفرررا ة لررره م األاررريا    ررربيو ا  رت رررت  ا  رييولوجيررر ا  و ومعالولرررو الايافرررو، و أامرررومو وقررر
 .(21)والالدرة عاى ارسافاطة من البيا ا  التريمو الىن يام توليد ا

__________ 

( الذييررو و الصررج  رررا Wuxiاريررذة و رفررار م ررهوا مدينرررو وواررا )ت ر رردب ال رروا  األوليرررو املمررث ، يا رر (21)
 ال ررو ولررو( برران  40 000 ا اررو  االنيررو ارتصررال ال سررايا اجملا يررو ور  ررا   رروا   3 000ئ يررز أيثرره مررن 

مالدمرو مرن الصرج )معاومرا  اذ  الاالنيو وحتاليج تا يو اربييو يامارو عاليرو اجلروطة مرن اجليرد الها ر  عر  املدينرو 
   (.رىل أما و الا نو



E/CN.16/2016/2 

GE.16-03074 10 

 الحاجة إلى نهج متكامل 2-3 
. وليررن  أررملعرردة  اررام    تارر لف املدينررو مررن  ررل حتايررو ماريصصررو  اافررو ت رريد  أامررا   -17

. وحتارررا( املررردن الذييرررو رىل رترررس   ررريد منعرررزل رررذ  العناصررره مرررن البرررل الالايرررو عررراطة مرررا تعمرررد 
مايامد من األجد ارسافاطة من ا ميا ا  الياماو لابل الالايو الذييو. وتعد النر   س املاياماو 

تر ا  اارد ا  أطوا   عالرو جلمر  الع قرا  الديناميرو  رج النراس والتياسريا  والبيةرا . وعراطة مرا
و عاليا ا عندما ي رتك و رعداط ا عاما  من ختصصا  ماعدطة، وصناا سياسا ، و   ون، 

 ومديهون، وممثاون عن اجملام  املدن، ومجي  أصلا  املصالو املعنيج.
ويامثررد أ ررد الررنر   س ال ررااعو ارسرراريدا  و مجرر  املتررارا  املرياافررو لابيا ررا  و املدينررو  -18

 ررررد و ارررريد مهيررررز عمايررررا . وكيررررن اررررذ  املهايررررز أن تترررر ا   رررردور مهايررررز حتررررت سررررالف وا
 اافرو مرن البرل مليو را  ا طاريرو. ويعرد اجلمر  امليران يتره العزلرو األعصا  الىن تتراعد عارى  

 ريه لالاليج الانميو املاياماو لامدينو الذييو. ومن أمثارو  رذا الرن س املدينرو الاالنيرو  الالايو سبي   
وليررو و ضوجرارا   اانررد،  يررج تر الاردا  مها ررج ماعرردطة مرن ريرر ل  فررج وا رد، ممررا يتررفه املاليرو الد

عرررن و رررورا   ااارررو و الايررراليف ورطارة أ ترررد لاليرررز ااترررهي. و نررراك فهيالرررو أريرررهب لايامرررد 
عمايررررا  البررررل الالايررررو و املرررردن الذييررررو تامثررررد و تيامررررد البيا ررررا  اجملمعررررو مررررن ريرررر ل أ ررررد 

و واساريدام ا   سراو   عرال و ت رايد أو صريا و ميرون  ريره. وي تراريد  ميو ا  البنيو الالاي
النأرا  مرن البيا را  املولردة تتاريد   ذا الن س، عاى سبيد املثال، و أيند و ن،  ولندا،  يج 

. وكيرن  مراط (22)الذيا  طارة املهور و توق  وحتديد الأهوق ال رهة عارى ال رهي ويثا رو املرهور
األسرراس لاصررور  أررم البررل يترر  البررل الالايررو أن  ر  ررا اماررو األيثرره  يررا  و  ررذ  الررنر   س املاي

 الالايو و املدن الذييو. 

تنفيذذذذذذ البنذذذذذى التحتيذذذذذة الذكيذذذذذةس بعذذذذذا التحذذذذذديات الر يسذذذذذية واألدوات  -ثالثاا  
 السياساتية المدفوعة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

و العديررد مررن الالررديا ، ور سرريما و البارردان يواجرر  تنفيررذ مفررا يم البررل الالايررو الذييرر -19
الناميررو. وينرراقا  ررذا الفررها  عررض  ررذ  الالررديا  والرردور الررذي كيررن أن تترر ا   رر  األوسرراا 
املعنيرررو  رررالعام والاينولوجيرررا وار ايرررار و الاااررر  عاي رررا، نيرررا ي رررمد  عرررض األطوا  التياسررراتيو 

__________ 

(22) International Business Machines, 2015, Traffic management for a smarter planet  ماراح عارى املوقر ،
-http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/traffic_congestion/article/traffic-management-andالارررا ل 

prediction.html . 
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يرررررن أن تتررررراعد و مواج رررررو يرررررد مرررررن  رررررذ  الرررررىن كو املد وعرررررو  رررررالعام والاينولوجيرررررا وار ايرررررار 
  .(23)الالديا 

 البنى التحتية الذكيةتوطين الحاجة إلى  3-1 
ذييرو مرن من الررو املردن ال اررول  رد معرج مرن رن مرن ضر  املميرن الاليرا   بتررافو  نالرد  -20

البررل الالايررو الذييررو مهتب ررو  ررالواق  الاررا مفررا يم أريررهب. ومررن التررهوري أن تيررون رىل جاها يررو 
ومابيو ر اياجا  الانميو الايو.  التياي والثالا و وارقاصاط عوامد تت ا  يا ا  ردور و  رذ  
العمايررررو. وياعررررج عاررررى املرررردن أن ترررردرس امل ررررايد ااتررررهيو   رررريد اررررامد قبررررد اريايررررار  اررررول 

النالرد الذييرو، الرذي لرنأم  ران الرن س الاالايردي عارى سربيد املثرال، و الاينولوجيرا الذييرو املناسربو. 
ين رروي عاررى ارربيو اررريمو مررن أج ررزة ارسا ررعار وئميرر  البيا ررا ، قررد ييررون  ررا   الايافررو 
وض  مناس  ر اياجا  البادان الناميرو. وكيرن لنترريو أ ترم وأيثره موا مرو لاواقر  الارا مرن 

، والررىن قررد تيررون مناسرربو أليثرره ا ا ررارا  النالررد الذييررو أن تتررااد  يا ررا  ااواتررف المولررو ا أررم 
أيثه لتياقا  البادان الناميو. وتت ا  األوساا الايو لاعام والاينولوجيا وار ايار  ردور أير  

 . وي ا  ذا الفها  عض األطوا  التياساتيو الهايتيو. الاوفجو مواج و حتدي 
 ةالبنى التحتية الذكيتوطين األدوات السياساتية لتعزيز   
 تتري   أا  ار ايار الاال  د اامد  

رن تتررري   أررا  ا ايررار ااررا، يتررم عناصرره مررن  ين ررا أصررلا  امل رراري  واجلامعررا   -21
.  فرا جنرو  أ هياليرا، عارى سربيد الاروفجو مواج رو حتردي  الايو واملهايز البلثيو، يعد أساسيا  

 ييررو، تارريب ا اياجررا   أيرروا ىل تصررميم املثررال، أطب الاعرراون  ررج جامعررو اايررو ورطارة املدينررو ر
لابلول من  . وكين لاليوما  أن ختصا أموار  (24)ا سيان ااتهي و األ يا  الع واايو 

أجد م اري  املدن الذييرو وترو ه  روا ز لايرون ارذ  امل راري  األولويرو و أوسراف ا املعنيرو  رالعام 
 ييفيو ارساريدا  األمثد لابرل الالايرو الالاامرو والاينولوجيا وار ايار. وحتاا( املدن رىل النأه و

ل  ايرررار مثرررد بمعرررا  العارررو  وااارررن الاينولوجيرررا ومهايرررز ار ايرررار مرررن أجرررد ت رررويه أ يرررار 
، و ضرروتن أ، التررويد، أسررفه جديرردة لامرردن الذييررو وتيييررف املفررا يم الاصررو  ررذ  املرردن. مررث   

  املصررالو عررن أول متررار اا اررو ي ه اايررو الاعرراون  ررج بمعررج لاعاررو  وعرردط  ريرره مررن أصررلا

__________ 

تتررررم الالررررديا  الرررروارطة تفاصرررريا ا  عررررض ال ررررواضد الهايترررريو امل رررررتيو  ررررج الرررردول األعتررررا   يمررررا قدمارررر  مررررن  (23)
 . معاوما  رىل أما و الا نو وو مداري  ا أ نا  اجاماا  هيج املناق و املنعالد  ج الدورا 

(24) N Modisaatsone, 2014, A different kind of smart city املوقر  الارا ل، ماراح عارى http://www.cipe.org/ 

blog/2014/04/11/a-different-kind-of-smart-city/#.VnF9cCuBzW4 . 
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. واأل م من  لك أن املدن حتاا( رىل  يةرو  يةرا  سياسراتيو كيرن  ي را ااط رار أعرداط (25) ديثو
 .(26) اااو من ار ايارا  الصا ة املهتب و  املدن الذييو

  تعزيز ما ( البيا ا  املفاو و والعام املفاوح  
 املفاو رو   ريد ارامد مرن اايومرا  والال راا الراص طا عرا  ت يد مباطرا  البيا ا   -22
عاى سبيد املثال،  ان  ه رامس البيا را  املفاو رو الرذي روجرت لر  و لا بيالا  املدن الذييو.  يب ا  

اايومرررو و سرررناا ورة يتررراريد   ن ررراح رميا يرررا  البيا رررا  املفاو رررو و تعزيرررز مبررراطرا  املررردن 
ومرن أجرد حتاليرج ارسرافاطة املثارى مرن مبراطرا  البيا را  املفاو رو، الذييو املناسبو لاواقر  الارا. 

ويرررذلك تعزيرررز املزيرررد مرررن ار ايرررار، ترررنأم العديرررد مرررن  يومرررا  املررردن وارررهيا  الاينولوجيرررا 
 عاليا  اااول الاالنيرو املد يرو. وعارى ضرهار  لرك، ياعرج عارى املردن ت ر ي  مرا ( العارم املفاروح 

قد عاى ما ( الاينولوجيا املت او املاييو. وكين ارذ  اجل روط أن وار ايار الىن تعامد   يد أ
 ل  ايار. تعزا الاعاون البلثا وختاج  هصا  

 ر  ا  و دا  ار ايار واملعامد اايو ااتهيو  
كيررن لا بيالررا  املرردن الذييررو أن تتررافيد مررن املؤستررا  اجلديرردة مثررد مهايررز ار ايررار  -23

املعامررد  ررذ  قررد تررو ه من االررا  مناسرربو لعررهذ األ يررار واملفررا يم ااتررهي.  مهايررز ار ايررار و 
و يررج الصرراو عررزا ا ايررارا  املرردن اجلديرردة و ررو املعامررد   ريرره اجلديرردة. و نرراك تهتيرر  مؤستررا

اايو، الىن  يئ  يةا  واقعيو ل ريابار والا هي  كيرن  ي را لامتراريدمج واملنا رج أن ياعراو وا 
 بج من  يا  املعامد اايو  الفعد و الباردان الناميرو، ور سريما و . وت(27)و ر داا ار ايارا 

أ هياليررررا، تعزا رررررا   ررررريد رايترررررا ال رررررهايو ارسرررررتاتي يو  رررررج أ هياليرررررا وارحتررررراط األورو . وكيرررررن 
 اساريدا  ابيا  املعامد اايو الالاامو و اريابار و تا و وتعزيز ا ايارا  املدن الذييو.

  ايار ا قايميو وأوج  الاعاون العاملاارسافاطة من ابيا  ار  
عنرررررردما تفاالرررررره املرررررردن  فترررررر ا رىل الالرررررردرة عاررررررى رجررررررها  حبررررررول تاعاررررررج  املرررررردن الذييررررررو  -24
ارسراثمار أو  يةرو أوجرر  الاييرف الايررو،  باميارترا اراررتاك مرر  مردن أريررهب تواجر  حتررديا   أو

  الاصررورا  لاالرردرا  الايميايررو رماايررو مما اررو، ومرر  اررهيا  و بررال الاينولوجيررا، مررن أجررد وارر

__________ 

(25) City of Gothenburg, 2015, Two science parks working with urban development and mobility ماراح ،
-http://international.goteborg.se/smart-cities-sustainable-solutions/two-scienceعارررررررى املوقررررررر  الارررررررا ل 

parks-working-urban-development-and-mobility  . 
يرررهط عارررى املوقررر  الارررا  ئميررر  ألطوا  اررردطة لاتياسرررا  والاصرررميم ااترررهي مرررن أجرررد  يةرررو  رررذ  البيةرررا ل  (26)

http://www.massivesmall.com  . 
(27) European Network of Living Labs, 2015, Frequently asked questions مارراح عاررى املوقرر  الاررا ل ،

http://www.openlivinglabs.eu/FAQ  . 

http://www.massivesmall.com/
http://www.massivesmall.com/
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. ومررررن  ررررج األمثاررررو الناجلررررو و (28)ومتويا ررررا وتنفيررررذ ا واسرررراا اا ولابرررراطل الرررردروس املتررررافاطة
الصرروص ال ررهايو األورو يررو مررن أجررد ار ايررار و بررال املرردن واجملامعررا  الايررو الذييرررو،   ررذا
د امل رراري  ا يتررا يو واملترراعدة رىل امل رراريو و متويرر -مررن ريرر ل ئميرر  املرروارط  - رردق  الررىن
أمرا  عمايرا  ار االرال   تنتيج املبراطرا  وامل راري  الالاامرو و املردن والااار  عارى الصرعو ا و

و نررررررررررراك مبررررررررررراطرا  تعاو يرررررررررررو مما ارررررررررررو تارررررررررررذي . (http://ec.europa.eu/eip/smartcities)ا أررررررررررره 
عررر  املررردن الذييرررو، مثرررد مرررؤمته الالمرررو الررردو  لامررردن الذييرررو و ترررال أ هياليرررا )ا أررره  ال رررهايا 

http://isc-summit.org/en)  ،ومررؤمته  سرريا وأ هياليررا لامرردن الذييررو املعالرروط و  ا رردو  ، ر دو يترريا
 .(29)وا ع ن الصاطر عن     ن املدن الذييو

 فجوات المهارات 3-2 
 اجلررو و مترراعي ا، ياررز  تررو ه م ررارا  املرروارط الب ررهيو مررن  ليررا تصرربمل املدينررو الذييررو -25

أجرد اررمان معاجلرو  ااررف جوا ر  املدينررو  الردر ياتررم  اليفايرو واليفررا ة. وعارى سرربيد املثررال، 
م  راا و فبالو رقميو أو فبالو مرن البيا را  جلمير  العمايرا   ا  الصراو، ومر  الاعامرد مر  

ا طارا . وت رررمد م رررارا  املررروارط  ملرياارررفطا  املايامرررد املزيرررد مرررن  رررااعا الاينولوجيرررا ومررر  األ
الب هيو الاري ريم والاصرميم، واملوافانرو الهقميرو، وا ملرا  ني رال البيا را ، والانفيرذ، وا طارة. ومرن 
التررهوري ارسرراثمار و األ ييررا ، ر و الاينولوجيررا الذييررو  لترر . والبلررج ااررا  ارردوط و 

لاع ز و امل ارا ، ر سيما و الباردان الناميرو. ومرن د، ياعرج أن  بال الالديد اليما الدقيج
األطوا   ضتبرردأ املرردن  رراجها  حتاي  ررا الاصررو ألوجرر  الع ررز و امل ررارا . ويرر ا  ررذا الفررها  عرر

 التياساتيو الهايتيو.
 األدوات السياساتية في معالجة فجوات المهارات  

 لعام والاينولوجيا وااندسو والهياايا الاع يد   امس الاعايم و مياطين ا  
 ماينا   تا ا   تبو يب ة من الوعااف املهتب و  ا  ا  وصيا و البل الالايو الذييو أساسا   -26

من الاعايم و مياطين العام والاينولوجيا وااندسو والهياايا .  ري و املدينو الذييو تالد  م را  
أقوب لااع يد  الاعايم و  ذ  املياطين وتعميم . وتأ ه اعبيو وجناح  ه رامس عارو  املردن الذييرو 

بررو  الا بيالررا  ومدرسررو البيا ررا  ااتررهيو أن الرر امس املما اررو كيررن أن تترراعد عاررى تعهيررف ال ا
الذييو، وجذ  املزيد من ال ابو رىل برار  العارم والاينولوجيرا  لامدنالواقعيو لامفا يم العاميو 

__________ 

مررث ، تعمررد اررهيو ضوضررد مرر   عررض  يومررا  املرردن عاررى تصررميم أعمررال الانالررد الررذيا  اسرراريدا  البيا ررا   (28)
(Google Europe Blog, 2015, Tackling urban mobility with technologyمارراح عارى املوقرر  الاررا ل ، 

http://googlepolicyeurope.blogspot.ch/2015/11/tackling-urban-mobility-with-technology.html) . 
(29) United Cities and Local Governments Asia-Pacific, 2015, Commemorating the sixtieth 

anniversary of Asia-Africa Conference: Cities go for smart Asian and African continents ماراح ،
-http://www.uclg-aspac.org/index.php/news/338/asia-africa-smart-city-allianceعارررررررى املوقررررررر  الارررررررا ل 

set-in-bandung-indonesia . 
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 /http://engineering.nyu.edu/k12stem/soscوااندسرررررررررو والهيااررررررررريا  و سرررررررررن مبيرررررررررهة )ا أررررررررره 
 (./http://urbandataschool.orgو

 املاعدط الاريصصا رص ح املنا س الاعايميو وتعزيز الاعام   
رصرررررر  ا  و املنررررررا س الاعايميررررررو و املرررررره ااج ار اداايررررررو والثا ويررررررو وو ياررررررز  رجررررررها   -27

مؤستررا  الاعارريم العررا  والاعارريم والارردري  الاالررإل وامل ررإل مررن أجررد رطمررا( ما ابررا  امل ررارا  
أرترا عرا هة ماعردطة الاصو و بال البل الالايرو الذييرو. ومرن الترما  الهايتريو لامدينرو الذييرو 

الاريصصا ،  اصميم  ل حتايو  ييو مبايهة يا ا  تعراون أ هقرو ماعردطة الاريصصرا . وياعرج 
عاررى اجلامعررا  واملرردارس أن ت رر   البلررج والرراعام املاعرردط الاريصصررا  وتررو ه  ررهص حتاليالرر . 
د. وتن ررر   الفعرررد و العديرررد مرررن اجلامعرررا  أقترررا  ومرررواط جديررردة تاعارررج  رررالعام ااترررهي اجلديررر

ورطارة ومدرسرو  معمر    12،  ردأ العمرد و أيثره مرن 2005وي أ ه حتايد  ديج أ   ملمنذ عا  
ررررس تاتررررم  ررررالعمج اليمررررا وااتررررا  و   ررررم  جديرررردة  رررردق م رررررتك  ررررو التررررعا رىل اتبرررراا  ر   

. و ا اا و رىل  لك،  ان الدورا  الدراسيو التريمو املفاو و عارى اربيو ا  رت رت (30)املدينومل
ن أ رررواا الاررردري  عاررى ال ررربيو و امل رررارا  املرياافرررو لامرردن الذييرررو كيرررن أن ت ررريد وض  ررا مررر

 مصاطر جيدة لالد من   وا  امل ارا .
 ال هايو م  اهيا  الاينولوجيا لادري  الالوب العاماو و املدن الذييو  

 اهيا  الال اا الاص  ن اا و ت ويه  اول املدن الذييو والا بيالرا  الذييروتنريها  -28
املبايررهة اجلديرردة. وكيررن لاال رراا العررا  أن ي رررتك مرر  ال ررهيا  مررن أجررد تررو   الارردري  الرر ا  
  رردة لالرروا  العاماررو. وكيررن رتا ررو املزيررد مررن الرردورا  الادريبيررو الررىن تصررمم ا وتنأم ررا اررهيا  
الاينولوجيررا لا ابررو اارراليج مررن ريرر ل املؤستررا  الاعايميررو الالاامررو مررن أجررد سررد الف رروا  و 
م رررارا  ارررردطة و املرررردن. وينريررررها  الفعررررد  عرررض  ررررااعا الاينولوجيررررا و  ررررذ  ال ررررهايا  مرررر  

 . (31) يوما  املدن 

 نقص التمويل ونماذج األعمال التجارية جيدة اإلعداد 3-3 
مبايرهة  (تا ا  م اري  البل الالايو الذييو ئمي  موارط عامو ورياصو من رير ل مرا   -29

الثبرا  و التياسرا  والترهاا   لاامويد وال هايو  ج الال راعج العرا  والراص. ويتر ا  أيترا  
ياعررج عاررى اايومررا  معاجلررو  ررذ  املتررااد مررن و والاررواامل الانأيميررو  رردور  ررا  و  ررذ  العمايررو. 

__________ 

(30) A Townsend, 2015, Making sense of the new urban scienceماررراح عارررى املوقررر  الارررا ل ، 
http://www.spatialcomplexity.info/files/2015/07/Making-Sense-of-the-New-Science-of-Cities-

FINAL-2015.7.7.pdf . 
 (http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index. html)، ا أرهل Cisco networking academyل مرث    (31)

 http://www-03.ibm.com)ا أرررهل  International Business Machinesاجلامعرررا  وارررهيو  وال ررهايا   رررج

/press/us/en/pressrelease/47364.wss .) 

http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47364.wss
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47364.wss
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أجرررررد ت ررررر ي  الال ررررراا الررررراص عارررررى النمرررررو وار ايرررررار   سرررررالي  جديررررردة ومدروسرررررو وماترررررمو 
رتاتي يو عاى حنرو مازايرد ل سراثمار و م راري  املردن الذييرو. وياترم الامويرد ارسررتاتي ا  ارس

لابل الالايو لامردن الذييرو وارسراثمارا  و الاينولوجيرا   مهيرو  الارو و  نرا  مردن أيثره  يرا . 
 م اري  املدن الذييو عاطة مرا تيرون م راري  معالردة تن روي عارى   راي امنيرو فويارو وأصرلا  
مصرالو ماعردطين و رافه. ومر  تعهيرف املروافنج  الايراليف واملياسر   ا  الصراو واألسرعار 

 . (32)الىن سيالماورتا، قبد  د  امل اري . وي ا  ذا الفها  عض األطوا  التياساتيو الهايتيو
 من التمويل لمدن الذكيةااحتياجات لتلبية األدوات السياساتية   
 مد وعو  الاينولوجيا ت ويه ما ( متويد مبايهة  

عاى النلو املبج و الفصد الثان، تايمل ت بيالا  املدن الذييو حتاليج مياس  اريمو  -30
مررن  ا يررو اليفررا ة وتالايررد الفاقررد مررن املرروارط. ور ا يا ررت مياسرر  اليفررا ة تالرراس مررن ريرر ل 
تينولوجيررا   ييررو مناسرربو و الاليمررو النالديررو مررن ريرر ل مررا ( األعمررال الا اريررو، كيررن اسرراعاطة 

البرررل الالايررررو الذييرررو عررررن فهيرررج  رررذ  املياسرررر . وكيرررن اررررذ  رسررراثمار و اجرررز  مرررن تيافررررو 
الناررااس أن تيرررون أطاة متويرررد قا ارررو ل سرررامهار واملتررراندة رىل املررد وعا  الرررىن حتفز رررا الاينولوجيرررا 

. وكيررن عنداررذ متويررد (33)مل رراري  البررل الالايررو الذييررو وال ررهايا   ررج الال رراعج العررا  والرراص
من و رورا  تيافرو ال اقرو أو امليرا  أو  فهاق  الثو،  يج ييون ارسرتطاط متمو ا  من أامل اري  

الا ايد. و ناك رميا يو أريهب جلم  ا يهاطا  و ا حتديرد مصراريف اسراريدا   تر  ال ار  
معينررو أو مهايررز املرردن، األمرره الررذي تايلرر   وأو رسررو  ااط ررا  و سرراعا  الررذروة و أمرراين عامرر

ملررهور وتعزيررز املررهور ار واليررام ا ، وقررد يترراعد و ااررد مررن ااط ررا  اارربيا  أج ررزة ارسا ررع
. ومرن أمثاررو مرا ( الامويررد املبايررهة املد وعرو  الاينولوجيررا ت بيرج العررداطا  الذييررو ةاآلمرن لام ررا

مياررررا، الررررذي سرررراعد عاررررى الامويررررد املتررررادا  لاررررو   امليررررا   و  رررر و  و رفررررار  ه ررررامس جيترررروما
 األ ا يرررر  و أجررررزا  مررررن  رررر و  مررررن ريرررر ل اسرررراريدا  العررررداطا  الذييررررو واملررررد وعا   اارررراتف 

لاااليررريم النالررردي ملياسررر     ه ابرررا   KfW. وو أملا يرررا، واررر  مصرررهق الانميرررو جملموعرررو (34)المرررول
و  يررررن لرررر امس الامويررررد اجلمرررراعا أن تترررراعد أيتررررا  . وك(35)يفررررا ة ال اقررررو و املبرررران التررررينيو

__________ 

 :R Robinson, Smart citiesن الذييرو ول النما ( التاو املتادامو لألعمرال الا اريرو مرن أجرد املرد ا أه أيتا   (32)

Why they’re not working for us yet الارا   و الردورا   املنعالرد  رج هيرج املناق رو ، مواروا مالرد  و اجامراا
   .لا نو

(33) E Bufi, Public–private partnerships for smart cities الردورا   املنعالرد  رج هيرج املناق رو ، مالد  و اجامراا
   .اا   لا نوالو 

(34) European Commission, 2013, Financing models for smart cities ، مارراح عاررى املوقرر  الاررا لhttp://eu-

smartcities.eu/sites/all/files/Guideline-%20Financing%20Models%20for%20smart%20cities-january.pdf. 

   املهج   فت . (35)
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ااصررول عاررى الامويررد ملفررا يم املرردن الذييررو. وعاررى سرربيد املثررال، أجرره  من الررو  ررايهي العاميررو 
 .(36)الصناعيو و رساو يا محاو متويد مجاعا  اجلو لاوسع ا و املدينو الذييو

 الاالييم النالدي لابيا ا   
رؤب    ارا( يومرا  املردن حتويا ا  واس و ولد  يا ا  كين رن البل الالايو الذييو ت -31

وتامثرد الفيرهة األساسريو و  رىل  اارف أصرلا  املصرالو. و يع را  الرديا  تالييم را جديردة كيرن 
رمرراط ساترراو قيمررو مناسرربو اررذ  البيا ررا  ومررو ( ئرراري م اررم لابيا ررا  عاررى  ااررف ال بالررا . 

مترررراويا  التررررريمو والالارررري   املن اليررررو أن تزيررررد مررررن  و ا اررررا و رىل  لررررك، كيررررن لابيا ررررا 
الترررهاا  عرررن فهيرررج اارررد مرررن الا ررره  الترررهييب، وكيرررن ارسرررافاطة مرررن  رررذ  الزيررراطة و حتصررريد 

ا يهاطا  ل ساثمار و البل الالايو الذييو. ولين ري ل عمايو الاالييم النالدي لابيا ا ، ياعج 
 ريصوصيو يد املوافنج وأمن م.امان 

 اط الامويد من ري ل اساريدا  أ يى لاموارط العامو املاا ورم  
كيرررن لا بيالررررا  املررردن الذييررررو املد وعرررو  ررررالعام والاينولوجيرررا وار ايررررار أن تررررؤطي رىل  -32

اسرراريدا  أيثرره يفررا ة لامرروارط العامررو املاا ررو ورمرراط رييررارا  متويررد راررا يو. وكيررن لرر امس عاررى 
ط العامررو ضرر  املترراريدمو وحتاليررج املزيررد مررن ا يررهاطا  لارردول. ال رربيو أن تترراعد و ئميرر  املرروار 

، كين لامفرا يم الذييرو أن تيتره اسراريداما  أيثره يفرا ة لامروارط املاا رو وترو ه مصراطر وأري ا  
  يهاطا  لامدن.جديدة من ا

 الحوكمةس التوازن بين النهجين التصاعدي والتنازلي 3-4 
املرردن الذييررو مررا ( جديرردة لالويمررو. وا طارة الفعالررو لامرردن الذييررو حتاررا( رىل تا ارر   -33

الاصررراعدي.  مالار رررو املعاومرررا  املولررردة مرررن أج رررزة و حتاليرررج الارررواان  رررج رت رررا ااويمرررو الانررراا  
ارسا رررعار الذييرررو املنا رررهة و  اارررف البرررل الالايرررو الذييرررو واخترررا  رجرررها ا  سياسررراتيو   ررر رتا، 

ري ل  ار  ال وارئ، كين أن تا ار  قيراطة قويرو عارى أعارى املتراويا  وعمايرا   سيما ور
رررس ااويمرررو الاصررراعديو، نيرررا  ي رررا  تنفيرررذ تنااليرررو   رررذا مرررن جا ررر . ومرررن جا ررر   ريررره.  ررران  ر   
ار ايارا  الىن نهي ا املوافن وار ايار امل رتك، ت يد الترمو املميرزة لايثر  مرن البرل الالايرو 

عاى حنو ما  اق   الفصد الثان. و الاا  من امل رم اافراأ عارى ترواان جيرد  رج  ،يولامدن الذي
 رررذين الن  رررج. ويتررراعد حتاليرررج  رررذا الارررواان  يومرررا  املررردن عارررى تترررري  أوجررر  الاررر ار  رررج 
 ااررف امل رراريج )مثررد اجلامعررا  والال رراا الرراص واجملامرر  املرردن واايومررا  الايررو والباديررو(. 

ع   ااف ا طارا  يته العزلو لك، يا ا  مو ( ااويمو اليف  لامدن الذييو  عن   و ت   
اايوميو.   زر املعاوما  متثد أي  ااواجز أما  رطما( املوارط و متار الانميو عاى الصعيدين 

__________ 

(36) Pakri, 2015, World’s first crowdfunding campaign for smart city expansion is launched in Pakri, 

Estonia، ماررراح عارررى املوقررر  الارررا ل http://pakri.ee/world%C2%B4s-first-crowdfunding-campaign-for-

smart-city-expansion-is-launched-in-estonia/ . 
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الاالررإل وا طاري لامرردن الذييررو. وياررز  رصرر ح مررا ( ااويمررو مررن أجررد رتا ررو البيا ررا  مررن البررل 
. ومن د يواجر  مرديهو  يومرا  (37)يو الذييو واساريدام ا  فعاليو و عمايا  صن  الالهارالالا

املرردن الالرردي املامثررد و صررياضو أارريال جديرردة مررن عمايررا  ااويمررو الررىن تترر  ا اياجررا  
ااويمررو، و لررك مررن ريرر ل املواا ررو اليا يررو  ررج  واملرروافن عاررى النلررو املناسرر  و صررميم عمايرر

 الاصاعدي. وي ا  ذا الفها  عض األطوا  التياساتيو الهايتيو.و اناا  رت ا ااويمو ال
 األدوات السياساتية لتيسير حوكمة المدن الذكية  
 تعزيز  هامس ااويمو الا ارييو الاصاعديو  

تالد  عردة ت بيالرا  مبايرهة وتينولوجيرو من االرا  متيرن  يومرا  املردن مرن امل راريو  -34
 ررهامس وتينولوجيررا   او  منرراأم. وتترراريد   يومررا  املرردن  اليررا  الن رر و مرر  املرروافنج   سرر

مبايررهة مانوعررو لاا ررارك الن ررم مرر  املرروافنج و بررال رطارة املرردن. وعاررى سرربيد املثررال، و اعررت 
عاررى املرروافنج و أمترررتطا  بموعررو أطوا   ييررو لامرروافن مررن أجررد املترراعدة و ر  ررا  ارربيو 

 NextDropاعد مؤسترررررررو تررررررر. وو  نارررررررالور، اانرررررررد، ت(38)ني ررررررراريا ماسا رررررررعار لنوعيرررررررو ااررررررروا  
ارجاماعيرررو عارررى تنتررريج املعاومرررا   رررج مهايرررز العمايرررا  ومرررورطي امليرررا  والعمررر    اسرررراريدا  
املياملرررا  وريررردما  الهسرررااد الالصررر ة،  يرررج ي باررر  التررريان   يرررو ا ال اعرررا  و ريررردما  امليرررا  

. وو (39)ناق رررو الالترررايا املاعاالرررو  امليرررا وي تررراريد  ت بيرررج ااررراتف المرررول يمناررردب اجامررراعا مل
. (40) رررار  الفيترررانو و مدينرررو جايهترررا، يتررراريد  املترررؤولون موقررر  ترررويرت لالترررج ارسرررا ا 

عاررررى حتاليررررج ال ررررفا يو واملتررررا لو، ممررررا يعررررزا ااويمررررو  وتترررراعد  ررررذ  الرررر امس الاينولوجيررررو أيتررررا  
 الا ارييو.

 ا طاريوليته العزلو ر  ا  مهايز عمايا  املدن الذييو   
تنرراس املرردن الذييررو  يا ررا  ومعاومررا  ئمرر  مررن ريرر ل ميو ررا  املها ررج والبررل الالايررو  -35
ا طاريررررو عرررر   ررررذ  يترررره العزلررررو مررررا ترررراليم  ي ررررا ييا ررررا   يوميررررو  اافررررو. ومررررن طون   ويثرررر ا  

نرراك أسرراو  الييا ررا ، لررن تررامين املرردن مررن حتاليررج ارسررافاطة املثاررى مررن البيا ررا  اجملمعررو. و 
ارراا  ملواج ررو  ررذا الالرردي اعامدترر  عرردة مرردن  ييررو ويامثررد و ر  ررا  مهيررز عمايررا  ارروري 

__________ 

(37) J Belissent, 2015, Smart cities: A coming of age الردورا   املنعالرد  رج هيرج املناق رو ، مالرد  و اجامراا
   .الاا   لا نوو 

(38) Waag Society, 2014, Smart citizen kit Amsterdam، ماراح عارى املوقر  الاررا ل http://waag.org/sites/ 

waag/files/public/media/publicaties/eindrapportage-sck-asd.pdf  . 
(39) R Talish, 2015, NextDrop wins contract to expand services across Bangalore city, Groupe Speciale 

Mobile Association ، ماررررررررررررراح عارررررررررررررى املوقررررررررررررر  الارررررررررررررا لhttp://www.gsma.com/mobilefordevelopment/ 

programme/utilities/nextdrop-wins-contract-to-expand-services-across-bangalore-city/  . 
(40) M Gillis, 2014, Helping Jakarta track flooding in real time to save more lives, The Official Twitter 

Blogمارررراح عاررررى املوقرررر  الاررررا ل ، https://blog.twitter.com/2014/helping-jakarta-track-flooding-in-real-

time-to-save-more-lives  . 
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يااالى البيا ا  من مصاطر  اافو. وعاى سبيد املثال، يوجرد و ريرو طي جرا  و، ال اايرد، مهيرز 
ضه رو رصرد عمايا  لامدينو الذييو يتم رطارا  الباديو الث  ج واملورطين من الال راا الراص و 

. وتايمل مهايز العمايا  ارساريدا  اليرف  لابيا را  عرن فهيرج طمرس ومالار رو  اارف (41)وا دة
، وليررن  ررذ   ترربيا    ررذا رتررس تنرراا و أ ررواا البيا ررا  ممررا يارريمل املزيررد مررن املعاومررا  لصررناا الالررهار. 

عمايا  الاليا   املهايز كين أن ت يد عنصه حتول و وقت األاما .   ا تتاعد عاى امان 
عاى األطلو،  يج كين ا ع ن عن البيا ا   صن  الالهار الانااليو   يد أيثه افا يو واعاماطا  

 املتاريدمو و صن  الالهارا .

 شاملة للجميعتصميم مدن ذكية  3-5 
مررن  ررج الالررديا  الهايترريو األريررهب أمررا  مف ررو  املدينررو الذييررو اررمان م رراريو مجيرر   -36

ال رموليو. وياعرج أن تاتررم ت بيالرا  املدينرو الذييررو  ال رموليو مرن  ا يررو   ةرا  املروافنج وتعزيررز
تو   الفهص لا مي  وامان عد  اسابعاط  ةا   عين ا من ارسافاطة من اآل ار ا ما يو وعرد  
ت  ه ا   يد ضر  ماناسر  مرن أيرو تيراليف بامعيرو قرد يرام  هار ا. وعارى سربيد املثرال، ياعرج 

الفةررررا  التررررعيفو مثررررد املررررهأة ويبررررار التررررن واألارررررياص  وي ا عاقررررو و أن ت رررردمس ا اياجررررا  
اسررررتاتي يا  املررردن الذييرررو. وتاترررم اااجرررو رىل ارررمان ال رررموليو ارررذ  الفةرررا  الترررعيفو   مهيرررو 

أرترم سريفاالهون رىل امل رارا  ال امرو رسراريدا  ت بيالرا  املدينرو  يبر ا    رياصو ألن  ناك ا امرار  
من تاك الا بيالا . ويعرد تعزيرز ااويمرو الا رارييو  قد تيون األيثه تتهرا  الذييو أو أن أرااق م 

. ويرر ا  ررذا الفررها  عررض األطوا  ال رراماو لا ميرر املرردن الذييررو    ررا   مترربالا   و املرردن اررهفا  
 التياساتيو الهايتيو. 

 الشاملة للجميعالمدن الذكية إلنشاء األدوات السياساتية   
 ال ا   الهمسا عاى الال اعا  ض  الهمسيو من ري ل الا بيالا  الذييواملتاعدة و رافا    

تفاالرره معأررم البارردان رىل  يا ررا  عررن الال اعررا  ضرر  الهمسيررو واأل يررا  الع ررواايو. ويعررد  -37
 رررذا أ رررد األسررربا  الهايتررريو رسرررابعاط ا مرررن ري رررم و رررهامس املررردن و معأرررم األ يررران. وليرررن 

وجيرررا وار ايرررار قرررد تتررراعد و خت ررريم الال اعرررا  ضررر  الهمسيرررو، ااارررول املد وعرررو  رررالعام والاينول
لاليرررراس أ رررره  ااررررف م رررراري  املرررردن الذييررررو عاررررى  ررررذ   وكيررررن اسرررراريدا   ررررذ  البيا ررررا  ر الررررا  

الال اعررا ، ويررذلك تصررميم البررل الالايررو لامرردن الذييررو نيررا يناسرر  ا اياجا ررا. وعاررى سرربيد 
  أ هياليا ومج وريو تنزا يرا املالردة لا بيرج الاينولوجيرا مباطرا  و لي يا وجنو  املثال، توجد  اليا  

 المولو لاري يم األ يا  الع واايو والال اعا  ض  الهمسيو. 

__________ 

(41) C Frey, 2014, World Cup 2014: Inside Rio’s Bond-villain mission control, The Guardian, 23 May ،
-http://www.theguardian.com/cities/2014/may/23/world-cup-inside-rio-bond مارراح عاررى املوقرر  الاررا ل

villain-mission-control . 

http://www.theguardian.com/cities/2014/may/23/world-cup-inside-rio-bond-villain-mission-control
http://www.theguardian.com/cities/2014/may/23/world-cup-inside-rio-bond-villain-mission-control
http://www.theguardian.com/cities/2014/may/23/world-cup-inside-rio-bond-villain-mission-control
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 تو   البل الالايو الذييو معالولو الايافو لاال اعا  ض  الهمسيو  
ها رج من  ج الصااا الهايتيو لاال اعا  ض  الهمسيو أرتا ر تترا ي  ارسرافاطة مرن امل -38

العامررو الهايترريو مثررد امليررا  املنالولررو  األ ا يرر  أو الي ه ررا . وليررن كيررن تصررميم ت بيالررا  البررل 
الالايررو الذييررو عارررى حنررو ياررريمل  ررذ  املها رررج األساسرريو لانررراس و الال اعررا  ضررر  الهمسيررو. وعارررى 

ال اقررو و اررهقا أ هياليررا الاينولوجيررا المولررو و  M-KOPA Solarمؤسترروسرربيد املثررال، تترراريد  
ال مترريو لاررو    اررول ال اقررو ال مترريو عاليررو اجلرروطة ومعالولررو الايافررو لاترريان ضرر  املاصرراج 

. وكين لا بيالا  مما ارو أن ت ريد (/http://www.m-kopa.com  بيا  ال اقو الهايتيو )ا أه 
 لناميو. أمهيو يب ة و امان ال موليو عند ت بيج مفا يم املدن الذييو، ور سيما و البادان ا

 جعد املدن الذييو ااماو جنتا يا    
كيررن اسرراريدا  الاينولوجيررا  ث  ررو أسررالي  لتررمان تصررميم البررل الالايررو الذييررو عاررى  -39

أن تررو ه منارديا  ملري  ررا املرردن  اررهاك املررهأة و املرردن  أور   .  يمين ررا(42)حنرو اررامد جنتررا يا  
كين ا أن تتاعد و حتتج حتايد امل ايد الىن  ،والافاعد مع ا من أجد   م ا اياجا ا. و ا يا  

تواج  املهأة و املدن  اساريدا  البيا ا  اآل يو. وكيرن تصرميم ت بيالرا  املردن الذييرو نيرا معا را 
 اسرررامهار، و رررا البيا رررا  الرررىن كيرررن اسررراريدام ا و  ئمررر  وتهاقررر  البيا رررا  املصرررنفو جنترررا يا  

حتتررج   ررم ا اياجررا  املررهأة وتابيا ررا  الالرردر اليرراو. وعاررى سرربيد املثررال، ت رر  األطلررو رىل أن 
عررن أمرراا  أمرراا تنالررد املررهأة، نيررا ي ررمد وسررااد النالررد وأوقررا  الرره    وتيهار ررا، ختااررف يثرر ا  

تنالرد  ييرو مناسربو ترو ه  أرم ماا أن يتراعد و تصرميم . وكين لالايد  ذا األ(43)تنالد الهجد
،  ان أوساا العام والاينولوجيرا وار ايرار كيرن أن لامهأة رييارا  تنالد أيثه را و وأمنا. و الثا  

 ااواصد    ن قتايا ال موليو اجلنتا يو ومعاجلا ا. لطوا  األتعمد عاى حتتج املعارق و 
 الفةا  التعيفو ل حتايو  ييو تتا دق يد ر  ا    

كين لاا بيالا  الاينولوجيو املبايهة امان أن تيون املدن الذييو اراماو لا مير  وأن  -40
تيون مها ال ا س او ارساريدا  لتيارتا نين  ي م يبار التن )وعراطة مرا تيرون  رهيا م صرعبو( 

 وارسرو عارى و  هاراو و، رسربا يا، وو واألارياص  وو ا عاقو. وعاى سبيد املثرال، مرهي  اليرا  
و أررا  التررن الارروا ، الاليررا  ني رراري  لابررل الالايررو الذييررو  رردق رىل ر  ررا  ارربيو لاثالررو ليبررار 

__________ 

(42) R Peterniak, 2015, Smart cities are gender inclusive, presented at Transforming Transportation, 

Washington, D.C., 15 and 16 Januaryاملوقرر  الاررا ل  ، مارراح عاررىhttp://www.slideshare.net/EMBARQ 

Network/smart-cites-are-gender-inclusive-rebecca-peterniak  . 
(43) M Sangiuliano, 2015, Gender and social innovation in cities: Societal Engagement in Science, 

Mutual Learning in Cities gender action plan and toolkit ل ، مارررراح عاررررى املوقرررر  الاررررا
http://seismicproject.eu/uploads/news/Csaba_Hungary/shared_mobilityFG/SEiSMiC%20GAP_DE

F.pdf . 
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. وكيرررن ارررذ  ار ايرررارا  أن ئعرررد اايررراة و املدينرررو أسررر د (44)لرررذوي العا رررا  البصرررهيوتوجيررر  
سرررامهار و ار ايرررار الايرررو ل  أرررم وأماررر ، ومرررن د ياعرررج عارررى  يومرررا  املررردن توجيررر  ج ررروط 

 صياضو ت بيالا  جديدة لامدن الذييو تتمن الانميو ال اماو لا مي .

 مبادئ التصميم ونُذُهج السياسات للبنى التحتية الذكية -رابعاا  
مررن املناق ررا  الررىن جرره  عررن م رراري  املرردن الذييررو و أحنررا  العررات، ويررذلك املتررااد  -41

تترتارد الىن تناواا الفص ن الثان والثالرج، كيرن اسراري ص  عرض املبراطئ األساسريو الرىن قرد 
 م اري  البل الالايو الذييو، و لك عاى النلو الاا ل  ا

مير ل  ينمرا ت ريد الاينولوجيرا املامثارو و الرتييز عاى ا  تان وال رموليو لا  )أ( 
  مرر  رؤيا ررا رر يرر طاة متيررج  ررر يا ررزأ مررن املدينررو الذييررو،  البررل الالايررو لامرردن الذييررو جررز ا  

البررل الالايررو الذييررو أن يترراند رىل رتررس    ررا  لاابيررو ا اياجررا  سرريان املدينررو. ومررن د ينباررا 
س و بررال الانميررو املتررادامو، ويا نرر  اتبرراا رتررس يهيررز يهيرز عاررى ا  ترران ويارريب ا اياجررا  النررا

عاى الاينولوجيا. وياعج اريايار وتصميم البل الالايو الذييو  ف م عميج ألسرالي   يراة النراس 
    الا ا م وساوييا م وا اياجا مو 

الالررردرة عارررى الاررر قام وارسرررادامول ي ررريد الاالرررا    رررار تاررر  املنرررا ، والالتررره،  ) ( 
والعوملررو حتررديا  ضررر  مترربوقو لامرردن. ومرررن د ياعررج أن تاتررم البرررل الالايررو الذييررو  املهو رررو و 

   ما  الارجيو وأن تتمن ارسادامومواج و الصد
قا ايو الا ايد البيإل واملهو ول تا ور تينولوجيا  البل الالايرو الذييرو  ترهعو.  )(( 

مان الا ررايد البيررإل مليو ررا  البررل الالايررو الذييررو. ومررن د ياعررج اختررا  يررد الارردا   ال امررو لترر
لاعررردي   والالترررينا  عرررن  لررك، ينبارررا أن تصرررمم البررل الالايرررو لااترررم  املهو ررو راا  ا و ترر   
   املتاالبايو
الاريفيرررف مرررن  ررردة املريرررافه والتررر مول تثررر  ميو رررا  البرررل الالايرررو لامررردن  )ط( 

 يرررج كيرررن لابرررل الالايرررو الذييرررو أن تاعرررهذ الذييرررو  رررافه جديررردة وارررواضد   ررر ن التررر مو، 
. ومرن د م مرا   اراض    ل ريرتاي والولو( ض  الالا ون. وي يد امان ريصوصريو املروافنج أيترا  

 طارة املريرافه والاريفيرف مرن  رد ا. م امرو املدن الذييو  اسرتاتي يا  ر  ا  ياعج أن يالرتن 
 و اجملار   ا  الصاو.  ري   األولويو لانميو امل ارا  وينباا أيتا  

، و الاررررا  ت يرررام رطماجررر   عرررد  ال ررريد امل اررررم و  اارررةا   وتعرررد املررردن الذييرررو مف ومرررا   -42
ارسرررررتاتي يا  الوفنيررررو لاعاررررم والاينولوجيررررا وار ايررررار وتينولوجيررررا املعاومررررا  وارتصررررار  و 

تصررار  واملعاومررا  معأرم الرردول. وكيرن لاليومررا  أن تتراريد  اسرررتاتي يا  تينولوجيرا ار
__________ 

(44) Bloomberg Philanthropies, 2015, Mayors challenge: Winning cities from past competitions ماراح ،
 . /http://mayorschallenge.bloomberg.org/bold-ideasعاى املوق  الاا ل 
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لا يةرو النأرا  ا ييولروجا امل ارو  لايتر  الاينولوجيررا  األساسريو املهتب رو  املردن الذييرو )مثررد 
ويمرررا  رراقا  ررذا الاالهيرره،  ررران اايومررا  الوفنيررو و يومررا  املررردن  ر ررم األارريا   ا  رت ررت(.

نيا ي مد الاعاقرد الالراام لدي ا حتت تصه  ا أطوا  سياساتيو مانوعو لاعزيز م اري  املدن الذييو 
عاررررى النررررواتس، وال ررررهايا   ررررج الال رررراعج العررررا  والرررراص، وسياسررررا  ال ررررها ، والاعاقررررد فويررررد 
األجد، والصناطيج البلثيو الدطة األ داق. و ا اا و رىل  لك، كيرن أن تتر ا  اايومرا  

أطوار را يمرنأم،  ارترا  . وعارى سربيد املثرال، وو(45)  طوار مانوعو و تعزيرز مفرا يم املردن الذييرو
حباجو رىل مهاجعو أفه ا الانأيميو من أجد امان أن تيون تاك األفه مواتيو ر ايارا  املردن 

ميررون البررل  اجلديرردة. وو أطوار ررا يمترراثمه،  ارتررا حباجررو رىل حتديررد  ه ررامس تنميررو امل ررارا  أو
. وكيررن ايومررا  املرردن أن الالايررو الررذي ياعررج أن تترراثمه  يرر  مررن أجررد ط رر  ار ايررار قرردما  

تتاريد   فعاليو أطوار ا يمتا اك لدعم ار ايرارا  الصرا ة لامردن الذييرو مرن رير ل منل را 
معامارررو تفتررريايو ورميا يرررو لالصرررول عارررى عالررروط ال رررها  العامرررو. واايومرررا  حباجرررو رىل العمرررد 

ار املانوعررو  مرراط  ن رراا عاررى ارسررافاطة مررن  ررذ  األطوا  التياسرراتيو وارارررتاك و  ررذ  األطو 
أسواي جيدة األطا  لابل الالايو الذييو تايب ا اياجا  الانميو ااتهيو املتادامو عارى  وت ييد

 الصعيد الاا.

 النتا ج والمقترحات -خامساا  
 تامثد الناااس الهايتيو  يما ياال -43

مرن امل رم رن مف و  املدينو الذييو رياص  التياي رىل  رد  عيرد. و الارا   ران  )أ( 
رىل جا رر  مجيرر  أصررلا  املصررالو  ،أن تالرو  اايومررا  الوفنيررو و يومررا  املرردن  العمرد معررا  

ياقا م الوفنيرو والايرو من أجد حتديرد   رم م ررتك ملرا تن روي عاير  املدينرو الذييرو و سر ،املعنيج
   الاصو

. وياعرج أن املدن والبل الالايو الذييو عاى ا  ترانتصميما  وياز  أن تهيز  ) ( 
تاررريب ا اياجرررا  الرررنأم ااترررهيو الاصرررو وتواجررر  حترررديا ا وتالررره  اميا رررا  الاينولوجيرررا يعنصررره 

   لوقت  فت   دوط  ذ  الاينولوجيامتييإل وتف م و ا
املررردن والبرررل الالايرررو الذييرررو، ياعرررج اعامررراط رترررس مايامرررد  ر  رررا وو سرررياي  (() 

يرذلك  رج طة  ج البل الالايو املاريصصو الالاامرو و الىن قد تيون موجو يته العزلو يتاعد عاى  
    تاعامد م  الدما   ا  الصاوا طارا  اايوميو الىن

__________ 

 ، ترررررهط تفاصررررريد لاترررررعو أطوار رايتررررريو و رفرررررار مبررررراطرا  املررررردن لااينولوجيرررررا وار ايرررررار وريررررراطة امل ررررراري مرررررث    (45)
(J Gibson, M Robinson and S Cain, 2015, A resource for city leadership ماراح عارى املوقر  الارا ل ،

http://citie.org/assets/uploads/2015/04/CITIE_Report_2015.pdf .) 
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وو سرررياي تصرررميم املررردن والبرررل الالايرررو الذييرررو، يارررز  اتبررراا عررردط مرررن مبررراطئ  )ط( 
بيرررإل، الاصرررميم الهايتررريو و رررا ال رررموليو، والالررردرة عارررى الاررر قام، وارسرررادامو، وقا ايرررو الا رررايد ال

   لاريفيف من  دة املريافه، والت موواملهو و، وا
 جديرردة كيررن مررن ري اررا لألوسرراا وتفررامل املرردن والبررل الالايررو الذييررو سررب    )ه( 
املعنيررو  رالعام والاينولوجيررا وار ايررار أن تتر م  ن رراا و الالترره املترادا . وكيررن اررذ   الايرو

ري  األوسرراا أن تترر ا   رردور رايتررا و مواج ررو  عررض الالررديا  الهايترريو الالاامررو أمررا  م ررا
 و  املدن والبل الالايو الذيي

 ايرار وتينولوجيرا العارم والاينولوجيرا وار والتياسا  الوفنيو الالاامو و با  ()و 
املدن الذييرو. ر  ا  املعاوما  وارتصار  قد ر تدمس عاى النلو الياو ا اياجا  مباطرا  

البرل الالايرو الذييرو، نيرا  ر  را ويا ا   لك تعزيرز النأرا  ا ييولروجا الرداعم الرذي كيرن مرن 
آلليرررررا  املؤستررررريو، ي ررررمد الالررررردرا  الب ررررهيو، واألفررررره الالا و يررررو، والتياسرررررا  الاينولوجيررررو، وا

   صعيدي اايوما  والالوب العاماو وسياسا  اساريدا  البيا ا  عاى
املررردن    ررا  ويوجررد حتررت تصرررهق اايومررا  بموعررو مانوعرررو مررن األطوا   )ا( 

الذييررررو نيررررا ي ررررمد الاعاقررررد الالرررراام عاررررى النررررواتس، وال ررررهايا   ررررج الال رررراعج العررررا  والرررراص، 
الانميرررو، وصرررناطيج ارسررراثمار ارجاماعيرررو والاصرررو  هيررراطة وسياسرررا  ال رررها ، وأفررره الاري ررريم و 

امل اري ، والصناطيج البلثيو، وتو   ريدما  الردعم. وكيرن ارذ  األطوا  أن متيرن اايومرا  
   االو  البل الالايو الذييواألسواي وتصوي  رريفاقا ا املاع ت ييدمن العمد  فاعايو عاى 

ن تعرررزا الانميرررو ال ررراماو )نيرررا و  لرررك ال رررموليو وكيرررن لابرررل الالايرررو الذييرررو أ )ح( 
اجلنتا يو( و املدن عن فهيج املتاعدة و ر اا( البيا ا  عن األ يا  الع واايو والال اعرا  ضر  

امل م ررررو األريررررهب و اجملامرررر  )نيررررا  ي ررررا املررررهأة ويبررررار التررررن واألارررررياص  وي  والفةررررا الهمسيررررو 
   ررريد ريررراص د  لرررك و تصرررميم  ررل حتايرررو تاررريبا عاقررو(. وكيرررن اسررراريدا   رررذ  البيا ررا   عررر

   ا اياجا   ذ  الفةا 
و نررراك برررال يبررر  لااعررراون ا قايمرررا و يمرررا  رررج الباررردان ولاررراعام املابررراطل  رررج  )ا( 

 ورطارة املدن والبل الالايو الذييو. ور  ا املدن  يما ياعاج  اصميم 
 وقد تهض  الدول األعتا  و النأه  يما ياال -44

املرردن الذييررو ي ررهك املرروافنج  فاعايررو و مجيرر  ر  ررا  اعامرراط رتررس ت رراريا و  )أ( 
، ويترررمن رطمرررا( العوامرررد الثالا يرررو وتارررك املاعاالرررو  يتررر  الرررهاي جلميررر  ق اعرررا  البنرررا مها رررد 

   الياو اجملام  و تصميم ري م املدن الذييو عاى النلو
ف مف ررو  ورؤيررو املدينررو الاعرراون مرر  مجيرر  أصررلا  املصررالو املعنيررج و تعهيرر ) ( 

ا اياجا  الانميو ااتهيو  تابيوالذييو   يد مناس  لاتياقا  الايو وقاطر عاى املتاعدة و 
ورطمررررا( ري ررررم املررررردن الذييررررو و التياسررررا  الوفنيررررو جملررررا  العارررررم   املتررررادامو الايررررو الاصررررو
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 ماايررررو الوفنيررررو األوسرررر  اوالاينولوجيررررا وار ايررررار وتينولوجيررررا املعاومررررا  وارتصررررار  واألفرررره 
     اقا  

تعزيررز البررل الالايررو األساسرريو جملررال تينولوجيررا املعاومررا  وارتصررار  ال امررو  )(( 
عم الاينولوجيرا  الهايتريو ال امرو لاميرج دلدعم املدن الذييو، وتيت  تنميو  أا  رييولوجا ير

   ل  اياجا  الاصو لامدن و، و الا  املدن والبل الالايو الذيي
اجملمعرررا   ي رررمداعارررم والاينولوجيرررا وار ايرررار )نيرررا ل الرررنأم الوفنيررروت ررر ي   )ط( 

املرردن والبررل الالايررو الذييررو عررن  مررن أجررد ريرر   األولويررو ملواررواالعاميررو واملهايررز الاينولوجيررو( 
ار ايررار الايررو وارر   لررنأمفهيررج تررو   اارروا ز امل امررو، ووارر  رفررار سياسررا  متييررإل لياتررل 

   تايب ار اياجا  الايو الاصو وتنفيذ مفا يم مبايهة لابل الالايو الذييو
اعاماط رترس مايامرد و وار  تصرور وتصرميم املردن والبرل الالايرو الذييرو مرن  )ه( 

   العاموأجد تعزيز اساريدا  أيثه يفا ة لاموارط وتو   الدما  
األطوا  التياسررراتيو املاا رررو، مثرررد الاعاقرررد الالررراام  توعيرررو اايومرررا  نيرياارررف )و( 

عاررررى النررررواتس، وال ررررهايا   ررررج الال رررراعج العررررا  والرررراص، وسياسررررا  ال ررررها ، والاعاقررررد فويررررد 
األجررد، والصررناطيج البلثيررو الرردطة األ ررداق، مررن أجررد الن رروذ  انفيررذ البررل الالايررو الذييررو، 

ايررررو الذييررررو وتصرررروي  رريفاقررررا  ل الالأسررررواي لابررررلا ررررييد وت رررر ي  اسرررراريدا   ررررذ  األطوا  
   التوي

ارررمان توليرررو م ررراري  املررردن الذييرررو عرررن فهيرررج تابيرررو ار اياجرررا  الاصرررو  )ا( 
لاال اعرررا  امل م رررو و اجملامررر  عارررى النلرررو امل ارررم، نيرررا ي رررمد يبرررار الترررن واألاررررياص  وي 

   لال اعا  ض  الهمسيوا عاقو وسيان األ يا  الع واايو وا
رعابارا  اجلنتا يو و تصميم املدن والبل الالايو الذييو   رهي من را امان ا )ح( 

وأيثررررره اسرررررا ا و  املررررردن أيثررررره أما رررررا  لايرررررون  ،اسررررراريدا  البيا رررررا  املنا رررررو و األ أمرررررو الذييرررررو
   لامهأة ر اياجا 
رجرررها  حتاررري   لف ررروا  امل رررارا  لررردب الالررروب العامارررو نيرررا ي رررمد ييا رررا   )ا( 

ور  راا ا الال اا العا ، و لك  يما ياعارج  امل رارا  ال امرو لاصرميم املردن والبرل الالايرو الذييرو 
ورطار رررررا، وتعزيرررررز الررررراعام املاعررررردط الاريصصرررررا  وا صررررر  ا  املناسررررربو لامنرررررا س و املررررره ااج 

تابيرررررو يرررررو وو اجلامعرررررا  وو برررررال الاعاررررريم والاررررردري  الاالرررررإل وامل رررررل  ررررردق ار اداايرررررو والثا و 
   ار اياجا  من امل ارا 

تعزيررز مرررا ( البيا رررا  املفاو ررو والعارررم املفاررروح مرررن أجررد حتفيرررز ار ايرررار عارررى  )ي( 
ا و الصرعيد الارا، وصررياضو سياسرا  ولرواامل تنأيميررو مناسربو  طارة البيا را ، مررن أجرد ارسررا 

    واضد املاعاالو  الصوصيولا
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املررردن والبرررل الالايرررو الذييرررو عارررى مبررراطئ  ور  رررا ارررمان أن ي رررامد تصرررميم  )ك( 
اريفيررف مررن  رردة مثررد الالرردرة عاررى الارر قام، وارسررادامو، وقا ايررو الا ررايد املابرراطل، واملهو ررو، وال

   املريافه، والت مو
دن والبررل الالايررو الذييررو و رطرا( الررهؤب املترراالاة مررن البيا ررا  النائررو عررن املرر )ل( 

عمايرررا  ااويمرررو عرررن فهيرررج رتا رررو البيا رررا  و توقيرررت سرررايم واسررراريدام ا  فعاليرررو و صرررياضو 
 التياسا  وصن  الالهار.

 وقد يهض  اجملام  الدو  و النأه  يما ياال -45
يةرررا  الدوليرررو لاو يرررد املالررراييس، وتعزيرررز ت رررويه معررراي  الالا ايرررو ااالاعررراون مررر   )أ( 

ينولوجيرا  و لاا ايد املاباطل وض  ا من الاردا   املاعاالرو  او يرد املالراييس وال امرو لاميرج الا
   بال املدن الذييو

الاليررا  ني رراري  راارردة وم رراري  مهجعيررو تاعاررج بررال تعزيررز الاعرراون ا قايمررا و  ) ( 
 ر اياجا  اجلماعيو لألقاليم. يايب ا نيا املدن والبل الالايو الذييو 

 وقد تهض  الا نو و النأه  يما ياال  -46
رسدا  امل ورة رىل اجملام  الدو ، نيرا ي رمد املوارد الثالرج وضر   مرن عمايرا   )أ( 

ن األمهيرررو ااامسرررو لررردور األوسررراا املعنيرررو  رررالعام والاينولوجيرررا  األمرررم املالررردة  ا  الصررراو،   ررر
  حتاليج الانميو ااتهيو املتادامواري  املدن والبل الالايو الذييو  دق وار ايار و تيت  م 

تو   منادب لابراطل الردروس املترافاطة وأ ترد املمارسرا  والر ا  و الرنر   س  ) ( 
  زيز املدن والبل الالايو الذييوالتياساتيو لاتري  العام والاينولوجيا وار ايار من أجد تع

ألطلررو الاصررو  النمررا ( الناجلررو لارروفج مفررا يم املرردن والبررل تبرراطل وحتايررد ا )(( 
  و، ور سيما و أقد البادان موا  الالايو الذييو الىن تواج  الالديا  ااتهيو العاجا

تررو   منارردب لابرراطل األطلررو الاصررو  النمررا ( الناجلررو لألعمررال الا اريررو الررىن  )ط( 
 ي  املدن والبل الالايو الذييو.  اي م ار ار ايار الايو عاى توسي    أمقد حتفز 

    


