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 اإلعالن الدولي بشأن إنترنت األشياء ألغراض التنمية المستدامة
  2017لعام األشياء إنترنت أسبوع في المشاركون بالتزكية اعتمده

2017  9 يونيو 

 

 

 معلومات أساسية

(IoT)تبرز إنترنت الأشياء  كعامل تمكيني قوي في العديد من مجالات التطبيق مثل إدارة المياه والطاقة  

والرصد البيئي والصحة والمدن الذكية والصناعة الذكية وإدارة سلسلة التوريد. وتتمتع إنترنت الأشياء 

تساهم بشكل  بالقدرة على تلبية بعض أشد الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية حدًة. وبإمكانها أيضاً أن

. وبناًء على ذلك، فإن نموذج (SDG)مباشر في تحقيق المقاصد المحددة في إطار أهداف التنمية المستدامة 

إنترنت الأشياء الناشئ يتسم بالقدرة على تهيئة نظام إيكولوجي يتسم بالكفاءة والفعالية والأمان من خلال 

لعالمية الرئيسية التي يواجهها هذا الجيل وستواجهها الاستفادة من الأجهزة الموصولة في إدارة التحديات ا

ق، اغتنم المجتمعون من الأوساط البحثية والصناعية في مجال إنترنت السيا هذا الأجيال المقبلة. وفي

(ITU) الأشياء، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة الآخرين، الفرصة في الأسبوع  

الأشياء للإعراب عن دعمهم لبحث تكنولوجيات إنترنت الأشياء وتطويرها والاستفادة منها  السابع لإنترنت

 لأغراض التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لكوكبنا وسكانه.

 

 الإعلان

  أجل من الدوليين والتعاون الحوار لتعزيز جاهدين نسعى ،(2017 يونيو 6-9) 2017 لعام األشياء إنترنت أسبوع في المشاركين نحن،

 :التالية الرئيسية باألنشطة يتعلق فيما األشياء إنترنت مجال في االبتكار

 

. تشجيع تطوير تكنولوجيات إنترنت الأشياء واعتمادها لصالح البشرية والبيئة والتنمية المستدامة 1
أهداف التنمية ويشمل ذلك تشجيع بحث واستعمال تكنولوجيات إنترنت الأشياء لتحقيق 

التي اعتمدتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وينبغي تشجيع  المستدامة السبعة عشر
والفوائد  الحكومات وجهات وضع السياسات في البلدان المتقدمة والنامية على دراسة التحديات

لاقتصادها  العالمي التنافسية على المستوى القدرة والتعجيل بتوفير تصاداتهالاق المستقبلية
للاستفادة من إنترنت الأشياء من  واستراتيجيات خطط وضع ومنطقتها وقارتها وشعوبها من خلال

 أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يز تطبيق تكنولوجيات دعم تنفيذ إنترنت الأشياء في سياق المناطق الحضرية والريفية لتعز  2
المعلومات والاتصالات في توفير الخدمات من أجل بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً وأكثر 

. سيسمح ذلك لأصحاب المصلحة من المناطق الحضرية والمجتمع بالاستفادة من استدامةً 
خلال التقدم التكنولوجي وإتاحة فرص جديدة لحياة أفضل لفائدة مختلف طبقات المجتمع من 

ذلك البنية التحتية  تعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق والتكنولوجيات والخدمات )بما في
والطاقة والمياه والرعاية الصحية( ومن خلال دعم قابلية التشغيل البيني لأنظمة إنترنت الأشياء 

 والبيانات.

بما في ذلك دعم تشجيع إقامة نظام إيكولوجي واسع وحيوي وآمن من أجل إنترنت الأشياء،  3
. ويشمل ذلك تعزيز السياسات الرامية إلى تسهيل البحث والابتكار المشاريع الناشئة والحاضنات

وتطوير حلول جديدة والقضاء على السياسات التي تحد من توفير فرص العمل وتعوق النمو 
لرامية إلى تعزيز وقد يشمل ذلك أيضاً الحوافز الملائمة والسياسات ا الاقتصادي أو تمنع الابتكار.

نشر إنترنت الأشياء وحماية الخصوصية والإدارة الآمنة للبيانات. ومن شأن ذلك أن يساعد تدريجياً 
في تعزيز إقامة سوق بيانات لإنترنت الأشياء تساهم في توحيد النماذج التجارية المستدامة 

 والتعاون بين أصحاب المصلحة.

غيل البيني لتكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء من أجل تشجيع وضع وتنفيذ معايير تسّهل التش 4
، مع وضع حلول فّعالة من تمهيد الطريق إلى نظام إيكولوجي مفتوح وقابل للتشغيل البيني

 حيث التكلفة تتفق مع الرؤية الخاصة بإقامة اقتصاد مفتوح.

مرتبطة بالجوع وإمدادات للتعامل مع التحديات الاعتماد تطبيقات جديدة ومبتكرة لإنترنت الأشياء  5
من خلال رصد الموارد لمواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية لسكان العالم. المياه والأمن الغذائي 
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ومن خلال الاستفادة من إنترنت الأشياء، يمكن لأجهزة الاستشعار أن تكشف وترصد تسرب المياه 
ركات الثروة الحيوانية مع إدارة والتلوث المحتمل ورطوبة التربة والتلوث وأحوال الطقس وتح

الحاصدات والتحكم فيها عن ُبعد ومعدات الري لتحسين نوعية الإنتاج الزراعي وكمياته ومعدلاته 
من حيث الغلة الإنتاجية وفعاليته من حيث التكاليف وكفاءته من حيث استخدام الطاقة 

لها. ويمكن استعمال إنترنت واستدامته، بما في ذلك تعبئة الإمدادات الغذائية وتغليفها ونق
الأشياء أيضاً من أجل بحث وتحليل الأمراض المنقولة بالمياه والأنواع الجديدة المحتملة من 

 الأمراض.

، مع حفز الاهتمام باستعمال إنترنت الأشياء للحد من المخاطر والتخفيف من آثار تغير المناخ 6
المستضعفين. ويتمتع إطار إنترنت الأشياء مراعاة تنوع وتعقيد الجغرافية الأرضية والسكان 

الوقت الفعلي من أجل الوقاية الاستباقية والاستجابة  بالقدرة على جمع وتحليل المعلومات في
 الأسرع للتعامل مع المخلفات السامة والملوثات والكوارث وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وتحسين نفاذ  إنترنت الأشياء من أجل التعليمتحديد ودعم الاتجاه المتنامي لاستعمال تكنولوجيات  7
 تعزيز والاتصالات من خلال المعلومات لتكنولوجيا إلى البنية التحتية والمهمشة المحرومة الفئات

 وبرامج الافتراضية الدراسية والفصول والاتصالات المعلومات بتكنولوجيا الأساسية المعرفة
 المجتمع. في الضعيفة للشرائح التفاعلية المهني التدريب

لحماية احتضان تطبيق إنترنت الأشياء واستخدامها للحفاظ على التنوع البيولوجي والرصد البيئي  8
الحياة الطبيعية وتنوعها في البر والجو وتحت المياه. ويمكن لإنترنت الأشياء أن تساعد في رصد 

رتبطة بالصيد غير الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية والمناطق المحمية وكشف التهديدات الم
المشروع والإفراط في صيد الأسماك )أو الصيد غير القانوني( وإزالة الغابات، وتسمح بإرسال 

 تنبيهات في الوقع الفعلي للسلطات من أجل الاستجابة الفورية.

المساهمة في البحوث والمناقشات العالمية بشأن إنترنت الأشياء والمدن الذكية والمستدامة  9
. (U4SSC)" متحدون من أجل مدن ذكية مستدامةمثل مبادرة "مبادرات العالمية من خلال ال

ويمكن للإجراءات التحويلية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية 
الحضرية المستدامة أن تساعد في تسليط الضوء على أطر تنظيمية فّعالة وشفافة ومنصفة 

رة مالية فّعالة مع زيادة الشفافية والمساءلة لجميع السكان وأصحاب وأنظمة تخطيط شاملة وإدا
المصلحة الحضريين على السواء، الأمر الذي ينبغي أن يساعد في تسريع الانتقال إلى المدن 

 والمجتمعات الذكية المستدامة.

ن خلال الجمع م تعزيز الحوار والتعاون الدوليين بشأن إنترنت الأشياء من أجل التنمية المستدامة 10
بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوساط الأكاديمية 
والبحثية والمنظمات الدولية المتخصصة والمنتديات ودوائر الصناعة والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والمشاريع الناشئة والحكومات والسلطات العامة )بما في ذلك المدن الذكية( 

 حاب المصلحة الآخرون كالمنظمات غير الحكومية المتخصصة والسكان الأصليين.وأص
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 تقابل الأنشطة الرئيسية مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       

KEY 

ACTIVITIES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2   X   X X  X X X       

3        X X  X     X X 

4         X  X X     X 

5  X X   X   X  X X X  X  X 

6 X        X    X     

7 X   X     X         

8  X            X X   

9 X    X    X X X     X X 

10         X  X      X 


