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التنمية االقتصادية واالجتماعية هي الشاغل الرئيسي للدول

 التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة أصبحت هى التحدي األكبر

 و اصبح االهتمام االول هو إحداث حركة إنمائية تستثمر الموارد المادية
وى والبشرية المتاحة، وتواكب أساليب العصر ومتطلباته من أجل رفع مست

. معيشة أبنائها وتحقيق معدالت متصاعدة من التقدم والرفاهية

  اإلنماء االقتصادى واالجتماعي يعتمد علي توفرمقومات اساسية و منها:-

...الخ

مقدمة

رأس المال
المواد 

والثروات 
الطبيعية 

القوى البشرية 

المدربة 

والمبدعة 

مصادر 

الطاقة 

واألسواق



التطورات و التغيرات العالمية
االجتماعى،السياسى،االقتصادىالمستوىعلىسريعا  عميقا  تطورا  العولمةظلفىالعالميشهد

.الخ...والتكنولوجىالثقافى،والفلسفى

دخولوتواإلتصاالالمعلوماتتكنولوجيامجالفىوبالتحديدالمضطردالسريعالتطورلذلكونتيجة

الرابعةالصناعيةالثورةالعالم

(معرفيالالمجتمع)المعرفيالعصرثم(المعلوماتمجتمع)المعلوماتبعصرليوصفالعصرتتطور

اقةالبط)منيحتويهبما(الذكيالمجتمع)الذكيالعصرثم(الرقميالمجتمع)الرقميالعصرثم

إلخ...الذكياإلقتصاد،(إلخ...الذكيالمدينةالذكي،المنزلالذكية،

كافةالمجتمعاتأنشطةفىمتعاظمةمكانةفيهواإلتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأحتلت

،المتقدمةالدولفىاالقتصادىللنموالرئيسىالمحركوأصبحت

جديدةآلياتوأنشأأفرادهاسلوكمنوغيرالدولهذهفىالمجتمعبنيةعلىإنعكسمما

الرقميةوالتكنولوجياواالتصاالتالمعرفةعلىباألساسيعتمدجديدمجتمعفظهرللتعامل
الحديثةالبازغةوالتكنولوجيات
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خصائص العصر الحديث
وظهورديثةالحوالتقنياتللتطوراتنتيجةكبيرةبمعدالتتنموالتيالمعلوماتفيهائلوتدفقنفجارإ

هافيوالتحكمتوظيفهاأواستخدامهاوطرقالمعلومةدورفىالهائلالتقدمو،الجديدةالتخصصات

لمحتوىا/االفتراضي/المادىالمعلوماتىاإلنتـاجنمطتغييرثمومنصناعةإلىالمعلوماتإنتاجوتحول

ولوجياتالتكنظهوروالبرمجةونظموالحاسباتاالتصاالتتكنولوجيافىوسريعكبيرتطورحدثكما

.البازغة

وهيكلهااإلدارةأساليبتغيرتوالمجتمعاتتحتاجهاالتىالبشريةالقوىنوعيةتغيرت

قافيةوالثالجغرافيةوالحواجزالحدودإسقاطإلىأدتومتطورةمتقدمةتقنياتظهورواالقتصادعولمة

اداألفرحياةفيالحديثةالتكنولوجياتوالمعارفوالمعلوماتعناالستغناءيمكنالأنهوحيث

ضاألرأهميةتُماثلأهميةلهلأصبحفقداإلنسان،يمارسهاالتيالنشاطاتمختلففيوالجماعات

.والطاقةالخاموالموادالمالورأسوالعمالة

ةالمعرفمجتمعنظـامإلىاالقتصاديةالمواردعلىالقائماالجتماعياالقتصاديالنظاممنالتحول

5واإلبداعواالبتكار



الكبرى العالمية و التحديات التوجهات 
منالعديدعليتؤثرالتيالكبريالتحدياتمنمجموعةالعالميواجه
يفدبيفيللحكوماتالعالميةالقمةفيطرحهاتموالتيالحياهجوانب
اعدتهالذي«2030المستقبلحالة»بعنوانتقريرعرضحيث،2016
سيةالرئيالكبرىالعالميةالتوجهات"انترناشونالجيأمبيكي"شركة
ينالمواطنوحياهالحكوماتوعملالتنميةاتجاهاتعليتؤثرسوفوالتي
:تاليةالالرئيسيةتحدياتالتسععليالتقريرواشتمل.2030عامبحلول

،االقتصاديالترابط،التكنولوجياتمكين،الفردتمكين،السكانيةالتركيبة
،اردالموعلىالضغط،المناختغير،االقتصاديةالقوةتحول،العامالدين

.العمرانيالتوسع
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التوجهات العالمية الكبرى تابع 
املواردعليضغطوالاملناخيةالتغرياتقضيةفهيعاملياوالتحدايتالتوجهاتابرزأما

الدولمنكثريالوتتجه.العمراينوالتوسع(الزراعيةواألراضيوالطاقةوالغذاءاملياه)
النظمتنهكاليتتامللواثوخفضمستدامةعمرانيةبيئةلتوفريالتحدايتهذهملواجهه
.الطبيعية

الصناعيةللتنميةمةمهحتوالتايلتتجهاليتفهواالهمالتوجهاما
التفاعلية،االبداعيةيةالرقمالتكنولوجياتايلالبسيطةالرقميةالتكنولوجياتمنوحتوهلا
.واجملتمعاناالنسحياهيفوالبيولوجيةوالرقميةاملاديةاالتكنولوجيتدمجواليت
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و التكنولوجيات البازغةالصناعية الرابعة الثورة 
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الثورة الصناعية الرابعة

اليوصلتالرابعةالصناعيةالثورة
بمجاالتمدفوعةتطبيقاتهاوذروتها

االصطناعيوالذكاءالمعلوماتية
الجوانبمعظمعليمؤثرة.الحوسبةو

أوةالفكريأواالقتصاديةسواءالحياتية
ترتكزفهي...االجتماعيةأواألمنية

الماديةالتقنياتدمجعليباالساس
زالحواجوطمسمعاالبيولوجيةوالرقميةو

.بينهم
الثورة الصناعية الرابعة 

تقنيات
يةبيولوج

تقنيات
رقمية

تقنيات
مادية
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التقنيات المادية و الرقمية و البيولوجية

سه مواد و أجهزة النانو تيكنولوجي، التقنيات الملبو-:تقنيات مادية 
wearable devices السيارات الذاتية القيادة، الطباعة ثالثية  ،

الخ...االبعاد ، الروبوتات 

/ ...(  ركات ش/ افراد)في ثورة التعامل بين الكائنات تتمثل -:تقنيات رقمية
ما يسمي انترنت االشياء وهو...( أماكن/ خدمات/منتجات )و االشياء 

IOTعن طريق / والذي طور من طرق التواصل وتبادل البيانات
الحساسات ووسائل االستشعار

هندسة في المجال الصحي والتكنولوجيا الحيوية، ال-:تقنيات بيولوجية
...الوراثية و علوم الجينوم، التقنيات العصبية
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و العالم يشهد عدد هائل من التقنيات، التكنولوجيات والتطبيقات

العلوم المرتبطة المتشابكة
الذكاء االصطناعي

 التعلم العميق/ تعلم األله

الشبكات العصبية

الهندسة الوراثية

 اناتالبيتحليل / البيانات العمالقة

الحوسبة السحابية

انترنت االشياء

الروبوتات

التشفير المبتكر بلوك شاين

الواقع المعزز

 الوكالء االذكياء والوكالء

المتعددون

 الدرونز...
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6،201612ص،الرقميةالصناعيةالمؤسساتبناء:الرابعةالصناعيةالثورةسيدبليوبي:المصدر



INTERNET OF THINGSتكنولوجيا انترنت االشياء

Pre- internet 
Internet of 
Content

Internet of 
Services

Internet 
of People

Internet 
of Things

Network The internet Mobile -

internet 

Mobiles + 

people + PCs 
Internet of 

Things 

+ + ++
Source : researcher utilizing Petryński, B. (2016, October 14). Emerging Technology: Internet of Things. Retrieved November 11, 2017, from https://www.slideshare.net/13



INTERNET OF THINGS"تكنولوجيا انترنت االشياء 

األشياءإنترنت"IOT"الماديةاألجهزةمنشبكة"انهاعلي

تتضمنالعناصرمنوغيرهاالمنزليةواألجهزةوالمركبات

والمشغالتSensorsاالستشعاروأجهزةوالبرامجااللكترونيات

االشياءهذهتمكنالتياالتصالوشبكاتactuatorsااللكترونية

رفهاعو."البياناتوتبادلالمحيطةوبالبيئةببعضهااالتصالمن

ماتالمعلولمجتمععالميةتحتيةبنية"لالتصاالتالدولياالتحاد

باينشركةتقريرتوقعوقدBainالنترنتالفرصاطالق"عن

ياءاالشانترنتلتكنولوجياالمدمجةالدوليةاألسواقبان"االشياء

(IOT)والذي2021عامفيدوالرمليار520نحوإلىستصل

235والبالغ2017عامفيالسوقحجمضعفمنأكثريمثل

.دوالرمليار

سوقنموتوقعاتيوضحشكل

لعاموقطاعاتهاالشياءانترنت
2021

,Bosche:المصدر Ann et al., Unlocking

Opportunities in the Internet of Things.

Bain & Company, Inc, 2018
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SENSORS & 

ACTUATOR

S 

بياناتالمراكزاالشياءانترنتتكنولوجياسوقويتضمن

Data"والتحليالت center and Analytics"

"Sensors"االستشعاركأجهزة"Things"واالشياء

Consumer"المستهلكوأجهزة Devices"

Network"االتصاالتوشبكات Systems"ونظم

هذاليينالحاوالتشغيلالمعلوماتتكنولوجياتبينالتكامل

النظاماليالتاريخيةالبياناتادخالعملياتاليباالضافة

Legacy embedded.

منيلالتحلومنصاتبرمجياتالوالبياناتمراكزوتعتبر

حيث،نمواالمعلوماتتكنولوجياوخدماتسلعاكثر

إلى2017من٪50المركبالسنويالنمومعدلسيبلغ

الخدماتيمقدمعليالطلبنموعليينعكسمما2021

Cloud)السحابية Service Provider)نمولدعم

ةأهميعليتقريرالواكد.االشياءانترنتتكنولوجيا

افةبكثاألساسيةالصناعاتمنقليلعددعليالتركيز

.تقدماأكثرصناعيةحلوللتقديم
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" BIG DATA"تكنولوجيا البيانات العمالقة 
ذاتالبياناتلوصفيستخدممصطلحانهاعليالعمالقةالبيانات(2014)هيوعرف

وتقنياتتكنولوجياتتتطلبوالتيالعاليالتنوعأوالعاليةالسرعةأوالضخمالحجم

إتخاذةعمليالعمالقةالبياناتاستخدامويعزز.وتحليلهاوتخزينهاإللتقاطهاجديدة

customizedوالمستقبلافاقاستطالعفيوتساعدالقرار services
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اسواق البيانات العمالقة نمو 

يوضح حجم سوق تكنولوجيا البيانات العمالقة وقطاعاتها من
2026والي عام 2011عام

انات شكل يوضح حجم سوق تكنولوجيا البي
2022والي عام 2017العمالقة من عام  
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 .Columbus, L. (2018, May 23). 10 Charts That Will Change Your Perspective Of Big Data's Growth: المصدر
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اآلالتتكنولوجيات الذكاء االصطناعي والروبوتات والميكنة وتعلم
علىقدرتهمثلالبشريالذكاءمحاكاةعلىاآللةقدرةهواالصطناعيالذكاء

المشكالتلوحواالستنباطواالستنتاجالحيةباللغاتوالتحدثوالتمييز،التفكير
ذكاءالتعريفويمكنالسابقةوالخبراتالتجاربمنواالستفادةالقرارواتخاذ

فالمعارووالمعلوماتالبياناتتفسيرعلىالنظامقدرةانهعلياالصطناعي
أهدافلتحقيقالمعرفةهذهواستخدامالبياناتهذهمثلمنالتعلموصحيحبشكل
.المرنالتكيفخاللمنمحددةومهام

("2026-2017)العالميةالسوقتوقعات-االصطناعيالذكاء"تقريرتوقعوكما
بحلولدوالرمليار26ليصلالعالمياالصطناعيالذكاءسوقحجميرتفعان
سنوينموبمعدل2017عامفيدوالرمليار15.7كانانبعد2026عام

٪38.8يبلغمركب
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آلالتتكنولوجيات الذكاء االصطناعي والروبوتات والميكنة وتعلم ا
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آلالتتكنولوجيات الذكاء االصطناعي والروبوتات والميكنة وتعلم ا
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AI MAKES IOT AND BIG DATA USEFUL
• Relationship between AI and IoT much like the relationship between

the human brain and body.

• Our bodies collect sensory input such as sight, sound, and touch. Our 

brains take that data and makes sense of it, turning light into 

recognizable objects and turning sounds into understandable speech. 

Our brains then make decisions, sending signals back out to the body to 

command movements like picking up an object or speaking.

• All of the connected sensors that make up the Internet of Things are 

like our bodies, they provide the raw data of what’s going on in the 

world. 

• Artificial intelligence is like our brain, making sense of that data and 

deciding what actions to perform. And the connected devices of IoT

are again like our bodies, carrying out physical actions or 

communicating to others.

IoT makes better AI

AI makes IoT useful

Powered

Big Data

...

Within a cloud 

computing environment



مشتل- Augmented Reality-المعززالواقع تكنولوجيا 
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGYتكنولوجيا سلسلة الكتله
للمعامالتبسجلفظحيتدفرتداخللقيمتسجيلعمليةالكتلهسلسلةتكنولوجيامتثل

علىتمتاليتاملعامالتمنجمموعةكلإىلويشار.قيمةذيشيءأيأواالقتصادية
تشفريعلىكتلةلكوحتتوي.سلسلةلتشكيلزمنيا  كتلةكلبنياجلمعمع،كتلةأهنا

الالكتلةوتلك،لةالكتسلسلةيفالسابقةابلكتلةلربطهاجممعةومعامالتزمينوطابع
االنحيتبياانهتاتغيريميكن

.األحباثشركةمنتقريرألحدثووفق اMeticulous Researchمنواملتوقعمنفانه
إىلليصل2018عاممن٪74.1يبلغمركبسنويمنومبعدلالعامليالكتلةسلسلةسوق

2025عامحبلولدوالرمليون28248.7

زينب الصادي . م.د–بسمة الحداد  .د .م.أ
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGYتكنولوجيا سلسلة الكتله
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المستدامةوالتنميةالبازغةالتكنولوجيات
25



SMART HEALTH

• Assistance for elderly or disabled people 
living independent.

Fall Detection

•Control of conditions inside freezers storing 

vaccines, medicines and organic elements.
Medical Fridges

•Vital signs monitoring in high performance centers

and fields.
Sportsmen Care

•Monitoring of conditions of patients inside 

hospitals and in old people's home.

Patients 
Surveillance

•Measurement of UV sun rays to warn people not 

to be exposed in certain hours

Ultraviolet 
Radiation

26



MONITORING THE MOVEMENTS OF PEOPLE DURING THE EBOLA 

OUTBREAK

27



IOT AND EDUCATION
 Global networking among students and

educators
 Enhancement of textbooks
 Easier data collection and analysis
 Increase student engagement
 Provide a safer learning environment
 Interactive Learning
 Higher collaboration in group projects
 Education at anytime and anyplace
 Greater safety in campuses
 More efficient school management28



SMART CITIES

• Monitoring of vehicles and pedestrian levels to 
optimize driving and walking routes.Traffic Congestion

•Monitoring of parking spaces availability in the city.Smart Parking

•Monitoring of vibrations and material conditions in 

buildings, bridges and historical monuments.
Structural health

•Sound monitoring in bar areas and centric zones in 

real time.
Noise Urban Maps

•Intelligent Highways with warning messages and 

diversions according to climate conditions and 

unexpected events like accidents or traffic jams.
Smart Roads
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SMART CITIES

•Detection of rubbish levels in containers to optimize 

the trash collection routes.
Waste Management

•Intelligent and weather adaptive lighting in street 

lights.
Smart Lighting

•Detect iPhone and Android devices and in general 

any device which works with WiFi or Bluetooth 

interfaces.

Smartphone 
Detection

• Measurement of the energy radiated by cell 
stations and and WiFi routers.

Eletromagnetic Field 
Levels

• Measurement of water pressure in water transportation 
systems.Water Flow

30



SMART ENVIRONMENT

• Monitoring of combustion gases and pre-emptive 
fire conditions to define alert zones

Forest Fire Detection

•Control of CO2 emissions of factories, pollution emitted by 

cars and toxic gases generated in farms.
Air Pollution

•Snow level measurement to know in real time the quality of 

ski tracks and allow security corps avalanche prevention.

Snow Level 
Monitoring

•Monitoring of soil moisture, vibrations and earth density to 

detect dangerous patterns in land conditions.

Landslide and 
Avalanche Prevention

•Distributed control in specific places of tremors.
Earthquake Early 

Detection
31



تطبيقات تكنولوجيا سلسلة الكتله

جددة جتارة الكهرابء املت
ميكننننننننننن مننننننننننن خننننننننننالل 

تلفننة التكنولوجيننات املخ
ادارة ومتابعنننننننننننة نظنننننننننننام 

ة عننننناملي لتجنننننارة الطاقننننن
املتجنننننننددة منننننننن أجنننننننل 

لننني مسنننتقبل مسنننتدام ع
مسنننننننننننننننننتوي الننننننننننننننننندول 

والشركات واملواطنني
https://unfccc.int/news/how-blockchain-technology-could-boost-climate-action32
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IOT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030

field SDG Examples

Education :SDG 4 Ensure inclusive and 

equitable quality education and 

promote lifelong learning 

opportunities for all.

Smart identity cards with biometric features for all public 

school students to improve service delivery (Nigeria); 

biometric clocking device to improve teacher attendance 

in real-time (South Africa)

Health, 

Water & 

Sanitation

SDG 3: Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all 

ages. SDG 6: Ensure availability 

and sustainable management of 

water and sanitation for all.

Sensor- and SMS-enabled village water pumps (Rwanda, 

Kenya); GSM-connected refrigeration for vaccine 

delivery in the ‘cold chain’ (Global); sensor enabled 

‘band aid’ to monitor Ebola patients’ ECG, heart rate, 

oxygen saturation, body temperature, respiratory rate and 

position, all remotely (West Africa); water stream gauge 

with sonar range sensor to monitor river flow and depth 

(Honduras); water flow sensors and motion detectors in 

latrines to monitor efficacy of hygiene training and 

intervention (Indonesia).

زينب الصادي . م.د–بسمة الحداد  .د .م.أ
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IOT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030

field SDG Examples

Environmen

t & 

Conservatio

n

SDG 12: Ensure sustainable consumption 

and production patterns. SDG 13: Take 

urgent action to combat climate change 

and its impacts. SDG 14: Conserve and 

sustainably use the oceans, seas and 

marine resources for sustainable 

development. SDG 15: Protect, restore 

and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, 

combat desertification, halt and reverse 

land degradation, and halt biodiversity 

loss.

Radio-based cloud-connected devices to identify 

and track the presence of illegal fishermen 

(Timor-Leste); air pollution sensors to monitor 

urban outdoor air pollution (Benin); acoustic

sensors to monitor sea bird populations (global); 

sensors and connectivity to protect game park 

perimeters and track animals (Africa); connected 

unmanned aerial vehicles monitor national parks 

and connecting images from camera traps 

(UAE); acoustic sensors in tropical rainforests 

‘listening’ for illegal logging (Indonesia).
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IOT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030

SDG Examples

Resiliency, 

Infrastruct

ure and 

Energy

SDG 7: Ensure access to

affordable, reliable, sustainable and 

modern energy for all. SDG 9: 

Build resilient infrastructure, 

promote inclusive and sustainable 

industrialization, and foster 

innovation. SDG 11: Make cities 

and human settlements inclusive, 

safe, resilient and sustainable.

Networked fire/smoke alarms in high-density urban 

slums/ informal settlements (Kenya, South Africa); 

Connected buoys as part of the tsunami monitoring 

system (Indian Ocean); off-grid micro solar electricity 

systems for electricity for lower-income households (east 

Africa, India); connected black carbon- and use sensors to 

monitor cook stoves (Sudan); sensor-connected mutates 

(mini-buses) tracking velocity, acceleration, and braking 

to curb dangerous operation of public transportation 

(Kenya).
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IOT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030

SDG Examples

Governanc

e & 

Human 

Rights

SDG 10: Reduce inequality within 

and among countries. SDG 16: 

Promote peaceful and inclusive 

societies for sustainable 

development, provide access to 

justice for all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels.

Retinal scans used for ATMs providing secure biometric 

cash assistance to displaced refugees (Jordan)
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IOT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030

field SDG Examples

Agriculture 

& 

Livelihoods

SDG 1: End poverty in all its forms 

everywhere. SDG 8: Promote 

sustained, inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and decent 

work for all. SDG 2: End hunger, 

achieve food security and improve 

nutrition, and promote sustainable 

agriculture.

Connected micro-weather stations improving localized 

weather data and provision of crop failure insurance 

(Kenya); low-cost mobile-controlled micro irrigation 

pumps (India); soil-monitoring sensors used to improve 

tea plantation production (Sri Lanka, Rwanda); RFID-

based food supply testing and tracking system (India) 

and RFID based livestock programmes for tracking, 

theft prevention and vaccination records (Botswana, 

Senegal and Namibia)

زينب الصادي . م.د–بسمة الحداد  .د .م.أ
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NO POVERTY ZERO HUNGER
GOOD HEALTH AND 

WELL-BEING 

QUALITY 

EDUCATION

Spending patterns on

mobile phone services

can provide proxy

indicators of income

levels

Crowdsourcing or

tracking of food prices

listed online can help

monitor food security in

near real-time

Mapping the movement of

mobile phone users can help

predict the spread of infectious

diseases

Citizen reporting can

reveal reasons for student

drop-out rates

GENDER 

EQUALITY

CLEAN WATER AND 

SANITATION

AFFORDABLE AND 

CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND 

ECONOMIC

GROWTH

Analysis of financial 

transactions can reveal 

the spending patterns 

and different impacts 

of economic shocks on 

men and women

Sensors connected to 

water pumps can track 

access to clean water

Smart metering allows utility 

companies to increase or 

restrict the flow of electricity, 

gas or water to reduce waste 

and ensure adequate supply at 

peak periods

Patterns in global postal 

traffic can provide 

indicators such as 

economic growth, 

remittances, trade and 

GDP

DATA SCIENCE AND ANALYTICS CONTRIBUTION TO 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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INDUSTRY, 

INNOVATION AND 

INFRASTRUCTURE

PEACE, JUSTICE AND 

STRONG INSTITUTIONS

SUSTAINABLE CITIES 

AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE 

CONSUMPTION AND 

PRODUCTION

Data from GPS devices

can be used for traffic

control and to improve

public transport

Sentiment analysis of social

media can reveal public

opinion on effective

governance, public service

delivery or human rights

Satellite remote sensing can

track encroachment on public

land or spaces such as parks

and forests

Online search patterns or

e-commerce transactions

can reveal the pace of

transition to energy

efficient products

CLIMATE ACTION LIFE BELOW WATER LIFE ON LAND
REDUCED 

INEQUALITY

Combining satellite

imagery, crowd-sourced

witness accounts and

open data can help track

deforestation

Maritime vessel tracking

data can reveal illegal,

unregulated and unreported

fishing activities

Social media monitoring can

support disaster management

with real-time information on

victim location, effects and

strength of forest fires or haze

Speech-to-text analytics on

local radio content can

reveal discrimination

concerns and support

policy response

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Partnerships to enable the combining of statistics,

mobile and internet data can provide a better and

realtime understanding of today’s hyper-connected

world
39



BIG DATA 

KNOWLEDGE INFRA-

STRUCTURES TO 

ACHIEVE THE SDGS
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AI and The Sustainable Development Goals

 AI extends and amplifies our capacity to solve complex challenges

like the SDGs. This is beneficial for picking up the pace towards the

SDGs.

 The SDGs are dynamic, complex, and interconnected – AI can help

us better understand and achieve them.

 AI promises benefits for the SDGs, it will only be as positive and

impactful as designed and utilized.

 More work is needed to bring together the current applications of AI,

map them against the SDGs, and assess how this work can be scaled.
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MAPPING AI 

USE CASES 

FOR THE 

SDGS

.م.أ .د الحدادبسمة الصاديزينب .م.د–

Source: McKinsey Global 

Institute, Applying AI for Social 

Good, December 2018
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Example For AI Use - Food and Agriculture

 Precision / smart agriculture

 Deploying AI to combat crop pests and disease

 Empowering farmers through AI

 Supply chain optimization

 Bringing transparency and security to food supply chains

 Reducing food waste

 IKEA reducing food waste with AI

 Partnering to solve the agricultural data gap

زينب الصادي . م.د–بسمة الحداد  .د .م.أ
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Example For AI Use - Healthcare
 Delivering Goal 3 – ensuring healthy lives and promoting well-

being for all at all ages – will require a healthcare system that is
accessible, effective, and affordable. Good health and well-being are
connected to a range of other SDGs

 Diagnosing and treating disease

 Improving fetal health with AI

 Modelling and predicting epidemics and chronic diseases

 Monitoring disease outbreaks

 Improving the provision of primary healthcare services

 Enhancing medical research

 AI brings power and efficiency to drug discovery
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طاع إستراتيجية ق
اإلتصاالت 

تطبيقاتوال
يفةالتكنولوجي
مصر
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الهدف االستراتيجي 

لمصر 

اتطور  أكثردولةلتصبحبمصراإلرتقاء
التركيزيجب،حديثرقميإقتصادذات
صادراتوهيكلالخارجيةالتجارةعلى
وكيفيةوخدماتسلعمنالمعلوماتقطاع
بال  مستقتطويرهإتجاهلتحديدوذلكتطوره
يفالمستدامةالتنميةإستراتيجيةلدعم
.مصر

هاانتاجزيادةاليايضامصرتسعيلذلك
مليار3.25منالتكنولوجيةوصادراتها

موضحهوكمادوالرمليار20إلىدوالر
وجياوتكنولاالتصاالتوزارةباستراتيجية
.المعلومات
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ات توجهات مصر المستقبلية لدعم وزيادة صادرات قطاع االتصاالت والمعلوم

العمرانيالتخطيطهيئةرؤية

املةالشللتنميةاالستراتيجية

السلعبتنمية:2010مصر

فيالتكنولوجيةوالخدمات

هيئةلالعمرانيةالمكانيةالتهيئة

والتوجهالعمرانيالتخطيط

المدنمنمجموعةانشاءنحو

الرؤيةفيالمعرفية

املةالشللتنميةاالستراتيجية

والذي2050-2010مصر

فئاتالثالثعلييشتمل
2010، 2050-2010هيئة التخطيط العمراني، الرؤية االستراتيجية للتنمية الشاملة مصر : المصدر
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2025استراتيجية قطاع االتصاالت 

48



االبداعاستراتيجية وزارة االتصاالت والمعلومات لدعم التحول الرقمي وتشجيع 

واالبتكار

 إنشاء ومنهامحاورعلي عده استراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تشتمل
، مناطق تكنولوجية10وإنشاء المدن الذكية فى مصانع لإللكترونيات والتوسع10

جيع وتشوقد قامت الوزارة بوضع اطار لدعم . خمس مراكز للبيانات العمالقةواستضافة 
جابيا لتصبح مصر مركزا إقليميا لإلبداع مما يتوقع ان ينعكس اياالبداع وريادة االعمال
موقع وزارة االتصاالت .االطار خمسة محاوروتضمن هذا . علي صادراته القطاع

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Innovationاالنترنت،والمعلومات المصرية علي

:المحاور الخمسة

 واالبداع لقطاع برامج لنشر ثقافة االبداع ودعم القدرات من خالل تقديم دعم االبداع
الصناعة والجامعات لزيادة تنافسية المنتجات المصرية  
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االبداعاستراتيجية وزارة االتصاالت والمعلومات لدعم التحول الرقمي وتشجيع 

واالبتكار

 دل للربط بين الجهات الوطنية الكتساب المهارات وتباتهدف اعداد برامج الدارة التكنولوجيا
ابقات في مجال االبتكار واتاحة العديد من انشطة التدريب وخدمات دعم تكنولوجية ومسالخبرات 
.للبرمجيات

 لدعم الفني التي تعمل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة لتقديم اادارة للحاضنات التكنولوجية
ادة وتوفير مساحات القامة المشروعات الناشئة باالضافة لرفع الوعي المجتمعي باهمية ري

.االعمال

ويات من خالل تأهيل المبتدئين وانشاء شبكة للمساهمين للربط بين المستدعم ريادة االعمال
.ديثة للتجارةالمختلفة المحلية واالقليمية والدولية في اطار حقوق الملكية الفكرية والتقنيات الح

 لية االبداع  االكثر اهمية حيث يقوم بتزليل العقبات التي تهدد عممحوراالستثمار والتمويلواخيرا
اعداد امام الشركات الناشئة وريادة االعمال وتوفر اليات متطورة لتمويل المشروعات الناشئة و

ستثمار في هذا شبكة للربط بين المطورين والممولين الحاليين والمستقبليين  وتقديم محفزات لال
.القطاع
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ةالتطبيقات التكنولوجية في الوزارات و الهيئات المصرية المختلف
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وزارة الموارد المائية والري –متابعة مساحات زراعات االرز 

األرزمساحةاإلدارة 
املقررة 

أرزاملنزرع
فعليا 

منفعليااملنزرعنسبة
%املقرر

 177.2 73000 41200شرق الشرقية 
 215.1 132000 61360غرب الشرقية 

 142 53600 37750دمياط 
 156.3 72300 46250السالم 

 182.8 185000 101200شرق الدقهلية 
 518.8 96500 18600جنوب الدقهلية 
 201.4 139500 69250غرب الدقهلية 

 38 3800 10000مشال غرب سيناء 
 425 25500 6000الصاحلية 

 154.6 4700 3040اإلمساعيلية 

 204.4 1480000 724200اإلمجاىل 

رصدوبحصروالريالمائيةالمواردوزارةتقوم

القمرصورتحليلخاللمنارزالمنزرعةاالراضي

واالرززراعةلمتابعة.Sentinelالقمرمنالصناعي

زارةو.للمياهغزيراستهالك...للقانونالمخالفينتحديد

اتالمخلفوالرزقشمعللتعاملمتحركة،وحداتالبيئة

القمامهتدويرفيمنهاالستفادةوالحرائقومنع
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وزارة الموارد المائية والري –نظام التليمتري 
ة الرصد أنظمبوزارة الرى، والذى تم انشاؤه بأحدث «مركز التليمترى»نظام متابعة مناسيب المياه في الترع و المصارف 

في الترع لضمان مناسيب معينه تسمح بانسياب المياه، لمعرفة بيانات مناسيب ونوعية المياه وكميات المطراقبة روالم

.ناسبفى الوزارة إلتخاذ القرار المناسب فى الوقت الممساعدة متخذى القراريعمل المركز على حيث .المتالحقة للزراعة 

( السدود لمنع او السماح بمرور ماء النيل/غلق  القناطر/ فتح)
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وزارة البيئة–الشبكة القومية للرصد اللحظي لالنبعاثات ولنوعية الهواء 

54

بة جودة لمراق. للمنشئات الصناعيةو المحيطمحطات الرصد اللحظي للهواءمن خالل التلوث الحادة للهواء نوبات متابعة

فحة الرسمية يتم مابعة عن طريق الص(. اتربه /خماسين/سوداء سحابه . )سواء بشكل طبيعي او نتيجة المصانع وتلوث الهواء

.للوزاره و يمكن تطوير تطبيقات هواتف للمصابين بالربو



-التنبؤات بنوعية الهواء 

نظام اإلنذار المبكر
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وزارة االتصاالت–وزارة الصحة -الصحة من أجل التحول الرقمي 

القوميالرقمطريقعنالصحيهالمواطنينملفاتتوحيد–

افضللرعاية

االلكترونيةوالفهرسهالمتابعةوالمستشفياتأدارة

اتجامعاللمستشفياتشاملةوميكنةتطوير

انوالسكالصحةبوزارةالمستشفياتمعاملمعلوماتشبكة

وزارةبمستشفياتالطبيةالرعاياتمعلوماتنظمميكنة

الصحة

األوراملتسجيلالقوميالبرنامج

الصحيالتأمينلهيئةالخارجيةالعياداتتطوير

الشاملالصحيللتأمينالتكنولوجيةالمنظومة

لىعالمواطنينلعالجالقوميةالشبكةلمشروعالفنيالدعم

الدولةنفقة

الصحةفيالمحمولتطبيقات
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.م.أ .د الحدادبسمة الصاديزينب .م.د–
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مشاريع تم تنفيذها-من أجل الصحةالتحول الرقمي 
اتاملعلوملتكنولوجيااإلسرتاتيجيةاخلطة

الصحةقطاعىفواالتصاالت
الصحةبوزارةالبشريةالكوادرتدريب
املرأةلصحةالقوميالربانمج
املصريةاإلسعافهيئةتطوير
الدولةةنفقعلىاملواطننيلعالجالقوميةالشبكة
اإلفريقيةاإللكرتونيةالشبكة
الريشأبوالصحيللتأمنيالطلبةمستشفىتطوير
املرأةوتنميةلصحةاإلقليمياملركزتطوير

ابإلسكندرية
احلرجةاحلاالتطبقسمتطوير

فىمبستشالدمويةواألوعيةالقلبوحدةميكنة
مشسعنيجامعة

والغددللسكرالقومياملعهديفالعملنظامميكنة
الصماء

ميحكو مستشفىبكلمعلوماتنظموحدةإنشاء
(ألسرةاطبوحدات)الرقميةالطبيةامللفاتإنشاء
األوراملتسجيلالقوميالربانمج
الصحيابلتأمنياملعاملمعلوماتشبكة
الصحيللتأمنيالسويسمستشفىتطوير
الصحةبوزارةالبشريةالكوادرتدريب
تداولو لنقلاملتكاملةللمنظومةالقومياملشروع

األشعةصور
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وزارة التخطيط–المستدامة استراتيجية التنمية -2030تطبيق شارك 
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االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من أجل التعلم

المصريةالتعليمتطويرمبادرة

الذكيةالمدارسشبكة

الفنيةالمدارستطويرمشروع

والمعلوماتاالتصاالتتكنولوجياباستخدامالتعليمتطوير

المدارستطويرمبادرة

األميةمحومبادرة

العاليبالتعليمالتدريسهيئةألعضاءاألكاديميالملفمشروع

االنتشاروواسعالكثيفاإللكترونيالمحتوىمشروع

الحكوميةالمصريةبالجامعاتاإللكترونيالتقييم

62شمسعينجامعةالطببكليةااللكترونياألرشيف



ليالملف األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم العامشروع 

يسالتدرهيئةأعضاءإنجازملفتوحيدإلىالتدريسهيئةألعضاءاألكاديميالملفمشروعهدف

لمعاييرامنكالحيثمنالعالميةالمعاييرمعيتوافقنظامتطويرخاللمنوذلكالمصريةبالجامعات

إتاحةاييرومع،(والتكاملالترابط–االعتمادية–الدالليالمستوى-القابلية-التوافقية)اإلجرائية

امعاتبالجالُمطبقةاإلداريةالمعلوماتنظممعليتكامل،(التخزين-المشاركة–اإلدخال)البيانات

Google)مثلالعالميةوالبحثيةاالجتماعيةالتواصلومواقعالمصرية Scholar, LinkedIn)،

.لمصدرلطبق االتدريسهيئةأعضاءإنجازبملفالخاصةالبياناتمصادرمعالتكاملسيتمحيث
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ليالملف األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم العامشروع 

املقدمةاخلدمات:
تدريسهيئةعضولكلالرقميةالتقييمخدمةhttp://www.esp.scu.eg

المجتمعمعومشاركتهامتعددةبأشكالالمتعددةبالوسائطشخصيملفإنشاءخدمات

للكفاءةالدوليالمعياريلإلطارطبق االشخصيةوالكفاءاتالمهاراتقياسخدمات

آليبشكلالبياناتلتجميعوالمهنيةالبحثيةالمواقعمعالتكاملخدمات
والتحليلالبحثخدمات
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وزارة السياحة–وزارة اآلثار –التراث تكنولوجيا المعلومات من أجل 
صورة جمسمة لقناع امللك توت عنخ آمون
تكنولوجيا إدارة قواعد البياانت
تكنولوجيا إدارة قواعد البياانت
قواعد بياانت الوسائط املتعددة
الرؤية اجملسمة-املسح الضوئي أبشعة الليزر
 نظم املعلومات اجلغرافية
فوتوجرامرتي
 الواقع املعزز
 بناء النماذج ثالثية األبعاد
املعمل املتطور لتقنيات التوثيق
احملمولاهلاتفتطبيقات
السماويةالقبةأفالم

فوتوجرامتري
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مركز توثيق التراث الحضاري –وزارة اآلثار –أمون قناع توت عنخ -هولوجرام 

بمكتبة االسكندرية
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