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محتويات العرض

من أجل والخطط العالميةالمؤتمرات والتعهدات•
التنمية المستدامة

التكنولوجيا الخضراء •
ية التكنولوجيا ضمن منظور الخطط العالممدخل إلى •

إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث•

خطة عمل أديس أبابا•

للتنمية المستدامة2030خطة •

اتفاقية باريس•

الجديدةالحضريةالخطة•
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لعام من أجل التنمية المستدامةوالتعهدات والخطط العالمية المؤتمرات 

2015

2015تموز 
اعتماد خطة عمل 

ر المؤتم/ أديس أبابا 
يل الدولي الثالث لتمو

التنمية ، 

اعتماد 2015آذار 
ن إطار ِسنداي للحد م
مخاطر الكوارث 

اعتماد 2015أيلول 
التنمية2030خطة 

الجمعية/ المستدامة
العمومية 

2015كانون أول
/اتفاقية باريس
21مؤتمر االطراف 

الخطة 2016تشرين أول 

مؤتمر/الحضرية الجديدة

اإلسكان والتنمية 

الحضرية المستدامة 
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/  جياأو التكنولو....التقنيات الصديقة للبيئة .... توضيح المصطلحات 

السليمة بيئيا ؟؟/النظيفة/التقنيات الخضراء

  بيئيةرارأضاجماالالتنميةيصاحبحيثالبيئةعلىالسلبيةاآلثارمنتحد
ثمثل الطبيعيةالمواردواستنفاذالموادوهدرالتلو 

ن نالموارداستخدامفيالكفاءةوتزيداإلنتاجيةتحس  اءاألدوتحس 
للتكنولوجياالتشغيلي

والنقلوالمخلفاتوالزراعةوالمياهالطاقةتشملللقطاعاتعابرة
وغيرهاالتحويليةوالصناعات

رةمتغي رةمجموعة نظيفةاكتكنولوجياليوميصن فماباستمرار،ومتطو 
غدا  كذلكيعتبرالقد

عمل عمليات وممارسات وتطبيقات  ت:  التكنولوجيا الخضراء
احتياجاتنا على تحسين أو استبدال التكنولوجيا الحالية لتلبية

وتقليص استخدامنا لمواردنا الطبيعية
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ق التنمية فرصة للمنطقة العربية لتحقي......الثورة الصناعية الرابعة

ولكن  ......المستدامة

ن الرابح يستولي على كل شيء، وتختلف هذه الثورة ع: " 4IRقاعدة 

التفاوت في الدخل وألنها ممكن ان تزيد ( كالوس شواب)“الثورات السابقة

لذا ال بد من تعزيز العلوم . عدم المساواة بين الدول واالفراد 

والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة

حكومية ناجحة توازن بين التنمية مواكبة التغييرات بسياسات•

عية االقتصادية و التماسك االجتماعي والمحافظة على الموارد الطبي

ويق البحوث دعم وتحفيز البحث واالبتكار لتسريع نقل واستغالل وتس•

العامة

إقامة مؤسسات فاعلة لنقل وتطوير والتكنولوجيا•

internet of things, block chainالمكننة بالبخار، المكننة بالكهرباء، التشغيل اآللي، استخدام الذكاء الصناعي و
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التكنولوجيا ضمن منظور الخطط العالمية 

:  ةأُطر تتقاطع مع بعضها لخدمة التنمية المستدام

إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث

خطة عمل أديس أبابا

 للتنمية المستدامة2030خطة

 اتفاقية باريس

التكنولوجيا كأحد وسائل الخطة الحضرية الجديدة

تحقيق التنمية المستدامة

ومدخل لوسائل التنفيذ األخرى  
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هنطاقاإلطار وهدف
خطر الكوارث....القطاعاتولكلجميع المستويات، ىلوعالسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد األخطار ل

نع المحدودة والكبيرة، المتكررة وغير المتكررة، المفاجئة والبطيئة الظهور الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من ص
أخطار ومخاطر بيئية، وتكنولوجية، وبيولوجية تتضمن اإلنسان، 

النتيجة المتوقعة

واألصول االقتصادية والمادية في األرواح وسبل المعيشة والصحةالحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر 
واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص، واألعمال التجارية، والمجتمعات والبلدان

أولويات العمل

هة تعزيز االستعداد لمواج
لتعافي من واالكوارث 

وإعادة التأهيل ها آثار
واإلعمار

االستثمار في الحد من 
مخاطر الكوارث

تعزيز إدارة مخاطر 
الكوارث 

فهم مخاطر الكوارث

التكنولوجيا ضمن منظور الخطط العالمية 

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث
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التكنولوجيا ضمن منظور الخطط العالمية 

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث

التكنولوجيا
كأحد وسائل 

التنفيذ 

د بشكل أفضل بدعم دالبلدان النامية التأكيد من جديد على أن  ولي منسق يلزمها أن تزوَّ
ومطرد وكاف من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وخاصة ألقل البلدان نمواً، من خالل 

ي، ونقل تعزيز الدعم التقني والمالالقنوات الثنائية والمتعددة األطراف، بعدة سبل منها 
رة وتفضيلية طرفين لتطوير وعلى النحو المتفق عليه بين الالتكنولوجيا بشروط ميسَّ

قدراتها وتعزيزها؛

ا السليمة تعزيز فرص استفادة الدول، وبخاصة البلدان النامية، من التمويل والتكنولوجي
يات ، وكذلك تبادل المعارف والمعلومات من خالل اآللبيئيا  والعلوم واالبتكارالشامل

في ذلك األمم القائمة، أي الترتيبات التعاونية الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما
المتحدة والهيئات األخرى المعنية؛

كنولوجية كالمجمعات التتشجيع استخدام منتديات التعاون المواضيعية وتوسيع نطاقها، 
حصول على والنظم العالمية لتقاسم الدراية الفنية والمبتكرات والبحوث وكفالة الالعالمية

؛التكنولوجيا والمعلومات في مجال الحد من مخاطر الكوارث
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العالمية منظور الخطط التكنولوجيا ضمن 

خطة عمل أديس أبابا

إطار عالمي لتمويل التنمية

ـداً علـى مـع التركيـز تحدي.بربط جميع تدفقات التمويل والسياسات باألولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
فــي مجــاالت التمويــل، والتكنولوجيــا، وبنــاء القــدرات، التنمية المستدامة ألهــداف “ وسـائل التنفيـذ”

رىمجاالت أخـووالتجــارة 

تحديات التكنولوجيا

أشارت خطة عمل أديس أبابا إلى القدرات غير المتساوية في االبتكارات ووسائل التواصل وإمكانية 
يا تثير وبالفعل ، فإن القوة التحولية للتكنولوج. الوصول إلى التكنولوجيا الموجودة داخل البلدان وفيما بينها

أخالقية واجتماعية اقتصادية وحقوق اإلنسانتحديات ومخاطر معرفية 

مجاالت العمل

الموارد العامة 
الوطنية

المؤسسات 
ة التجارية والمالي

الخاصة المحلية 
والدولية

التعاون 
اإلنمائي 
الدولي

ة التجارة الدولي
ا بوصفها محرك

للتنمية

الديون والقدرة 
نعلى تحمل الديو

معالجة المسائل 
العامة

العلم 
يا والتكنولوج
واالبتكار 
وبناء 
القدرات
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.…أباباأديسعملخطة

القدراتوبناءواالبتكاروالتكنولوجياالعلم

تعزيز 
القدرات 

المؤسسية

سياسات تحفز استحداث تكنولوجيات جديدة 

ما تطوير واستخدام الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ب
في ذلك تسريع الربط باإلنترنت 

لم واالبتكار تفعيل أطر العمل التنظيمية واإلدارية المواتية، في تشجيع الع
ونشر التكنولوجيات

رية والتجميع توفير الحماية الكافية والمتوازنة والفعالة لحقوق الملكية الفك
الطوعي لبراءات االختراع 

وية مباشرة األعمال الحرة، من خالل دعم المشاريع التجارية الجديدة وتق
الروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات والقطاع الخاص المحلي

ألصلية الحفاظ على المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للشعوب ا
تمعات المحلية لمجوا

زأ من اعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكار كجزء ال يتج
استراتيجياتنا الوطنية للتنمية المستدامة 

تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية
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تنمية 
القدرات 

اب وتعزيز فرص استفادة النساء والشبتعزيز الجهود الوطنية في بناء القدرات 
واألطفال من التكنولوجيا والعلوم

الخاصة ، مالئمة لالحتياجات والظروفة وطنيةتكنولوجيستراتيجياتاي تبن  
بكل بلد، بحيث تعكس األولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة

ا ألغراض التعريف بمبادرات اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجي
رية بشأن التنمية، وآلية التكنولوجيا في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطا
تغير المناخ، والخدمات االستشارية المقدمة من مركز وشبكة 

مية تكنولوجيا المناخ، وجهود بناء القدرات التي تبذلها المنظمة العال
عة للملكية الفكرية وشبكات المراكز الوطنية لإلنتاج األنظف التاب

لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

…أباباأديسعملخطة

القدراتوبناءواالبتكاروالتكنولوجياالعلم
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تعزيز والهندسة والرياضيات، واالستثمار في تدريس العلوم والتكنولوجيا التعليم
التعليم العالي والتدريب التقني والمهني

جيع مشاركتهن في التعليم والتدريب وتشتكافؤ فرص النساء والفتيات كفالة 
فيهما

تتصل االت التيلمجزيادة فرص الحصول على التعليم عبر اإلنترنت في ا
.  بالتنمية المستدامة

جيا تعزيز التعاون الدولي والتآزر في مجاالت العلوم والبحوث والتكنولو
واالبتكار، من خالل إقامة الشراكات 

االبتكارية ا العلمية والتكنولوجية وتهتقديم الدعم للبلدان النامية لتعزيز قدرا
يذ ، من خالل تنفلالنتقال نحو أنماط من االستهالك واإلنتاج أكثر استدامة

مستدامينإطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج ال

...أباباأديسعملخطة

القدراتوبناءواالبتكاروالتكنولوجياعلمال
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التكنولوجيا 
الطبية 

والزراعية 
والبحرية

دعم أعمال البحث والتطوير الخاصة باللقاحات واألدوية، إضافة إلى 
التدابيرالوقائية والعالجات الموجهة لألمراض المعدية وغير المعدية

عاون ، عن طريق تعزيز التبزيادة االستثمار لتحقيق األمن الغذائياأللتزام 
راعية الدولي في مجال رصد األرض، والهياكل األساسية الريفية، والبحوث الز

وخدمات اإلرشاد الزراعي

لدان في البتطوير التكنولوجيا عن طريق تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية 
ثال، ، وال سيما في أقل البلدان نموا، وذلك بطرق منها، على سبيل المالنامية

.بنوك الجينات الحيوانية والنباتية

مع ، ريةزيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البح
رية التي مراعاة المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البح

ا اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةتهاعتمد

القدراتوبناءواالبتكاروالتكنولوجياالعلم…أباباأديسعملخطة
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.....2030خطة 
العالم نهج متكامل وشامل لتحقيق التنمية في•
هدف لجميع الدول17•
تعهد طوعي بالعمل...غير ملزمة قانونيا  •
تقع مسؤولية وضع األولويات الوطنية والتنفيذ على الحكومات بالشراكة مع األطراف المعنية •
متابعة دورية للتنفيذ•
17و13و12وعلى رأسها الهف ...كل األهداف تعنى بالتكنولوجيا الخضراء كأحد مسائل التنفيذ•

العالميةالخططمنظورضمنالتكنولوجيا

المستدامةللتنمية2030ةـطــخ
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التكنولوجيا الخضراء وأهداف التنمية المستدامة

التكنولوجيا الخضراء اهداف التنمية المستدامة

القضاء على : الهدف االول

(1.4)الغاية ...الفقر 

نفس من خالل ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ب

الحصول على التكنولوجيا الجديدة المالئمةالحقوق في 

القضاء على: الهدف الثاني

(2.4)و(a.2)الغاية ....الجوع 

2.a))لقدرة زيادة االستثمار في تطوير التكنولوجيا لتعزيز ان خالل م

.االنتاجية الزراعية

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ من خالل(2.4)

.ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل

ضمان : الهدف السادس

توافر المياه وخدمات الصرف 

(a.6)الغاية ...الصحي

تها، من خالل توسيع التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال جمع المياه، وإزالة ملوح

إعادة وتكنولوجيات إعادة التدوير ووكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، 

االستعمال
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ةبعض االمثل.............التكنولوجيا الخضراء وأهداف التنمية المستدامة

الخضراء التكنولوجيااهداف التنمية المستدامة

تأمين خدمات : الهدف السابع

ة الغاي...الطاقة الحديثة والمستدامة

(7.a) (7.2)و( 7.1)و

(7.a) ة تيسير الوصول الى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفمن خالل

وهي نظيفهة الوتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة ولتكنولوجيا الطاق

.تشمل التكنولوجيا الخضراء

ة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقمن خالل )7.1)

الحديثة الموثوقة

وعة تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجممن خالل ( 7.2)

مصادر الطاقة العالمية

يع تعزيز التصن: الهدف التاسع

المستدام الشامل للجميع 

(9.4)الغاية 

ات وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعملي، من خالل زيادة كفاءة استخدام الموارد

الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا

أنماط : الهدف الثاني عشر

...االستهالك واإلنتاج المستدامة

 a 12، (12.5)الغاية 

الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خالل المنع من خالل ( 12.5)

.والتخفيض وإعادة التدوير

تعزيز :الهدف السابع عشر

ة العالمية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراك

(17.7)الغاية ... 

ها في البلدان تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميم

ةالنامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلي
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ا واالبتكار تابعة لألمم المتحدة معنية بالعلم والتكنولوجيالالوكاالت جهة تضم 35مكونة من •
، من أجل أهداف التنمية المستدامة

اع والقطالعلميوأعضاء من المجتمع المدني خبراء مستشارين يمثلون10ومجموعة من •
فعيل المنصة لتقديم المشورة لفرقة العمل المشتركة للمنتدى السنوي ودعم تطوير وتالخاص 

(  ال تضم أي خبير حاليا من المنطقة العربية)اإللكترونية 

(TFM)  للفرقة عمل مشتركة لألمم المتحدةSTI 

التنمية معني بتسخيرالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهدافسنوي منتدى تعاوني •
المستدامة

راتتحديد االحتياجات والثغرات فيما يتعلق بالتعاون العلمي واالبتكار وبناء القد•

مية المستدامة المساعدة في تيسير تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات من أجل تحقيق أهداف التن•

منتدى تعاوني متعدد األطراف

العلم ات متعلقة بالمبادرات واآلليات والبرامج القائمة التي تعنى بإلى معلومبوابة تفضي•
والتكنولوجيا واالبتكار داخل األمم المتحدة وخارجها

منصة الكترونية 

المستدامةللتنمية2030وخطةأباباأديسعملخطةمنبتفويض

Technology Facilitation Mechanism(TMF) آلية تيسير التكنولوجيا  تشكيل 
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، غيبزيي أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة بنك التكنولوجيا ألقل البلدان نمواً ف•
: وذلك ل2018حزيران، وقد تم افتتاحه في 2016كانون أول23تركيا في 

،(عربيةمنها6،بلداً 47عددها)نمواً البلدانألقلالمعارفتعزيز•

البحوثيعوتشجالتكنولوجيانقلأجلمنواإلقليميةالوطنيةالبتكارانظمتطوير•
الفكريةالملكيةحقوققضاياومعالجةالمحليةواالبتكارات

اصةوخالقطاعاتمختلفمعالشراكاتوتطويرالمالئمةاالستراتيجياتوضع•
فيريةجذتغييراتاحداثاجلمنواالكاديميةالبحثيةوالمؤسساتالخاصالقطاع

المستدامةالتنميةاجلمنالتكنولوجيااستخدام

اإلدارةمجلسفيعضوالسودانمنحسنحسنمحمدالدكتوراألستاذ•

مصرف التكنولوجيا ألقل البلدان نموا

 SDG 17من (17.8)الغاية 

المستدامةللتنمية2030وخطةأباباأديسعملخطةمنبتفويض

  Technology Bank for Least Developed Countriesمصرف التكنولوجيا 
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س ـة باريـاقيـفـتا

ولكنه وضع في إطار عام ال يحوي تفاصيل التنفيذ...مستدام وحيويدولي اتفاق 

hgjaydgdm/،،تم وضع العديد من األطر التنفيذية2018عام 

: يهدف إلى

م °2ارتفاع معدل درجات الحرارة دون حتواءواتعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ*
امية إلى مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الر

م °1.5الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 

تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ*

اتفاق عالمي

ر ، لمكافحة تغيطرفا  في االتفاقية االطارية197دولة  على اتفاق باريس  من أصل 185صادقت 
تدامالمناخ وتسريع وتكثيف اإلجراءات واالستثمارات الالزمة لمستقبل منخفض الكربون مس
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دفـهـال

ان تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوي يسمح للنظام البيئي بىالوصول ال
يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية االنسان من خطر يصل الي النقص في الغذاء 

والماء، و السماح بالمضي قدًما في ايجاد وخلق سبل للتنمية االقتصادية علي النحو المستدام

المبادئ

لألجيال القادمة الحق في العيش 
ة سليمة صالحةئفي بي

التدابير الالزمة جميع األطراف تتخذ 
للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو 

تخفيف من حدة آثارها الضارة

وضع الخطط المناسبة المستدامة 
لحماية النظام المناخي من التغير 

نتيجة للنشاط البشري

س ـة باريـاقيـفـتا
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اتـفـاقيـة باريـس 

هم عناصر اتفاقية باريس أ

التقييم العالمي
مي تطلق إشارة البدء للتقييم العال

، حيث سيتم تقييم 2018في عام 
كيفية تقليل المساهمين الوطنيين 
لالنبعاثات العالمية علي المدي 
القريب، وبلوغهم لهدف الصفر 

يم في االنبعاثات  سوف يتم التقي
كل خمس سنوات أي أن أول تقييم 

2023سيكون في عام 

توفير التمويل
في مؤتمر باريس الذي اقيم في 

، تم التاكيد للمرة الثانية 2015
علي ضرورة التزام الدول 

100المتقدمة من جهتها بتحريك 
ا مليار دوالرسنوًيا لصالح قضاي

، 2020المناخ وذلك حتي 
واالستمرار في حشد التمويل علي

بقيمه 2025مستوي اخر حتي 
مليار دوالر في السنة100

دعم التقدم 
التكنولوجي 

تؤكد االتفاقية على أهمية دعم
رفة التقدم التكنولوجي ونقل المع

ناء للدول النامية ومساعدتها في ب
القدرات واألنظمة ودعم التعليم

.البيئي والمشاركة الشعبية

ورة تشكيل الهيئة الفرعية للمش
العلمية والتكنولوجية

مركز وشبكة 
تكنولوجيا المناخ

تشجيع األطراف على االستفادة 
الفعالة من مركز وشبكة 

تكنولوجيا المناخ للحصول على 
المساعدة في وضع مقترحات 

مشاريع مستدامة اقتصادياً وبيئياً 
واجتماعياً في المجاالت التي 
د في هذه العملية وتنطوي ُتحدَّ
على إمكانات تخفيف كبيرة
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الخضراءتطوير التكنولوجيا …اتـفـاقيـة باريـس 

خبيرا، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ20اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا معنية بالسياسات  تتضمن •

إجراء بحوث في مجال التكنولوجيا وتطويرها وبيانها العلمي•

تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية•

2010تأسست عام تعزيز آلية التكنولوجيا

العملخططةوخاصلنتائجها،المعززالتنفيذوكذلكالتكنولوجية،االحتياجاتتقييمعملياتوتحديثتعهد•
المصارف؛لدىمقبولةمشاريعإعدادخاللمنبالتكنولوجيا،المتعلقةالمشاريعوأفكار

التكنولوجية؛االحتياجاتتقييمعملياتنتائجلتنفيذمعززوتقنيماليدعمتقديم•

للنقلالجاهزةالتكنولوجياتتقييم•

هاتعترضالتيحواجزالوإزالةونقلهاوبيئياً اجتماعياً السليمةالتكنولوجياتلتطويرالمواتيةالبيئاتتعزيز•

10في المادة وضع إطار التكنولوجيا 

خبيرا 20معنية بالسياسات  تتضمن اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا•

ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ•

من تقارير دعم تنفيذ  اتفاق  المناخ إلى مؤتمر األطراف
األطراف التالية 

مالدعموكفايةلفعاليةدوريتقييمجراءإ• المتصلةالمسائلشأنباالتفاقتنفيذلدعمالتكنولوجياآليةإلىالمقدَّ
ونقلها؛التكنولوجيابتطوير

عشرينوالالخامسةدورتهفيويعتمدهااألطرافمؤتمرفيهاينظرلكيالدوريالتقييموطرقنطاقوضع•
؛(2019نوفمبر/الثانيتشرين)

التقييم الدوري
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الخطة الحضرية الجديدة
مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة في مدينة  كيتو اإلكوادور 

هي إطار يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز 
التحضر المستدام

ركائزالخطة الحضرية الرئيسية 
السياسات الحضرية 

الوطنية 
التشريعات واللوائح 

الحضرية
تخطيط المدن وادوات 

التصميم
االقتصاد المحلي وتمويل 

البلديات

التزامات التحول من اجل التنمية المستدامة

التنمية الحضرية 
المستدامة من اجل 
االدماج االجتماعي 
والقضاء على الفقر

تحقيق الرخاء 
الحضري المستدام 

وتوفير والشامل
الفرص  للجميع

التنمية الحضرية 
المرنة والمستدامة 

بيئيا 

كفالة االستدامة 
البيئية عن طريق 
تشجيع استخدام 
الطاقة النظيفة
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التكنولوجيا ضمن منظور الخطط العالمية 

لخطة الحضرية الجديدة ا

التكنولوجيا
كأحد وسائل 

التنفيذ 

الحصول على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتقاسم المعارف 

تعزيز التعاون ضمن آليات تيسير التكنولوجيا حسب خطة عمل 
اديس ابابا

تعزيز وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية
ة من اجل جعل تكنولوجيا المعلومات يالحكومستراتيجيات االو

واالتصاالت في متناول الجميع

افية تعزيز زيادة فعالية التخطيط واالدارة الحضريين والكفاءة والشف
من خالل الحوكمة االلكترونية 
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