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 سّد المدن للفجوات التكنولوجية يطلق العنان لقوة المدن الذكية 
 

حول استخدام التكنولوجيا في المدن واآلثار المحتملة لذلك على العدالة  جديد يقدم رؤى المنتدى االقتصادي العالمي التقرير  •
 واألمن والخصوصية واالستدامة المالية

 يجد التقرير ثغرات تنظيمية رئيسية في المدن من مختلف األحجام والمناطق الجغرافية ومستويات التنمية •

ايدة وعجز الميزانية، إال أن معظم المدن تحتاج إلى سد  يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في معالجة التحديات الحضرية المتز •
 فجوات الحوكمة أوالا 

 يجمع العاملون على التقرير مدن من مختلف أنحاء العالم لالستفادة من قوة التقنيات الجديدة بطريقة آمنة  •

 إدارة المدن الذكية تقريراقرأ  •
 

الستخدام  الذي يحدد معايير ا،  إدارة المدن الذكيةتقرير  أصدر المنتدى االقتصادي العالمي اليوم    -  2021يوليو   13جنيف، سويسرا،  
النظر ف الذكية من خالل  المدن  لتقنيات  نشاطاتاألخالقي والمسؤول  رائدة  36  ي  العالم  مدينة  دبي  حول  يمنها  التقرير  .  إلى هدف 

 .ات وحماية المصالح طويلة األجل ومواكبة وتيرة التكنولوجيامساعدة قادة المدن على تحديد الفجو
 

فإن   التقرير،  نتائج  الجغرافي،المدن  بحسب  النظر عن حجمها، وموقعها  تعاني  ومستويات    بغض  فإنها  بها،  تتمتع  التي  من التنمية 
مسؤول عن األمن السيبراني أو تقييم مخاطر الخصوصية عند    طرففشل في تعيين  أساسية، حيث أن العديد منها  فجوات حوكمة  

سد هذه الفجوات وحماية المصالح  ويرى التقرير كذلك بأن األوان لم يفت، حيث أنه يمكن لقادة هذه المدن  شراء أنظمة تقنية جديدة.  
 .طويلة األجل من خالل العمل اآلن

 
والتي نتج عنها   2019العشرين للعمل في عام  دول  دعوة وزراء مجموعة    ة ديلويت كنتيجةمع شركجاء التقرير الصادر بالتعاون  

ناشئة  ورائدة    ةمدينة وحكومة محلية وشرك  200,000. يمثل التحالف وشركاؤه أكثر من  العالمي للمدن الذكية  G20تحالفإنشاء  
كمنصة لمساعدة المدن على تعزيز معرفتها وخبراتها وحوكمة تقنيات  التحالف  عمل  ي المجتمع المدني.  ممثلين عن  بحثية و  ةومؤسس

 .المدن الذكية. والمنتدى هو أمانته
 

مليون    15أكثر من و  70,000ا بيندولة، ويتراوح عدد سكانها م  22ست قارات و  التقريرشملها التي   رائدةال 36 المدن الـ ي تغط
  2021الفترة من يناير إلى مارس من أجل التقرير في  المدنهذه والمسؤولين الحكوميين في  صناع السياساتتمت مقابلة وقد نسمة. 
 .العشرين العام الماضي مجموعة من خمس سياسات أساسية حددها تحالف مجموعةلها تطبيقلتقييم وذلك 

 
 أهم نتائج التقرير:  

فجوات سياسية حرجة تتعلق بإدارة  من عالمية رائدة مدناا تُعد  بما في ذلك تلك التي تقرير، المدن التي شملها التعاني غالبية  •
 تقنيات المدن الذكية

باعتباره طرفاا حكومياا  ، إال أن معظم المدن لم تحدد  اا على الرغم من الزيادة غير المسبوقة في هجمات األمن السيبراني عالمي •
 المسؤول النهائي عن األمن السيبراني 

تجري تقييمات   التقريرالتي شملها  المدن    ٪ فقط من17، إال أن  تدرك غالبية المدن أهمية حماية خصوصية مواطنيها  فيما •
 التقنيات الجديدة أو تطبيق تأثير الخصوصية قبل نشرعن 

المسنين   للسكان متاحة    يتم تطبيقهاالتقنيات التي    كونلديها عمليات قائمة لضمان    التقريرالمدن التي شملها    أقل من نصف •
 أصحاب الهممأو 

مستوى من التنفيذ   المشمولة في التقريرتكون سياسة البيانات المفتوحة هي المجال الوحيد الذي حققت فيه معظم المدن    قد •
المفتوحة الخاصة بها مع البنية التحتية األوسع قامت  فقط    ها٪ من15  ومع ذلك، نجد أناألساسي.   بدمج بوابات البيانات 

 ."عل المدينة "مفتوحة افتراضياا لبيانات المدينة، وهي خطوة ضرورية نحو ج
 

:  جيف ميريت، رئيس إنترنت األشياء والتحول الحضري لدى المنتدى االقتصادي العالميوفي تعليق له على التقرير ونتائجه، يقول 
إن النتائج التي توصلنا إليها والحياة الحضرية.  ها ومستويات  تواصل المدن االستثمار بكثافة في التقنيات الجديدة ألتمتة وتحسين خدمات"

بالطريقة    تؤكد صحة مخاوفنا من تخلف معظم المدن عن الركب عندما يتعلق األمر بضمان اإلشراف الفعال وحوكمة هذه التقنيات
 الصحيحة." 
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ورشة  15ويبدأ بأكثر من الفجوة،  أنحاء العالم لمعالجة هذه مختلفالعالمي للمدن الذكية مع المدن في  G20 "يعمل تحالفوأضاف: 
 ".هذا الصيف المدن سيتم العمل عليهاعمل مع مسؤولي 

 
تساعدها  تتمتع المدن بمجموعة من الفرص ، فيقول: "ميغيل إيراس أنتونيس، مسؤول المدن الذكية العالمية لدى ديلويت العالمية أما

لتحقيق كامل إمكاناتها، تحتاج المدن إلى  . إال أنه، ومكناا عامالا مُ تعتبر  التي  التكنولوجيا    ، منهاأكثر مرونة واستدامة  على أن تصبح
 ."هنا يكمن التحدي األكبر، ومراجعة نماذج الحوكمة والتشغيل والتمويل

أن نكتسب    مر أساسي بالنسبة لنا جميعاا ألإنه  ، وهذه المبادرة  االقتصادي العالمي على  بالعمل مع المنتدىديلويت  تفخر  "وأضاف:  
الوقت المناسب   الفترة التي نعيشها اليوم هيإن  .من حولنا رئيسيةالفرص  ية االستفادة من الالوعي بتعقيد القضايا وأن نركز على كيف

االستدامة والشمول والتكنولوجيا أمر بالغ األهمية   العمل علىإن معالجة التحديات الحضرية من خالل    ، وإنلتحول حضري كبير
 ."تغيير ذو أثرتوجيه المدن من خالل إدارتها للتكنولوجيا الذكية وإحداث من شأنها نفيذ خارطة طريق لتطوير وت 

 
 يمكن للمدن تطبيق اإلصالحات المطلوبة كيف 

فجوات الحوكمة    تغدوقبل أن    وتطبيق عدد من اإلصالحات  بحاجة إلى اتخاذ إجراءات  المدنيخلص التقرير إلى أن قادة ومسؤولي  
المجتمع المدني ومجتمع األعمال إلى  أفراد السياسات الوطنية و صناعيدعو التقرير هذا والسكان. حياة هذه مخاطر مادية وتؤثر على 

،  األولوياتيعتبر الشمول وخصوصية البيانات وهجمات األمن السيبراني من أهم  ولتغلب على هذه التحديات.  لدعم الحكومات المحلية  
لديه تفويض لمساعدة المدن على سد فجوات الحوكمة التي كشف عنها هذا التقرير. يتم  العالمي للمدن الذكية   G20 تحالف أن    كما

 .  اإللكترونيموقعه التحالف عبر التواصل مع تشجيع المدن التي تبحث عن مساعدة في تحديد ومعالجة ثغرات سياساتها على 
 

 عن شركة ديلويت: 
 

االستشارات المالية واالستشارات المتعلقة بالمخاطر  الحسابات، والضرائب وديلويت هي شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات تدقيق  
دولة وإقليم )يُشار   150العالمية من الشركات األعضاء والكيانات ذات الصلة في أكثر من   ة ديلويت والخدمات ذات الصلة. تخدم شبك

عرف للت .®Fortune Global 500 أربع شركات من أصل خمس شركات وهي تعمل مع  (،ديلويت إليها مجتمعة باسم مؤسسة
 . www.deloitte.comمن ديلويت عبر  ألف شخص 330يزيد عن ما  على كيفية تأثير

 
 للتواصل مع ديلويت: 

 sdutton@deloitte.comبريد:  3207 734 202 1+ستيف داتون، قسم االتصاالت العالمية، ديلويت العالمية، هاتف: 
 vzimmerman@deloitte.comبريد:  1569 486 312 1+فيكترى زيمرمان، قسم االتصاالت العالمية، ديلويت العالمية، هاتف: 

 

 
 معلومات للمحررين: 

 تشكيل مستقبل إنترنت األشياء والتحول الحضري، وعن هناالعالمي للمدن الذكية   G20تحالفاقرأ المزيد عن 
 المنتدى   صوراستعرض أفضل 

 اليابانية|  الماندرين|  اإلسبانية|  الفرنسيةالمنتدى باللغة  جندةأاقرأ 
   خرائط التحولالخاصة بالمنتدى، و منصة التحولتعّرف على 

  البودكاست|  ويبو|  تيك توك|  لينكد إن|  إنستجرام| فيسبوكوعلى  davos @wef@عبر تويترتابع المنتدى على  
 المنتدى  فيديوهاتاستعرض أفضل 

 المنتدى   أثرتعرف على المزيد عن 
 الخاص بالمنتدى  البث الصوتي/ البودكاستو  األخبار الصحفيةاشترك للحصول على  

 
الفكر، وقطاع  المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. من خالل إشراك قادة

 http://www.weforum.org.األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. 
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