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�إخالء م�ضوؤولية: محتوى هذ� �لتقرير ووجهات �لنظر �لو�ردة فيه تعود للموؤلف )موؤلفين( فقط. محتوى �لتقرير اليعك�س �أو يمثل بال�ضرورة وجهة نظر حكومة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �أو توجهاتها و/�أو �لجهة �لمنظمة للقمة �لحكومية.
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ي�ضعب تعريف م�ضطلح �لمدن �لذكية بالمطلق في �أي در��ضة 

�إذ� لم ُتفح�س �لنقاط �لثالث �لتالية لتحديد �لمنهجية �لبحثية 

للدر��ضة:

قابلية �لحوكمة: ُتعّد قدرة �لحكومة �لم�ضوؤولة عن �لمدينة 

وتوجهاتها �لعملية عاماًل مهّمًا في توجيه �لدر��ضة وطريقة 

�لتخطيط لتنفيذها. وي�ضمح ذلك بالتاأكد من �أن نتائج �لدر��ضة 

�ضتكون و�قعية وعملية. وتبرز �أهمية �لدر��ضة عند �أخذها 

بالح�ضبان نموذج �لهيكل �لحكومي للمدن �لعربية ومميز�تها 

وقدر�تها، فتكت�ضب من وجهة نظر حكومة �لمدينة مزيدً� من 

�لموثوقية و�لمو�ضوعية.

�لمو�رد �القت�ضادية: لّما كانت �لمدن �لعربية تتوزع في �أربع 

مناطق جغر�فية )وهي �لخليج �لعربي، و�لم�ضرق، و�لمغرب، 

ودول �لن�ضف �لجنوبي: �نظر �لف�ضل 6(، فاإنها تت�ضم ب�ضروط 

�قت�ضادية مختلفة �ضمن �قت�ضادياتها �لوطنية. وبعبارة �أخرى، 

يتفاوت �لو�ضع �القت�ضادي في �لمدن �لعربية بين �أربعة �أنو�ع 

مختلفة، بحيث يتمّيز كل نوع بقدر�ت مالية و�قت�ضادية معينة، 

مع �الأخذ باالعتبار �أن �لتحول �إلى مدينة ذكية يتحقق �أ�ضا�ضًا من 

خالل �لن�ضاط �القت�ضادي.

قابلية �لم�ضوؤولية �لمجتمعية لل�ضركات: لعّل �أف�ضل ما يو�ضح 

وجهة �لنظر هذه، هو �قتبا�س من �ضخ�ضين م�ضهورين في 

�لتاريخ: وليم �ضيك�ضبير و�لذي قال »ما هي �لمدينة غير �لنا�س«؛ 

و�أفالطون �لذي �أو�ضح �لمو�ضوع فقال: »�إن �لمدينة هي كذلك 

الأن �لمو�طنين هم على هذ� �لحال«. و�إذ� لم يقطن في �لمدينة 

مو�طنون ي�ضعرون باالنتماء �إليها وي�ضاركون في �لم�ضوؤولية 

�لموؤ�ض�ضية، فاإنه مهما كانت عملية �لتحّول ناجحة، لن تكون 

�لمدينة ذكية. �إن �نتماء �لمو�طن و�لتز�مه وتحّمل �لم�ضوؤولية 

 من عملية �لتنمية نحو حياة �ضعيدة هو �الأ�ضا�س. 
ً
ليكون جزء�أ

و�إال، تتقوقع �لمدينة وت�ضبح �أقل »ذكاء« كل يوم. وعليه، ينبغي 

�أن تاأخذ �لدر��ضة بالح�ضبان �الختالف في طبيعة �لمو�طنين 

وثقافاتهم وعاد�تهم وتبحث في �أ�ضاليب �لتمكين، و�إد�رة حمالت 

�لتوعية على م�ضتوى �لمدينة، باإال�ضافة �إلى �إد�رة �لتغيير.

ُتعتبر هذه �لدر��ضة مدخاًل للقياد�ت �لحكومية في �لمدينة 

وو��ضعي �ضيا�ضاتها، وعليه فهي لي�ضت موّجهة للفنيين فقط. 

وترمي �لدر��ضة الأن تكون �أر�ضية م�ضتركة ت�ضاعد و��ضعي 

�ل�ضيا�ضات باأعلى �لم�ضتويات على �تخاذ �لقر�ر�ت �لرئي�ضية 

�لمتعلقة بكيفية تحويل �لمدن �لعربية �إلى مدن ذكية. وبطريقة 

�أخرى، يمكن و�ضف �لدر��ضة على �أنها »عملية تمكين �لمدينة 

�لعربية«، وو�ضيلة لت�ضكيل موقف م�ضترك و�لبدء بالتخطيط 

�ال�ضتر�تيجي لم�ضتقبل �لمدن بهدف تطويرها في ع�ضر �لمدن 

�لذكية.

تمهيد
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قائمة الأ�شكال 
تهدف هذه �لدر��ضة �إلى ��ضتك�ضاف تطبيقات �لمدن �لذكية في �لمنطقة 

�لعربية و�إلقاء �ل�ضوء على �لتحديات و�لفر�س �لمتعلقة بالمدن �لذكية، 

و�ظهار بع�س �لتطّور�ت و�الإنجاز�ت في �لمنطقة مع مقترحات للمرحلة 

�لقادمة.

�الأ�ضكال



 11  10 عنو�ن �لق�ضم �لرئي�ضي 

الف�شل 1:  
المقدمة

�ملقدمة
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1.1 غايات �لدر��ضة

تقّدم هذه �لوثيقة تقريرً� حول �لبحث �لذي تّم �جر�وؤه لتحديد 

�لتوجهات �لحديثة في تطوير �لمدن �لذكية، مع �لتركيز على 

�لتحديات �لتي تو�جه �لمدن �لعربية في محاوالتها �تخاذ 

�لخطو�ت �لمبدئية للتحول �إلى مدن ذكية. وتهدف �لوثيقة �إلى 

تقديم �أر�ضية موّحدة و�لتي من خاللها يقوم و��ضعو �ل�ضيا�ضات 

وعلى �أعلى �لم�ضتويات باتخاذ �لقر�ر�ت �لرئي�ضية �لمتعلقة 

بكيفية تحويل �لمدن في �لدول �لعربية �إلى مدن ذكية.

وعليه، فاإن �لغاية من هذ� �لتقرير �إجمااًل هو توفير �أر�ضية 

م�ضتركة �ضحيحة وعلمية ت�ضمح لو��ضعي �ل�ضيا�ضات باتخاذ ما 

يلزم عند �لتخطيط وبحث تطوير �لمدن �لعربية �إلى مدن ذكية، 

وتقديم حزمة من �الإر�ضاد�ت و�لمقترحات �لر�مية �إلى �الإ�ضهام 

في �لتفكير وتحقيق �لغايات �ال�ضتر�تيجية �لمرجوة.

1.2 هيكلية �لدر��ضة

الحقًا للبحث �لذي تم �إجر�وؤه، ُكتب هذ� �لتقرير مع �الأخذ 

بالح�ضبان لم�ضارين مهمين، هما: قيا�س �الأد�ء، و�لمدن �لذكية. 

وي�ضبق كال �لم�ضارين فقرة ترّكز على مفهوم �لمدن �لذكية وتبرز 

�لمو��ضيع �لرئي�ضية �لمتعلقة بكل من �لم�ضارين.

�لمفاهيم

يوجز �لف�ضل �لثاني: »�لمدن �لذكية ومهماتها«، مفهوم �لمدينة 

�لذكية باالإ�ضافة �إلى مبادىء تطويرها. ويقّدم �لف�ضل �لمدينة 

�لذكية كمنظومة بيئية  eco-system. �أما �لف�ضل �لثالث 

فيعالج ��ضتر�تيجيات تحّول �لمدينة �لذكية و�أبعادها. باالإ�ضافة 

�إلى �لنظر في �ضوؤون �لحوكمة و�لتي تقود �إلى مفهوم �لتحّول �إلى 

�لمدن �لذكية.

قيا�س �الأد�ء

ينظر �لف�ضل �لر�بع في �الإجر�ء�ت �لحالية وطرق �لقيا�س. �أما 

�لف�ضل �لخام�س فيعر�س ق�ض�س نجاح )10( مدن ذكية، بما 

في ذلك مدينتان عربيتان )وهما دبي وم�ضدر في �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة(.

�لمدن �لعربية

يعالج �لم�ضار �لثاني في �لف�ضل �ل�ضاد�س باإيجاز �لمدن �لعربية 

مع بيان �لتحديات �لتي تو�جه �لمناطق �لح�ضرية فيها. وفي 

�لف�ضل �ل�ضابع، ُيبحث مو�ضوع تطوير �لمدن �لذكية �لعربية.

��ضتنتاجات 

يعر�س �لف�ضل �لثامن �أخيرً� �الإر�ضاد�ت و�لتو�ضيات �لتي تّم 

��ضتنتاجها.

١. المقدمة

٢. المدن الذكية
و مهماتها

٥. قصص نجاح
مدن ذكية

٦. نظرة عامة
للمدن العربية

٧. تطوير المدن
الذكية العربية

٨. االستنتاجات

المدن العربية

٤. ا�جراءات
وطرق القياس

٣.  استراتيجيات تحّول
المدينة الذكية وأبعادها

استراتيجيات

سياسات

المعايير

�ملقدمة
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الف�شل 2:
المدن الذكية 

ومهماتها

�ملدن �لذكية ومهماتها
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2.1 مقدمة حول مفهوم �لمدن �لذكية 

2.1.1 حتمية �لتطوير

يوؤدي �لعدد �لمتز�يد لل�ضكان حول �لعالم �إلى �ال�ضتمر�ر في 

تطوير �أنو�ع مختلفة من �لمدن. فتتطور �لقرى و�لمدن بمختلف 

�أحجامها ومو��ضفاتها تطّورً� ديناميكيًا يو�زي �لتطور �القت�ضادي 

و�الجتماعي. وبات معّدل �لتغيير في تطوير �لمدينة مرتفعًا، 

ب�ضبب تاأثر �لتنظيم و�لطبيعة و�لظروف بعو�مل مختلفة. وت�ضمح 

�إد�رة هذ� �لتطوير وتوجيهه نحو �ال�ضتفادة من كافة �لعنا�ضر 

�لمتاحة الإنجازه، بالو�ضول �لى مدينة تقدمية فّعالة، ويتيح للمدن 

�لنمو لت�ضبح مدنًا عظيمة و�ضعيدة وناجحة و�ضواًل �لى ما ُيعرف 

بالمدينة �لذكية.

ومن �لموؤكد �أن �أهم �لعنا�ضر �لموؤّثرة في �لتحّول هي تكنولوجيا 

�لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�إ(.

لقد غد� تطوير بنية تحتية جيدة لالنترنت وتكنولوجيا 

�لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�إ( �ضرورة رئي�ضية لمتابعة و�إد�رة 

وم�ضاندة طيف و��ضع من �لمبادر�ت �لتي تّم �إطالقها من قبل 

مجتمعات محلية و�إقليمية بهدف �ال�ضتمر�ر في تطوير مدينة 

ناجحة. وتعتمد هذه �لمبادر�ت على تلك �لتكنولوجيات. وهذ� 

ال يجعل تطوير �لمدينة عملية معقدة فح�ضب بل يوّلد تحديات 

�إ�ضافية �أي�ضًا. تظهر هذه �لتحديات في �لعديد من �أوجه حوكمة 

�لمدينة، ومن �أهمها:

�لزيادة �ل�ضكانية: ُيقّدر �أن ن�ضبة 50% من �ضكان �لعالم يعي�س 	 

في �لمدن ، مما ي�ضع �ضغوطات جّمة على �لبنية �لتحتية 

للمدن )مثل �لنقل، و�الإ�ضكان، و�لمياه، و�لطاقة، و�لخدمات 

�لمدنية(، وهذ� ما يحّتم �إعادة �لت�ضميم و�الإنفاق 

�لر�أ�ضمالي. وينتقل �أكثر من 1.3 مليون �ضخ�س في �لعالم 

للعي�س في �لمدينة كل �أ�ضبوع.

ُيعزى معظم �لنمو �القت�ضادي �لعالمي �إلى �لمدن: �ضت�ضهم 	 

�أكبر 600 مدينة في �لعالم بن�ضبة 65% من �لناتج �الإجمالي 

�لعالمي في �لفترة ما بين 2025-2010  .

�لتحديات �لبيئية و�لزيادة في �نبعاث �لغاز�ت: ويفر�س 	 

ذلك على �لمدن �ضرورة تطوير ��ضتر�تيجيات ��ضتد�مة 

لتوليد �لطاقة وتوزيعها، وللنقل، و�إد�رة �لمياه، و�لتخطيط 

�لح�ضري، و�لمباني �ل�ضديقة للبيئة.

�لتحديات �لمالية وتخفي�س �لمو�زنات: ت�ضتمر �الأحو�ل 	 

�القت�ضادية بو�ضع تحديات كبيرة على مو�زنات �لمدن، 

وهذ� ما يحّد من �لقدرة على �لتجاوب مع مثل هذه 

�ل�ضغوطات.

وينبغي �لتعامل مع هذه �لتحديات بطريقة »ذكية«. وعندما يتم 

ذلك، يمكن �لقول �إن هناك مدنًا ذكية.

1. “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth,” United Nations Population Fund, 2007, www.unfpa.org/swp/
2. “Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class,” McKinsey Global Institute, June 2012, www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urbaniza-
tion/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_consuming_c lass
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3.  Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2009). ˝Smart Cities in Europe˝. Serie Research Memoranda 0048 (VU University Amsterdam, Faculty of Econom-
ics, Business Administration and Econometrics).

2-1-2 مفهوم المدينة الذكية 

من �لمفتر�س �أن �لمدينة هي منطقة ح�ضرية متطّورة توّلد تنمية 

�قت�ضادية م�ضتد�مة وم�ضتوى معي�ضة عاليًا. ويحّدد تخطيط مثل 

هذ� �لتطّور وتنفيذه م�ضتوى �لذكاء �لذي ترنو �إليه �لمدينة. 

وتمثل �لمدينة �لذكية تلك �لتي تدير مثل هذ� �لتطّور، وتتميز 

على عدة محاور �أ�ضا�ضية، مثل �القت�ضاد، وقابلية �لتحرك، 

و�لبيئة، و�ل�ضكان، و�لمعي�ضة، و�لحكومة. وهذ� يمكن �إنجازه من 

خالل ر�أ�ضمال ب�ضري قوي، ور�أ�ضمال �جتماعي �ضلب، و/�أو بنية 

تحتية تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�إ( متينة.

ُتعّرف �لمدينة �لذكية باأنها مدينة تعمل باأ�ضلوب طموح 

و�بتكاري يغطي مجاالت �القت�ضاد، و�ل�ضكان، و�لحوكمة، 

وقابلية �لتحّرك، و�لبيئة، و�لمعي�ضة .  ويعتمد ذلك 

�البتكار على خليط ذكي من �لدعم و�لم�ضاركة �لفاعلة 

من �لمو�طنين �لم�ضتقلين �لو�عين �لقادرين على �تخاذ 

�لقر�ر.

�ملدن �لذكية ومهماتها �ملدن �لذكية ومهماتها
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2.2 �لمبادىء �لذكية لتطوير �لمدينة �لذكية 

هل هناك �أي نوع من �الأدلة و�الإر�ضاد�ت �ل�ضاملة للمدن لتحويلها 

�إلى مدن ذكية؟

قد يقود �لبحث �إلى عدد من �الأجوبة �أو �الحتماالت، �إال �أنه يبدو 

جليًا �أن �لعامل �لمهم و�لموؤثر يعتمد على �لمعلومات. ثّمة حاجة 

لت�ضمين عملية تطوير �لمدينة ببنية تحتية رقمية حديثة. ت�ضمح 

هذه �لبنية باال�ضتد�مة وتوفير نفاذ مفتوح و�آمن �إلى �لبيانات 

�لعامة. وهذ� من �ضاأنه تمكين �لمو�طنين من �لو�ضول �إلى 

�لمعلومات �لتي يحتاجونها في �أي وقت.

وفي �أي مدينة ذكية، ُيعّد �لمو�طن محور �لعملية و�الأد�ء. 

وي�ضير ذلك �إلى �ضرورة تح�ضين تقديم �لخدمات للتاأكد من 

رفع �حتياجات �لمو�طن �إلى �لمقدمة. ويدل ذلك عادًة على 

عدة مبادىء، منها: �لربط، وتبادل �لبيانات، وعمليات �لمكاتب 

�لخلفية، و�أنظمة تقديم �لخدمات، وعمليات حوكمة �لمدينة، 

وتبادل �لمعلومات �الإد�رية.

وثّمة نوع �آخر من �لبنية �لتحتية هو ما ُيطلق عليه �لبنية �لتحتية 

�لمادية �لذكية )وت�ضمل �الأنظمة �لذكية، �أو �نترنت �الأ�ضياء 

Internet of Things(، لتمكين مزّودي �لخدمات من 

��ضتخد�م �لنطاق �لكامل للبيانات، الإد�رة تقديم �لخدمات 

�ليومية باالإ�ضافة �لى �إعالم و��ضعي �ال�ضتر�تيجيات في حكومة 

�لمدينة وم�ضاندتهم في �تخاذ �لقر�ر�ت. ومثال على ذلك �أجهزة 

�ال�ضت�ضعار�لمتز�منة )Real-time Sensors( وتكنولوجيات 

�أخرى عديدة.

وينبغي عمومًا، وفي كافة ن�ضاطات �لتطوير، �لنظر في �لدرو�س 

�لم�ضتقاة من مبادر�ت تطوير مماثلة. وينطبق ذلك خ�ضو�ضًا 

على حالة �لمدن �لذكية، �إذ ُيعّد �لتعّلم من �الآخرين و�إجر�ء 

�الختبار�ت للمقاربات �لجديدة و�لنماذج �لتجارية �لحديثة �أمرً� 

مهّمًا و�ضروريًا.

يهدف تطوير �لمدن �لذكية �إلى تحقيق حياة �ضعيدة و�آمنة وفّعالة 

للمو�طنين. ومن �لمتطلبات �لرئي�ضية لنجاح هذه �لم�ضاعي، 

توفر �ل�ضفافية في �لعملية و�لنتائج و�الأد�ء، لتمكين �لمو�طنين 

من �لمقارنة و�لم�ضاءلة. وتبرز هنا �أهمية ��ضتيعاب �لتجارب 

وتفهمها و�ال�ضتفادة من �لخبر�ت.

ويمكن في هذ� �ل�ضياق طرح عدد من �لت�ضاوؤالت، بع�ضها منطقي 

وتجدر مناق�ضته بعمق في هيئات �لحكومة �لمحلية قبل �لم�ضي 

في �لمبادر�ت �لرئي�ضية لتطوير �لمدينة �لذكية، وهي:

هل يوؤ�ضر �لذكاء بال�ضرورة �إلى ��ضتخد�م تكنولوجيا 	 

�لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�(؟

هل باالإمكان تطوير مدينة ذكية بمعزل عن �لمدن �الأخرى �أو 	 

�لحكومة �لمركزية في �لدولة؟

هل »�لذكاء« �أد�ة �أم غاية لو��ضعي ��ضتر�تيجيات �لتطوير؟	 

يمكن �إجر�ء مناق�ضة م�ضتفي�ضة لمدى �لحاجة �إلى �العتماد على 

)ت.م.�(، �إال �أنه من غير �لمعقول �أال تعتمد حوكمة �لمدينة على 

تكنولوجيا �لمعلومات و�الإت�ضاالت �إلى �أبعد �لحدود. فالحو��ضيب 

�لميكانيكية تّم ت�ضميمها وبناوؤها قبل مئات �ل�ضنين، �إال �أن 

�لحو��ضيب �الإلكترونية باتت �ضرورة ولي�ضت خيارً�.

يعتمد »�لذكاء« على �لنجاح و�لفعالية في تح�ضين �ال�ضتثمار�ت 

في �لعديد من �لقطاعات، وال �ضيما في �لر�أ�ضمال �لب�ضري 

و�الجتماعي. ويتطلب ذلك �أي�ضًا �لبحث في عو�ئد �ال�ضتثمار 

�لناتجة عن تطوير �لبنية �لتحتية �لتقليدية )مثل �لنقل( وبنية 

�الت�ضاالت �لحديثة )مثل ت.م.�(، وتح�ضين �لنمو �القت�ضادي 

�لم�ضتد�م للوقود، و�الإد�رة �لحكيمة للمو�رد �لطبيعية، ورفع 

م�ضتوى جودة �لحياة. تتعلق كّل هذه �الأمور ب�ضكل مبا�ضر 

بم�ضاركة �لمو�طنين في �لحوكمة.

�ملدن �لذكية ومهماتها
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2.3  مهمة �لمدن �لذكية

لما كانت �لغاية �لرئي�ضية للمدينة �لذكية هي توفير حياة �ضعيدة 

ومريحة للمو�طنين، فاإن مهمة �لمدينة �لذكية هي �لعمل على 

و�ضع وتنفيذ خطة تطوير دقيقة وناجحة ت�ضمن تح�ضين جودة 

�لحياة للمو�طنين. وباالإ�ضافة �إلى ذلك، تحّفز �لخطة موؤ�ض�ضات 

�الأعمال لال�ضتثمار، وتوليد بيئة ح�ضرية م�ضتد�مة للعي�س 

�لرغيد.

ال يمكن للمدينة �لذكية �أن تكون غاية �أو هدف ينبغي بلوغه. 

ولكن ُيعّد �لو�ضول �لى مدينة ذكية، نتيجة للتطّور، �إنجازً� بحّد 

ذ�ته يجري �ل�ضعي لتحقيقه. وقد ُي�ضتخدم م�ضطلح »�لمدينة 

�لذكية« لالإ�ضارة �إلى طريقة �لعمل �لمتبعة، و�إلى مدى �لتقدم في 

تطوير �لمدينة، و�لذي ي�ضهد بدوره على مدى نمو »�لذكاء« في 

�لمدينة.

تتوفر �أربعة عنا�ضر �أ�ضا�ضية في �لمدينة �لذكية، وهي �ضرورية 

وعمومية:

�ال�ضتخد�م �لفّعال ل�ضبكات �لبنية �لتحتية لتح�ضين �القت�ضاد . 1

وفعالية �ل�ضيا�ضات لتمكين �لتطوير �لح�ضري و�الجتماعي 

و�لثقافي. ت�ضمل هذه �لبنى �لتحتية كافة �الأنو�ع و�الأ�ضناف، 

وال تقت�ضر على تلك �لمرتبطة بالمنظور �لتكنولوجي، مثل 

�الت�ضاالت و�لحزم �لعري�ضة Broadband، بل تتخطاها 

�إلى �لبنى �لمادية وحتى �ل�ضبكات �لمنطقية.

»�لمدينة �لذكية« هي و�ضف لحالة حتمية لمخرجات 

�أو نتائج �لتنمية. وهي حالة لمبادرة تفعيل �لتغيير من 

خالل ��ضتك�ضاف �لعمليات �لمبتكرة ذ�ت �ل�ضلة لتحقيق 

تنمية �القت�ضاد �الجتماعي للحياة في �لمدينة.

توفر روؤية و��ضتر�تيجية للو�ضول �إلى مدينة تناف�ضية، . 2

و�ال�ضتفادة من �لفر�س �لمتاحة بو��ضطة )ت.م.�( لزيادة 

�الزدهار �لمحلي و�لتناف�ضية. وُيعّد �إعد�د و�عتماد روؤية 

للمدينة �لذكية ومهمتها م�ضدر تحفيز ل�ضياغة �ل�ضيا�ضات 

و�ال�ضتر�تيجيات �لتي يجري �عتمادها في عملية تحويل 

�لمدينة �لى مدينة ذكية.

»�إذ� �أردت �لتحرك ب�ضرعة، فعليك �لتحرك بمفردك، 

�إذ� �أردت �لذهاب بعيدً� فلنتحرك معًا«- مثل �أفريقي

توفير ودعم منظور �أ�ضحاب �لم�ضلحة �لمتعددين، . 3

و�لقطاعات �لمتعددة، ومختلف �لفئات �لح�ضرية نحو 

�لتناف�ضية و�ال�ضتد�مة. وينبغي �أن تكون هذه �ل�ضيا�ضة 

�لت�ضاركية �ل�ضرورية موؤّثرة وذ�ت نتائج ملمو�ضة للتاأكد من 

قدرة �لمدينة على �لتحّول بنجاح �لى مدينة ذكية.

�ملدن �لذكية ومهماتها �ملدن �لذكية ومهماتها
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�لقدرة على �ال�ضتد�مة �لم�ضتمرة للجهود �لر�مية للتاأقلم . 4

و�البتكار، و��ضتخد�م �لطرق �لجديدة لتوفير ر�أ�ضمال 

�جتماعي مطّور وم�ضتد�م للتطوير �لح�ضري. وعلى �لرغم 

من �إمكانية تف�ضير هذ� �لتوجه بوجهات نظر متعددة، �إال 

�أن �لكلمات �الأ�ضا�ضية فيه تعّبر عن ت�ضميم لتطبيق خاّلق 

للجهود �لمبذولة. هذه �لكلمات هي: �لتاأقلم ، �البتكار، 

�لر�أ�ضمال �الجتماعي، �لتطوير �لح�ضري. 

2.4 منظومة �لمدينة �لذكية 

2.4.1 توفر منظومة �لمدينة �لذكية

في �أي مجتمع، من �ل�ضهل تحديد نوعين من �لمكّونات: �لمكّونات 

�لحية و�لمكّونات غير �لحية )�لجامدة(. وعلى �لرغم من �أن 

�لتعبير منظومة بيئية ecosystem ي�ضير �لى »نظام ي�ضمل 

�لتفاعل في مجتمع ي�ضم �أحياء في منطقة معينة، مع �لبيئة 

�لجامدة«، �إال �أن من �لممكن �أن ينطبق ذلك على �لمدن وبناها. 

ولذ�، ت�ضف �لمنظومة �لبيئية لمدينة كيفية �لعمل �لم�ضترك بين 

�لمو�طنين و�لمكّونات �لمادية �لحية و�لمكّونات �لجامدة كنظام 

و�حد. وترّكز منظومة �لمدينة �لذكية على كيفية ��ضتخد�م 

�لتكنولوجيا �لذكية في حياة �لمدينة �أي�ضًا.

�إن �إحدى �لممّيز�ت �لرئي�ضية لمنظومة ما، هي �لطبيعة 

�لدورية لحياتها. فمن �ل�ضروري �أن تدّل �لمكّونات و�لعنا�ضر 

�لتي تمّيز �لعملية �لت�ضغيلية و�لحياة د�خل �لمدينة على قابلية 

�ال�ضتد�مة في �لمدينة. وتحّدد درجة �ال�ضتد�مة مدى ��ضتد�مة 

�الأحياء و�لمهام، وقابلية �لتطبيق باالعتماد �ل�ضئيل على �لدعم 

�لخارجي.

استخدام شبكات
البنى التحتية

دعم اصحاب
المصلحة المتعددين رؤية استراتيجية

استدامة

عناصر المدن
الذكية
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وفي �لو�قع، ال يمكن تحليل منظومة �لمدينة �لذكية من خالل 

هذ� �لتعريف، �أي بف�ضل �لمو�طنين عن �لمكّونات �لجامدة. بل 

ينبغي �لتركيز على مبّرر وجود »�لمدينة �لذكية«. ولعل �لنموذج 

�الأف�ضل عمليًا للمنظومة �لبيئية  للمدينة �لذكية هو عندما تكون 

�لمدينة كتلة و�حدة فقط، فالمدينة �لذكية هي مدينة تتميز 

بم�ضتوى عاٍل من �البتكار و�لتكنولوجيا و�لتطبيقات �لمتو�فرة في 

�لمنظومة �لبيئية  للمدينة �لذكية.

يمكن تلخي�س �أهم �لمكّونات �لرئي�ضية في منظومة �لمدينة 

�لذكية بما يلي:

�لمدينة �لمادية: وهي �لمدينة �لحقيقية مع �ضكانها و�لبنى . 1

�لتحتية مثل �لطرق و�لمباني و�لمحليات، و�لمد�ر�س، 

و�لم�ضت�ضفيات، و�الأماكن �لعامة، وكل ما يمكن �أن يتو�جد 

في بيئة �لمدينة. و ت�ضمل �لبنية �لتحتية: �الت�ضاالت 

و�لتكنولوجيا �لم�ضتخدمة، �إ�ضافة �إلى �لمكّونات �لمادية 

�لالزمة لت�ضهيل ن�ضاطات �لنقل، و�لتعليم، و�لتجارة و�لحياة 

�لعملية، وغيرها.

قابلية و�إمكانات �البتكار: من �لممكن �عتبار هذ� �لبند . 2

كمنظومة بيئية قائمة بذ�تها، حيث �أن هناك دورة ن�ضاطات 

م�ضتد�مة تعمل لخدمة �لتنمية في �لمدينة �لذكية. وُت�ضّمن 

هذه �لدورة في �لمبادىء �الأ�ضا�ضية للمر�قبة، و�لحقائق 

�لظاهرة، و�أحد�ث �لحياة في �لمدينة، و�لتي بدورها تقود 

�إلى خلق و�بتكار تطوير ��ضتر�تيجي ُيتّوج باال�ضتخد�م 

�لمنا�ضب في �ل�ضوق.

�لتطبيقات و�الأنظمة �لم�ضّمنة: كنتيجة لالبتكار، يجري . 3

�قتر�ح وتحديد تطبيقات و�أنظمة م�ضّمنة ومن ثّم تطويرها. 

ومن �لمتوقع عمومًا، �لتركيز على �أربعة �أنو�ع : �لذكاء، 

و�لتعلم �اللكتروني، و�الإبد�ع �لت�ضاركي، و�لت�ضويق.

ت�ضّكل هذه �لمكّونات �الأ�ضا�س في منظومة �لمدينة �لذكية. وعلى 

هذه �لمكّونات تقوم �أربعة قطاعات رئي�ضية بت�ضكيل حلقة متكاملة 

قادرة على �ال�ضتمر�ر و�لت�ضغيل. ومن �لممكن لهذه �لقطاعات �أن 

تتد�خل، �إال �أن حياة �لمدينة �لذكية ترتبط بها بطريقة متز�يدة. 

وهذه �لقطاعات هي:

�أ. �لحوكمة �لذكية 

ينبغي �أن تكون حوكمة �لمدن �لذكية »ذكية« �أي�ضًا، بمعنى �أن 

ت�ضمل �الأدو�ر �لرئي�ضية للحوكمة. ومن �ل�ضهل تحديد هذه �الأدو�ر 

�لتي ترتكز على �أربعة نو�ح رئي�ضية، وهي:

�إعطاء �لفر�ضة للمو�طن لحوكمة ت�ضاركية، بحيث يجري 	 

تمكين قاطن �لمدينة من �لم�ضاركة في �لحوكمة و�إعادة 

ر�ضم معالم �لحياة فيها.

معالجة �أوجه �لنمو فيما يتعلق بالنو�حي �القت�ضادية 	 

و�الجتماعية و�لتكنولوجية و�البتكارية، وذلك من خالل 

�ضياغة �ضيا�ضات و��ضتر�تيجيات للم�ضاعدة في تخطيط 

�لمبادر�ت و�لم�ضاريع.

ت�ضجيع وتحفيز �ال�ضتثمار في �لر�أ�ضمال �لب�ضري 	 

و�الجتماعي.

�عتماد وت�ضمين �البتكار�ت �لتكنولوجية و�لتنظيمية 	 

و�ل�ضيا�ضاتية.

ب. �القت�ضاد �لذكي

قد ُيقال �إن قطاع �القت�ضاد �لذكي ال يختلف عن �القت�ضاد 

�لعادي وال يوحي ب�ضرورة �عتماد �لتطور �القت�ضادي على 

طرق مختلفة. وي�ضّلط م�ضطلح »�القت�ضاد �لذكي« في هذ� 

�الإطار �ل�ضوء على �لمكّون �لتكنولوجي �لمتعلق بالتنمية 

�القت�ضادية. وعليه، يعّبر عن �عتماد �لمبادر�ت �القت�ضادية 

على �لتكنولوجيات �لذكية �أو على ��ضتخد�مها �و �لتكامل معها 

باالقت�ضاد �لذكي. وبا�ضتخد�م تعابير �أدق، يو�ضح ما يلي 

�لمق�ضود باالقت�ضاد �لذكي:

تح�ضين وت�ضجيع �لو�ضائل و�لطرق �لمختلفة �لم�ضتخدمة 	 

لتعزيز �لتنمية �القت�ضادية با�ضتخد�م �لتكنولوجيا كو�ضيلة 

ولي�س كهدف.

�ملدن �لذكية ومهماتها �ملدن �لذكية ومهماتها
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�ضمول �لبنية �لتحتية لالت�ضاالت �لتقليدية )مثل �لنقل( 	 

و�لحديثة )مثل ت.م.�( في عمليات �ال�ضتثمار و�لقيام بما 

يلزم للترويج ال�ضتخد�م ودعم هذه �لبنى �لتحتية.

توفير �لو�ضائل و�لدعم �لالزم ال�ضتد�مة �لنمو �القت�ضادي.	 

توفير �لمن�ضات �ل�ضرورية و�لبيئة �لمنا�ضبة لت�ضجيع 	 

موؤ�ض�ضات �الأعمال على �ال�ضتثمار.

)Smart People( جـ. �الأ�ضخا�س �الأذكياء

يمثل �الأ�ضخا�س �لمكّون �الأهم في �لمدينة. وهذه �لحقيقة 

معترف بها منذ زمن بعيد . بل ُتعّد نوعية �الأ�ضخا�س �لقاطنين 

في �لمدينة  من �أهم �الأمور �لتي تحّدد نجاح ونمو �لمدينة 

�لذكية. ومن هذ� �لمنطلق، يحّتم تطور �لمدينة �لذكية �ال�ضتثمار 

و�لتطور �لحقيقي للنا�س بالمفهوم �لتالي:

ينبغي �أن تتاح فر�س �لتعلم لالأفر�د لمدى �لحياة؛	 

على �لمدينة توفير كافة �لو�ضائل �ل�ضرورية لتج�ضير 	 

 Social( لفجوة �لرقمية وتعزيز �الندماج �الجتماعي�

Inclusion(؛

على �لمدينة �لعمل ب�ضكل م�ضتمر لتح�ضين جودة �لحياة 	 

للمو�طنين؛

�ضمان �الإنتاج و�ضرعة �لنفاذ �إلى �لمعلومات لكافة 	 

�لمو�طنين في كل �الأوقات ومن كافة �الأماكن؛

توفير �لفر�س و�لحو�فز لتعزيز �لقدر�ت �الإبد�عية 	 

و�البتكارية للمو�طنين.

د. �لمعي�ضة �لذكية

ُتعتبر �لحالة �لح�ضرية للموطن من �أهم �لعو�مل �لتي ت�ضاعد 

على توفير م�ضتوى عاٍل من جودة �لحياة و�ضعادة �ل�ضكان. ويوفر 

هذ� �لنوع من �الأماكن ما ُي�ضمى بالمعي�ضة �لذكية؛ وهي ت�ضمل 

�لبيئة، و�القت�ضاد �الأخ�ضر، و�لخدمات وغيرها. ومن �أكثر 

�الأمور منا�ضبًة للمعي�ضة �لذكية ما يلي:

توفر �إد�رة حكيمة للمو�رد �لطبيعية مثل �لمياه، و�لطاقة، 	 

ونحوها؛

ممار�ضات ناجحة في خلق بيئة ح�ضرية م�ضتد�مة ُتعنى 	 

بالتخطيط �لذكي للم�ضاحات، و�لطرق، و�لمر�فق ونحوها؛

ومن �لجو�نب �لمهمة توفير دور د�ئم لعملية �لتطوير، 	 

بما يكّر�س �أعمال �البتكار في �لمجال �لح�ضري و�إعد�د 

�لتو�ضيات و�لتقييم للجو�نب �لمتعلقة بالمعي�ضة �لح�ضرية.

استخدام شبكات
البنى التحتية

دعم اصحاب
المصلحة المتعددين رؤية استراتيجية

استدامة

عناصر المدن
الذكية

االقتصاد الذكي

االفراد
االذكياء

المعيشة الذكية

الحوكمة
الذكية

4  “What is the City but the People?” - William Shakespeare
5  “The City is what it is because our Citizens are what they are.” - Plato
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2.4.2 تطوير �لمنظومة �لبيئية  للمدينة �لذكية 

مع توفر مكّونات �لمنظومة �لبيئية للمدينة �لذكية، و�لقطاعات 

�لتي ت�ضّكل من�ضة للتخطيط و�لتحّول �لى مدينة ذكية، ال بّد 

من �عتماد روؤية و�قعية وعملية لهذ� �لتحّول بح�ضب �الأولويات. 

مثاًل، ي�ضمل �لمكّون �لم�ضار �إليه بالم�ضطلح »�لمدينة �لمادية« 

)Physical City(، �لبنية �لتحتية للطرق و�الت�ضاالت 

و�لتكنولوجيا. وُيعّد هذ� �لجزء �أ�ضا�ضيًا من عن�ضر �الأد�ء في 

�لحوكمة و�لقطاعات �القت�ضادية على �ضبيل �لمثال. ويوؤدي 

�لبحث �لم�ضتفي�س �إلى �ضرورة مو�ئمة مثل هذ� �لتجمع 

)و�لذي ي�ضمل في هذه �لحالة �لبنية �لتحتية و�القت�ضاد( مع 

مظهر و�حد �أو �أكثر من نو�حي حياة �لمدينة، و�لذي ُي�ضمى 

»بالطبقة«. وقد يكون للمدينة �لذكية عدة مظاهر، مثل �لتر�بط 

)Interconnection( بين عدة �أجز�ء من حكومة �لمدينة 

و�لمر�فق �لخا�ضة بالمو�طنين و�لتطبيقات �لمتعلقة بذلك. 

ويمّثل ذلك طبقات �لمنظومة �لبيئية للمدينة �لذكية، ولذ�، فمن 

�ل�ضروري �إجر�ء �لت�ضميم �لناجح للمبادر�ت و�لم�ضاريع �لالزمة 

مع هذه �لطبقات. ي�ضف �ل�ضكل )4( هذه �لطبقات.

االبتكــار

التطبيقات

التكامل المفتوح

أدوات القياس

الترابــط

المدينة الخضراء

المدينة

• المدينة المادية
• االبتكار

• التطبيقات

المكونات
• الحوكمــة

• االقتصاد
• النــاس

• المعيشة

النماذج
• المدينة

• المدينة الخضراء
• الترابـط

• أدوات القياس
• التكامل المفتوح

• التطبيقات
• االبتكار

الطبقات
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الف�شل 3:
ا�شتراتيجيات 

وتحّوالت المدينة 
الذكية
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3.1 ��ضتر�تيجيات �لمدن �لذكية

3.1.1. �لمقدمة

تت�ضارك ��ضتر�تيجيات �لمدن �لذكية عادًة �ل�ضفات و�لغاية 

�لتي حددتها روؤية حكومة �لمدينة. ومع �أن هذه �لمهمة عادة 

ما تكون ق�ضيرة وطموحة وعامة، �إال �أنها تمثل �أي�ضًا مهمة 

�لحكومة �لمحلية للمدينة، وتوّجه و��ضعي �ل�ضيا�ضة نحو �لتفكير 

�ال�ضتر�تيجي لتطوير �لمدينة وتحولها �إلى مدينة ذكية. وعلى 

�لرغم من �الإجماع على �لخطوط �لعري�ضة لماهية ��ضتر�تيجية 

�لمدينة �لذكية، �إال �أن طبيعة �لمدينة و�لو�ضع �لر�هن وقطاعاتها 

�لمختلفة )مثل �القت�ضاد، و�لثقافة، و�لمو�رد �لطبيعية وغيرها( 

يحّتم مو�ءمة �لخطوط �لعري�ضة لال�ضتر�تيجية مع �لتفكير 

�ال�ضتر�تيجي �لمحدّد لكل حالة بعينها. وقد تّم �عتماد هذ� 

�لتوجه �لو��ضح من قبل �لمدن �الأوروبية وخا�ضة فيينا و�ضتكهولم 

ومان�ض�ضتر وغيرها. وي�ضمح �عتماد �الإر�ضاد�ت �الإ�ضتر�تيجية 

�لعامة مع �لتركيز على �ل�ضفات ذ�ت �ل�ضلة و�لمرغوبة 

و�لقطاعات �لمعنية بجعل هذه �لمدن ت�ضتهر باأنها مدن ذكية 

»بيئيًا« �أو مدن ذكية »�ضناعيًا«.

يجري تحديد �لمجاالت �لتي يتم �لتركيز عليها م�ضبقًا من قبل 

و��ضعي �ل�ضيا�ضة على �أعلى �لم�ضتويات في حكومة �لمدينة، 

بالتن�ضيق مع �لم�ضوؤولين عن و�ضع خطط �لتطوير �لوطنية 

للدولة. وُتعّد هذه �لمو�ءمة �ضرورية للغاية ويجب �إجر�وؤها منذ 

�لبد�ية قبل �اللتز�م باأي ��ضتر�تيجية تطويرية للتحول �لى مدينة 

ذكية.

على �ضبيل �لمثال، �إذ� كانت �ال�ضتر�تيجية مطلوبة لتطوير 

مدينة ذكية مع �لتركيز على �لبيئة و�لمعي�ضة �لذكية كاأولوية، 

فمن �لمتوقع �أن تو�ضي �ال�ضتر�تيجية بد�يًة بحوكمة ح�ضرية 

جيدة، وهذ� يتطلب بدوره تحواًل في عمليات تو�ضيل �لخدمات 

�لمحلية، ودعم �لقطاع �لعام وخا�ضة فيما يتعلق بالبيانات �لعامة 

�لمفتوحة، باالإ�ضافة �لى توفير و�ضائل نفاذ �إلى �لبنية �لتحتية، 

ومعالجة �لفجوة �لرقمية د�خل �لمجتمع.

ولّما كان �الهتمام من�ضّبًا على �لطاقة و�لبنية �لتحتية، فاإن 

بناء مدن ذكية )بالت�ضارك مع �لقطاع �لخا�س( تركز ب�ضكل 

�أ�ضا�ضي على �لنقل �لفعال بيئيًا، وتوفير �ل�ضلع و�لمباني �لخالية 

من �لمو�د �لخطرة، و�لتاأكيد على ��ضتخد�م �لطاقة �لم�ضتد�مة، 

و�ال�ضتخد�م �لم�ضتد�م لالأر��ضي و�لمياه، بما في ذلك معالجة 

�لنفايات باأقل تاأثير�ت بيئية ممكنة.

يتمحور تعريف �لتخطيط �الإ�ضتر�تيجي لتطوير �لمدن �لذكية في 

ثالث مر�حل:

�ضيا�ضة تطوير �لمدينة �لذكية: ُتعّرف مرحلة �ل�ضيا�ضة . 1

باأنها �لمرحلة �لتي يجري فيها �عتماد �ضيا�ضة على �أعلى 

�لم�ضتويات حول طبيعة وغاية �لمدينة �لذكية �لمزمع 

تطويرها. وكما تمت �الإ�ضارة م�ضبقًا، تتاأتى هذه �لخطوط 

�لعري�ضة لال�ضتر�تيجية من فح�س دقيق للمو�رد و�الأولويات 

وطبيعة �لمدينة مو�ضوع �لنقا�س، كما ورد في فقرة �لروؤية 

للمدينة، و�الإلتز�م بمكّونات وقطاعات وطبقات معيارية 

للمدينة �لذكية، و�لذي يوؤدي بدوره �إلى و�ضف �لمنظومة 

�لبيئية للمدينة �لذكية �لمن�ضودة.

مبادر�ت �لتحول �إلى �لمدينة �لذكية: يجب �ضياغة هذه . 2

�ل�ضيا�ضة وفق مجموعة مبادر�ت للمدينة �لذكية. وت�ضف 

هذه �لمبادر�ت �لغايات �ال�ضتر�تيجية �لمطلوبة لتحقيق 

�ل�ضيا�ضة. وبعد �إعالن �لغايات وت�ضنيفها و�ضرحها 

بالتف�ضيل، ي�ضبح �لطريق و��ضح �لمعالم لمتابعة �لتخطيط 

للتحول �إلى مدينة ذكية.

مرحلة تخطيط �لم�ضاريع: وتاأتي هذه �لمرحلة بعد �ضياغة . 3
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�لمبادر�ت، �لتي تمت بالتعاون بين و��ضعي �ال�ضتر�تيجية 

و�لمهنيين، و�إجر�ء �لدر��ضات �لتي تف�ضي �إلى مجموعة 

خطط لم�ضاريع يمكن تنفيذها لتحقيق �لتحول �إلى مدينة 

ذكية وفق �ل�ضيا�ضة �لمعتمدة.

�ضيا�ضة �لمدينة �لذكية ... مبادر�ت �لمدينة �لذكية...

م�ضاريع �لمدينة �لذكية

3.1.2. ��ضتر�تيجيات �لتغيير 

يجب �أن توؤدي ��ضتر�تيجيات �لمدينة �لذكية، مع ما ينتج عنها 

من مبادر�ت وخطط م�ضاريع، �إلى �إحد�ث تغيير في حياة 

�لمدينة. ويقود هذ� �لتغيير في �لمدينة �إلى �لتحول �لمرغوب 

نحو �لمدينة �لذكية. وب�ضكل عام، يمكن �لتمييز بين �أربعة �أنو�ع 

من �لتغيير�ت �لمطلوب تفعيلها من خالل ��ضتر�تيجية �لمدينة 

�لذكية. وتوؤدي هموم �لتغيير هذه �إلى توجه قوي نحو �لتطوير، 

بح�ضب �الآتي:

�لتغيير �لتكنولوجي: يجب �أن يكون هناك تغيير 	 

تكنولوجي و��ضح ومالئم. ومن �الأمثلة على ذلك 

�لت�ضميم �لمنا�ضب، و�لتكنولوجيا �لنا�ضئة ، و�لت�ضغيل 

�لبيني )Interoperability(. وُين�ضح عادًة �عتماد 

 cloud( لتكنولوجيا �لحديثة، مثل �ل�ضحابة �الفتر��ضية�

 ،)WebPlatform( ومن�ضات �ل�ضبكة ،)virtualization
ونظم �لخدمات �ل�ضحابية Iaas,Paas, Saas، مع �لتاأكيد 

على تكامل �لخدمات. وكما ُين�ضح بت�ضمين �لتكنولوجيا 

�لذكية كل ما �أمكن ذلك. وت�ضمل هذه �لتكنولوجيا �أي�ضًا 

»�نترنت �الأ�ضياء«، و�لهوية �لترددية RFID، وتعّرف �لكالم، 

وتطبيقات �لبيانات �لمفتوحة ، �لح�ضا�ضات �لمتعددة 

�الأنماط )Multimodal Sensors( و�لتطبيقات �لمدركة 

.)Location Aware App( للموقع

�لتغيير �ل�ضناعي: قد ال يجري �لتركيز على �ل�ضناعة في 	 

�لمدينة �لذكية، �إال �أن �لتغيير �ل�ضناعي ال يمكن تجاهله. 

وثمة �لعديد من �أوجه �لتكنولوجيا �ل�ضرورية للعمليات 

�الأ�ضا�ضية في �لمدينة �لذكية، وهي لي�ضت بال�ضرورة 

تكنولوجيا �لمعلومات. وتبرز �لحاجة �إلى ت�ضجيع �ضبكات 

مطوري �لتكنولوجيا و�ل�ضغط عليهم لتقيي�س �لح�ضا�ضات 

�لم�ضتخدمة في تقديم �لخدمات و�ضبكات �لطاقة و�لمياه، 

وفي كافة تطبيقات �لمدينة �لذكية. كما يو�ضى عادًة بت�ضجيع 

تحالف �ل�ضركات �لكبيرة و�لمدن �لرئي�ضية، باالإ�ضافة �لى 

�لتطبيقات �لو��ضعة �لنطاق.

�لتغيير �الجتماعي: قد يكون �لتغيير �الجتماعي هو �الأ�ضعب 	 

تحقيقًا. وال يعود ذلك فقط �إلى �ضعوبة �إعادة �لتوفيق بين 

طبيعة �لب�ضر و�لعو�مل �الإن�ضانية لتحقيق �لتغيير �الجتماعي، 

بل �أي�ضًا الأن �لتغيير �الجتماعي مرتبط �رتباطًا كبيرً� باأنو�ع 

تغيير �أخرى، مثل �لتغيير �القت�ضادي و�لثقافي و�لتعليمي 

وغيرها. وت�ضمل �لعنا�ضر �الأ�ضا�ضية للتغيير �الجتماعي 

لة و�لمتطلبات  �ل�ضلوك و�لروتين و�لقيم و�الأ�ضياء �لمف�ضّ

و�لم�ضتخدمين، ونحوها. وتت�ضمن �لغايات �ال�ضتر�تيجية 

للتغيير �الجتماعي �أي�ضًا تخفي�س نفقات تكنولوجيا 

�لمعلومات، و�ضوؤون �الأمن، و�إد�رة �لكو�رث، و��ضتمر�رية 

�لخدمات، وتعزيز منحنى �لتعليم �لعالي. 

�لتغيير في �ل�ضيا�ضات: وهو عامل مهم �أي�ضًا �إذ ي�ضير �إلى 	 

�ضرورة تغيير �ل�ضيا�ضات �لمعتمدة من قبل حكومة �لمدينة. 

وي�ضمل هذ� �لتغيير �الأنظمة، و�الأدو�ت �القت�ضادية، 

و�لحوكمة، و�التفاقيات. كما ت�ضكل عادًة تقارير �لخبر�ء في 

مجال �لتحول وعلى �إجر�ء �لتعديالت �لت�ضريعية و�لقانونية 

لو�ضع مقترحات لتغيير�ل�ضيا�ضات.

3.1.3 االهتمامات اال�ستراتيجية لتطوير 
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المدينة الذكية 

تمثل بع�س �الهتمامات �ال�ضتر�تيجية في �لحقيقة متطلبات 

�أ�ضا�ضية في �لتطوير �ال�ضتر�تيجي. وتظهر هذه �الإهتمامات 

في �لعديد من قطاعات تطوير �لمدينة �لذكية. وتو�ضح �لبنود 

�لتالية هذه �الهتمامات �لرئي�ضية:

تحقيق تطوير م�ضتمر للمدينة في �القت�ضاد و�ل�ضكان 	 

و�لحوكمة و�لتنقل و�لبيئة و�لمعي�ضة. وي�ضمل ذلك ن�ضاطات 

ذ�ت تحفيز ذ�تي وم�ضتقل من قبل مو�طنين فاعلين.

�لمحافظة على �لنفاذ �لمجاني �إلى �لمعلومات، مع �اللتز�م 	 

باإتاحة �لتعلم مدى �لحياة، و�لتركيز على تج�ضير �لفجوة 

�لرقمية وتعزيز �الندماج �الجتماعي �لذي بات �أمرً� 

�ضروريًا.

تعزيز �ال�ضتثمار في �لبنية �لتحتية �لتقليدية )مثل �لنقل( 	 

و�لحديثة )مثل ت.م.�( في �إطار نمو �قت�ضادي م�ضتد�م. 

ت�ضجيع �الإد�رة �لحكيمة للمو�رد �لطبيعية باالإ�ضافة �إلى 	 

تطوير ح�ضري م�ضتد�م.

تعزيز �الإنجاز في رفع م�ضتوى جودة �لحياة من خالل 	 

�ال�ضتثمار في ر�أ�س �لمال �لب�ضري و�الجتماعي و�لذي ي�ضمل 

�لحوكمة �لت�ضاركية.

3.2 اأبعاد المدن الذكية 

3.2.1 ركائز �لمدن �لذكية 

تتطور �لمدن �لذكية بناًء على �أبعاد عديدة. وقد يكون �لبعد في 

مفهوم �لمدينة �لذكية م�ضارً�، �أو �أ�ضلوب تطوير، �أو قطاعًا في 

حياة �لمدينة، �أو غيرها. ولكل هذه �الأبعاد خ�ضائ�س و�ضروط  

كما يلي:

ينبغي و�ضع تعريف محدد لالأبعاد من حيث �لطبيعة 	 

و�لمجال.

ينبغي �أن تكون لالأبعاد قابلية �لقيا�س و�إمكانية �لتقييم.	 

يمكن �لتد�خل بين �أبعاد مختلفة، على �أال ُي�ضار �إلى �إظهار 	 
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دور قيادي في �أكثر من بعد و�حد. على �ضبيل �لمثال: 

�لتنقلية و�لنقل )Mobility and Transport( هما 

بعد�ن، و��ضتخد�م �لتطبيقات �لذكية لتمكين �لمو�طنين من 

�لوقوف في مكان ما قد يكون جزءً� من هذ� �لبعد، باالإ�ضافة 

�إلى كونه �أي�ضًا جزءً� من ُبعد �لمعي�ضة �لذكية. وعليه، ينبغي 

ربط ��ضتخد�م �لتطبيقات �لذكية لل�ضرعة باأحد �لبعدين، 

من حيث �لمبد�أ، و�الإ�ضارة �إليه من خالل �الأبعاد �الأخرى. 

ولكن تجري كافة �لتغيير�ت و�لتطور�ت في �لبعد �الأ�ضلي.

ُي�ضار �إلى هذه �الأبعاد �أي�ضًا بالركائز وهي �أبعاد تّم �عتمادها 

من قبل �التحاد �الأوروبي )Giffinger,Retat.2007(، وتّم 

ت�ضنيفها في �ضتة مجاالت رئي�ضية. وهذه �الأبعاد هي م�ضاألة 

مركزية في وجود �لمدن �لذكية. ومن �لممكن �لنظر �إلى مدينة 

ما، و�لتي قامت بتثبيت نف�ضها في �إطار هذه �لركائز �ل�ضت، على 

�أنها مدينة ذكية فعاًل. �إال �أن بع�س �لمدن، و��ضتنادً� �إلى مو�ردها 

وطبيعتها و�أولويات �لمو�طنين و�لخدمات �لعامة فيها، قد ترّكز 

على ركيزة و�حدة �أو �أكثر، وتكتفي بمالم�ضة �لركائز �الأخرى. 

ويمكن �الإ�ضارة �إليها �أي�ضًا على �أنها مدينة ذكية، مع تو�ضيح 

�أنها مدينة ذكية في �لبيئة �أو �لطاقة، �أو غيرها بح�ضب �لركائز 

�لمعتمدة.

ُتعتبر هذه �الأبعاد �ل�ضتة �لمتعارف عليها و�لمعتمدة ركائز 

لتطوير �لمدينة �لذكية. وفي �لو�قع، لهذه �لركائز مجموعة 

موؤ�ضر�ت ر��ضخة ويمكن ��ضتخد�مها لقيا�س مدى »�لذكاء« في 

مدينة ما، وبالتالي تقييمها وتحديد مرتبتها ومدى نجاحها في 

عملية �لتحول. وهذه �لركائز هي:

1. االإقت�ساد الذكي )التناف�سية(

من �لممكن تعريف �القت�ضاد �لذكي على م�ضتويين:  كّلي 

)Macro( وجزئي )Micro( . وُينظر عادًة عند �لحديث 

عن �القت�ضاد �لذكي �إلى �لممار�ضات و�لتطبيقات �لمتعلقة به 

مثل �لتجارة �اللكترونية و�الأعمال �الألكترونية، وزيادة �الإنتاجية، 

باأنها غاية رئي�ضية في �القت�ضاد �لذكي. وعلى م�ضتوى �أعلى، فهي 

ت�ضمل �لتمكين بو��ضطة )ت.م.�(، و�لت�ضنيع �لمتقّدم وتقديم 

�لخدمات، و�البتكار، باالإ�ضافة �إلى طرق جديدة لتعزيز وتحريك 

�القت�ضاد با�ضتخد�م �أ�ضاليب موثوقة و�ضريعة وي�ضيرة وتطبيقات 

تكنولوجية معينة. وي�ضمل �القت�ضاد �لذكي �أي�ضًا ��ضتخد�م 

�لتكنولوجيات �لذكية ل�ضمان �لتر�بط �لمحلي و�لعالمي وتدفق 

�لب�ضائع �لمادية و�الفتر��ضية و�لخدمات و�لمعرفة.

2. االأ�سخا�س االأذكياء )Smart People( )راأ�س المال 

الب�سري واالجتماعي(

يعتبر �لر�أ�ضمال �الإجتماعي من �لركائز �لحرجة. وبغ�س 

�لنظر عن فعالية ت�ضميم �لمدينة �لذكية، و�لبنية �لتحتية، 

و�لتكنولوجيا �لم�ضتخدمة، �إال �أنه �إذ� لم يكن �لمو�طن و�عيًا 

لهذه �لجو�نب ويتمتع بثقافة �لم�ضوؤولية و�الإلتز�م، فاإن لهذه 

�لمدينة �لذكية عمرً� محدودً� وق�ضيرً�. وعلى �لمو�طنين 

�كت�ضاب مهار�ت �لكترونية، و�لعمل في وظائف تعتمد على 

)ت.م.�(، ولديهم فر�س �اللتحاق بالتعليم و�لتدريب و�إد�رة 

�لطاقات و�لمو�رد �لب�ضرية، وذلك �ضمن مجتمع ي�ضعى �إلى 

تح�ضين �الإبد�ع وتبني �الإبتكار. ينبغي تمكين �الأ�ضخا�س �الأذكياء 

ال�ضتخد�م ومعالجة وتخ�ضي�س �لبيانات للقيام بالن�ضاط 

�لمنا�ضب، من خالل ��ضتخد�م �أدو�ت تحليل �لبيانات ولوحات 

�لموؤ�ضر�ت Dashboard، وذلك التخاذ �لقر�ر�ت وخلق 

منتجات وخدمات منا�ضبة.

 SMART( )3. الحوكمة الذكية )الم�ساركة

)GOVERNANCE

ُتعّد �لحوكمة �لمحلية للمدن من �الأمور �لدقيقة و�لح�ضا�ضة، 

الأنها �أ�ضا�ضًا تحتاج �إلى حكومة �ضيا�ضية لديها قابلية �لعمل على 

ثالثة م�ضتويات مختلفة: د�خل �لمدينة لمو�طنيها، و�لتن�ضيق 

و�لحكم بتجان�س مع �لحكومة �لمركزية، و�الحتفاظ بقنو�ت 

مفتوحة لالت�ضال مع حكومات �لمدن �الأخرى د�خل �لمنطقة 

�أو �لدولة. وعليه، فاإن �الأمر يتعدى �إدخال �لحكومة �اللكترونية 

في �لمدينة فقط، بل يتطلب �إعادة �ختر�ع �لحكومة �اللكترونية 

ب�ضكل يخدم �لمدينة بذكاء. تقوم �لحوكمة �لذكية بتطوير 
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�آليات منا�ضبة لالإد�رة و�لت�ضغيل، وتطوير �ضوؤون تنظيمية ذكية 

باالإ�ضافة �إلى �لجو�نب �لت�ضريعية، ومن ثّم، �ضمان �ختيار 

�لحكومة �اللكترونية �لمنا�ضبة للمدينة �لذكية. ويجري ت�ضميل 

�لخدمات و�لتفاعالت �لتي تربط وتتكامل مع �لموؤ�ض�ضات �لعامة 

و�لخا�ضة و�الأهلية لتمكين �لمدينة �لذكية من �لعمل بفعالية 

وبكفاءة كج�ضم و�حد. وتوؤدي تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت 

دورً� رئي�ضيًا في هذ� �الإطار، �إذ �أنها تعتمد �عتمادً� كبيرً� على 

�لبنية �لتحتية �لمنا�ضبة، و�لتجهيز�ت و�لبرمجيات، مع �لتمكين 

من خالل عمليات ذكية و�لت�ضغيل �لبيني. ويمّثل تبادل �لبيانات 

فيما بين �لجهات �لمختلفة �أي�ضًا �ضاأنًا حرجًا. وعليه، فاإن 

وحد�ت �لحوكمة �لمرتبطة قد تقوم باالت�ضال وتبادل �لبيانات 

باالإ�ضافة �إلى تبادل �لبيانات �لعامة مع �لمو�طنين. وت�ضمل 

�لحوكمة �لذكية �ل�ضفافية و�لحكومة �اللكترونية و�لت�ضاركية في 

 CROWD-( عمليات �تخاذ �لقر�ر. وُيعّد �لتعهيد �لجماعي

SOURCING( من �الأمور �لهامة لتمكين �لمو�طنين من 

�لم�ضاركة وتطوير �الأفكار لتطبيقات ذكية. وب�ضكل عام،ُيعّد 

جذب �لمو�طنين �إلى �لم�ضاركة �أمرً� حا�ضمًا.

 )SMART MOBILITY(  4. الحركة الذكية

�لحركة �لذكية من �أكثر ركائز �لمدينة �لذكية �ضعبية و�أعالها 

�أولوية. وي�ضير هذ� �لبعد بب�ضاطة �إلى ��ضتخد�م )ت.م.�(  لدعم 

وتكامل �لنقل و�الأنظمة �للوج�ضتية لجعل �لتنقلية �أ�ضهل و�أف�ضل 

و�أكثر كفاءة، وُي�ضطلح على ذلك بالحركة �لذكية. ومن �لممكن 

تن�ضيق كافة م�ضتويات �لنقل وتكاملها لت�ضبح من�ضة �فتر��ضية 

موّحدة، بما في ذلك �ل�ضيار�ت، و�لقطار�ت، و�لطائر�ت وحتى 

�لدر�جات �لهو�ئية و�لم�ضاة. ويوؤدي �عتماد �لتنقل �لذكي �إلى 

توفير �لنقل �لنظيف و�ل�ضريع و�الآمن، وتجنب �لم�ضكالت 

�لمرورية و�إعطاء فر�س �أف�ضل الإيجاد موقف لل�ضيار�ت �أوغيرها. 

ويمكن �لو�ضول �إلى �لمعلومات ذ�ت �ل�ضلة في �لزمن �لحقيقي 

من قبل �لعامة لتوفير �لوقت وتح�ضين كفاءة �لتنقل وتوفير 

 ،)CO2( لتكاليف، وتخفي�س �نبعاث غاز ثاني �أك�ضيد �لكربون�

باالإ�ضافة �إلى ت�ضبيك مديري �لنقل بغية تح�ضين �لخدمات 

و�إعطاء تغذية ر�جعة للمو�طنين. ويمكن لم�ضتخدمي نظام 

�لتنقلية تزويد بياناتهم �الآنية �أو �الإ�ضهام في �لتخطيط �لبعيد 

�لمدى.

 SMART( )5. البيئة الذكية )الموارد الطبيعية

)ENVIRONMENT

ُيعّد �إثر�ء بيئة �لمدينة من خالل �ضيا�ضات ذكية لتطبيقات 

ذكية موجهة الإد�رة �لبيئة من �أكثر �لركائز �نت�ضارً� في �لوقت 

�لحا�ضر. وي�ضمل ذلك �لطاقة �لذكية بما في ذلك �لمتجددة 

منها، و�ضبكات �لطاقة �لتي ت�ضتخدم )ت.م.�إ(، و�أجهزة �لقيا�س، 

ومر�قبة �لتلوث و�لتحكم فيه، وتجديد �لمباني و�لمر�فق، 

و�لمباني �لخ�ضر�ء، و�لتخطيط �لح�ضري �الأخ�ضر. ترفع 

�لتطبيقات �لذكية و�الإجر�ء�ت  �أي�ضًا كفاءة ��ضتخد�م �لمو�رد، 

ف�ضاًل عن �أن �إعادة �ال�ضتخد�م و��ضتخد�م �لمو�رد �لبديلة يحقق 

غايات �لبيئة �لذكية.

)SMART LIVING( )6. المعي�سة الذكية )جودة الحياة

ت�ضنح هذه �لركيزة �لفر�ضة ال�ضتخد�م �لتكنولوجيات �لذكية 

لجعل نمط �لحياة مريحًا و�ضهاًل. ي�ضتخدم هذ� �لنمط من 

�لحياة �لمدعم بتكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�( 

 .)INTERNET  OF THINGS( ب�ضكل كثيف �نترنت �الأ�ضياء

ويوؤثر ذلك على �ل�ضلوك، و�لعاد�ت �الجتماعية، وما ي�ضحبهما 

من �عتبار�ت ت�ضاعد على ت�ضجيع �لمو�طن لي�ضبح �أكثر تمّكنًا. 

وهذ� من �ضاأنه تعزيز م�ضاركته لي�ضبح م�ضدرً� رئي�ضيًا للتغذية 

�لر�جعة لحكومة �لمدينة. وُي�ضاف �إلى ذلك، �أن �لبيانات 

�لمفتوحة و�لفر�س �لمتاحة تّمكن �لمو�طنين من تطوير �أفكارهم 

حول كيفية جعل �لحياة �أ�ضهل و�أ�ضعد، وينتج عن ذلك تعهيد 

جماعي للتطبيقات �لذكية في مختلف مناحي �لحياة. وتوفر 

�لمعي�ضة �لذكية �أي�ضًا حياة �ضحية و�آمنة في مدينة ناب�ضة 

بالحياة �لثقافية، مع تنوع في �لمر�فق �لثقافية، و�إقامة في �ضكن 

عالي �لجودة.
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�لجدول )1(: خ�ضائ�س �لمدن �لذكية

3.2.2 �لركائز �لعالية �الأولوية

في بع�س �لممار�ضات �لمتعلقة بتطوير �لمدينة �لذكية، وخا�ضة 

للمدن �لمتو�ضطة �لحجم ومحدودة �لمو�رد، ُيالحظ �أنه عند 

�إعادة تعريف هذه �لركائز �أو �الأبعاد للمدينة �لذكية، و�لتركيز 

على جو�نب معينة، ي�ضبح �لتطوير �الإ�ضتر�تيجي و�لتخطيط 

لعمليات �لتحّول �أف�ضل عمليًا وبن�ضبة نجاح �أعلى. تتعلق هذه 

�لجو�نب باالأولويات �لعالية للمدن �لذكية، و�لمت�ضمنة في 

�لركائز �لمناق�ضة �ضابقًا. وتختلف هذه �لجو�نب من مدينة �إلى 

�أخرى، ولكنها ت�ضمل عالميًا �الأمور �لتالية:

�لنقل: مثل �إد�رة �لتدفق �لمروري، �لتحكم في �ل�ضرعة، 	 

�زدحام �ل�ضحن، �أنظمة �لمعلومات، تتبع �لمركبات، �ل�ضالمة 

على متن �لحافلة، �إد�رة مو�قف �لمركبات.

�ل�ضالمة �لعامة و�الأمن: مثل نظام �لتحكم في �لو�ضول، 	 

�أجهزة �لمر�قبة، �أجهزة �الإنذ�ر، تحذير �لطو�رئ، �ل�ضيطرة 

على �لمو�قف.

• الروح ا�بتكارية
• ريادة ا�عمال 

• الصورة االقتصادية والعالمات التجارية
• ا�نتاجية

• مرونة سوق العمل 
• التضمين الدولي

• القدرة على التحول 

• ا�نجذاب نحو ا�حوال الطبيعية 
• التلوث

• الحماية البيئية 
• إدارة الموارد المستدامة 

التنقلية الذكية (النقل و تكنولوجيااالقتصاد الذكي (التنافسية)
المعلومات واالتصاالت)

• مستوى المؤهالت 
• ا�نجذاب نحو التعّلم مدى الحياة

• التعددية ا�جتماعية والعرقية
• المرونة
• ا�بداع 

• تعدد ا�عراق وا�نفتاح العقلي 
• المشاركة في الحياة العامة 

البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)ا�شخاص ا�ذكياء (رأس المال البشري وا�جتماعي)

• المرافق الثقافية 
• الحالة الصحية

• السالمة الفردية
• جودة السكن 

• المرافق التعليمية 
• الجذب السياحي 

• التماسك ا�جتماعي 

• المشاركة في إتخاذ القرار 
• الخدمات العامة وا�جتماعية 

• الحوكمة الشفافة 
• االستراتيجيات ووجهات النظر السياسية

البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)الحوكمة الذكية (المشاركة)

• إمكانية الوصول المحلية
• إمكانية الوصول الدولية

• توفر بنية تحتية ل (ت.م.إ)
• نظام نقل مبتكر وآمن ومستدام 
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�لخدمات �لعامة: مثل مر�قبة �لمر�ضى عن ُبعد، �إد�رة 	 

�ضجالت �لمر�ضى، �ضبكات �لتعليم و�لتعّلم، �أنظمة �لتعّرف 

�لحيوية )�لبيومترية( و�لبطاقات �لذكية.

�لمر�فق: �إد�رة �لمر�فق )مثل �لطاقة و�لمياه(، �لتحكم 	 

�لمناخي، توليد �لطاقة، �إد�رة �لمخزون، ك�ضف ت�ضرب 

�لمياه/�لغاز، �إد�رة �ل�ضبكات، �لبيئة: جمع �لبيانات 

و�لمر�قبة )�ل�ضجيج و�لتلوث ونحوها(.

�ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي : �لتفاعل بين �الأ�ضخا�س �أو 	 

�ضكان �لمدينة في �لمجاالت �لرقمية.

3.3 �لمدن �لذكية: �ضوؤون �لحوكمة 

3.3.1 مالحظة �أولية

مع �الأخذ بالح�ضبان للممار�ضات �الأ�ضا�ضية و�لجيدة للحوكمة، ال 

تختلف حوكمة �لمدن �لذكية عن تلك �لمتعلقة بالمدن �الأخرى. 

ولكن تتطلب حوكمة �لمدن �لذكية �أ�ضلوب تفكير مختلفًا فيما 

يتعلق بممار�ضة �لحوكمة ولي�س بما يتعلق بمبادىء �لحوكمة 

نف�ضها. �إذ ُتعّد تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت )ت.م.�إ( 

مجرد �أد�ة فقط. تتاأثر �لحوكمة �لجيدة بمجالين: قدرة �لحكام 

على ��ضتخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة للم�ضاعدة في عملية �لحكم 

بطريقة ت�ضتفيد من مز�يا وفو�ئد )ت.م.�إ( مثل : �لدقة، 

و�ل�ضرعة، وتوفر �لمو�رد، وتبادل �لبيانات، و�لت�ضبيك.  و�لمجال 

�لثاني هو ماهية �لحوكمة �لالزمة الإد�رة �لتطبيقات �لمعتمدة 

على )ت.م.�إ( و�الأمور ذ�ت �ل�ضلة .

ال تهدف هذه �لفقرة �إلى مناق�ضة حوكمة �لمدن �لذكية، وكيفية 

قيام �لحكومة �لمحلية و�لبلدية في �إد�رة �لمدينة و�لتطبيقات 

�لذكية فيها، ولكنها ترمي �إلى �لتركيز على �ل�ضيا�ضة �لكائنة 

خلف هذه �لحوكمة، و�إلقاء �ل�ضوء على �العتبار�ت �لحا�ضمة 

الختيار �أف�ضل �لطرق لمعالجة �ضوؤون �لمدينة �لذكية.

3.3.2 مخاوف حوكمة �لمدن �لذكية

باإمكان حكومة �لمدينة، و�لتي ت�ضبه �أنوع �لحوكمة �لمختلفة، �أن 

تخطو على طريق �لحوكمة �لجيدة، �إذ تّم تحقيق �عتبار�ت معينة 
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باأ�ضلوب ومنظورو��ضح. ومن �لممكن �إ�ضافة كافة �العتبار�ت 

�لممكنة، �إال �أن �لتاأكيد على حوكمة �لمدن �لذكية يحّتم �النتباه 

خ�ضو�ضًا �إلى �العتبار�ت �لتالية:

�لقيادة �لر�ضيدة، وهي عامل حا�ضم. فاإذ� لم تدعم قيادة 	 

�لمدينة �لذكية ب�ضكل فّعال مفهوم �لتكنولوجيا و�لتحّول �إلى 

مدينة ذكية، �ضتكون عملية �لتطبيق دومًا عر�ضة للتجميد، 

و�لتقطع، و�ل�ضجيج �لذي من �ضاأنه �أن ي�ضكل خطر �لتوقف 

في �أي وقت. وُيعّد هذ� �لدعم على م�ضتوى �لقيادة �أمرً� 

حا�ضمًا، فاذ� لم يكن م�ضمونًا بطريقة �أو باأخرى، فاإن خطر 

�لف�ضل �ضيبقى د�ئمًا في �الأفق. ويجب على �لقيادة �لتحلي 

بالروؤيا، �لهادفة �إلى تمكين �لمو�طن �لكفوء وبناء �لثقة بين 

�ضكان �لمدينة.

عدم قبول �لحل �لو�ضط فيما يتعلق بالقيم �الأ�ضا�ضية وهو 	 

�أمر مركزي في �لحوكمة. وثمة قيم �أ�ضا�ضية عامة وجامعة 

تّم �عتمادها من قبل هيئة دولية كاالأمم �لمتحدة وفي 

�أنحاء �لعالم  ب�ضرف �لنظر عن مدى �الختالف بين مدينة 

و�أخرى، �أو بين ثقافة و�أخرى، �أو حكومة و�أخرى. ت�ضمل 

هذه �لقيم �الأخالق و�لممار�ضات �ل�ضليمة للحكومات. ومن 

هذه �لقيم �الأ�ضا�ضية �أي�ضًا �لكر�مة و�لمهنية و�لتي تقع في 

قمة �لقائمة. ففي مدينة ما، حيث هناك تنوع في �ل�ضكان 

و�ختالف في �لخلفيات، مثل �لمدن �لكبيرة �لتي تقطنها 

عمالة و�فدة، ُيعّد �حتر�م �لتنوع من �أهم �لقيم �الأ�ضا�ضية. 

وبالتاأكيد يوؤدي توفر �لكفاء�ت �الأ�ضا�ضية دورً� مهمًا، مثل 

�لمحا�ضبة، و�الإبد�ع، وتوجيه �لمو�طن، و�اللتز�م بالتطوير 

�لم�ضتمر و�لتوعية �لتكنولوجية.

في �أي حوكمة مدنية، ينبغي �أن تت�ضمن �لروؤية �عتبار�ت 	 

للتطوير �لح�ضري في جوهرها. ويمثل �عتماد نهج 

تطوير ح�ضري متكامل �أمرً� مهمًا للبيئة. وعليه، ال يجوز 

�ال�ضتخفاف في �لعو�مل �لبيئية، مثل نظام ت�ضنيف 

�الأبنية �لخ�ضر�ء �لمحلية و�لدولية و�ال�ضتخد�م �لح�ضيف 

لالأر��ضي. ومن جهة �أخرى، فاإن تعاون �أ�ضحاب �لم�ضلحة 

�أمر �ضروري ل�ضمان �لنجاح. ولذلك، ينبغي �أن تاأخذ حوكمة 

�لمدينة بالح�ضبان هذ� �لتعاون كجزء �أو ركيزة رئي�ضية في 

ت�ضكيالت �لحكم.

من �لمحتمل �أن تكلفة �لتطوير �لعالية وعدم توفر م�ضادر 	 

تمويل لدعم عمليات �لتطبيق هو �لتحدي �الأكثر �ضيوعًا في 

تنفيذ �لتحّول �إلى �لمدن �لذكية. وعليه، فمن �لمهم �أن تاأخذ 

حوكمة �لمدينة بح�ضبانها مو�ضوع �ال�ضتد�مة ك�ضاأن �ضروري 

الأي تحول �إلى �لمدينة �لذكية.

�إن تطوير تطبيقات للمدينة �لذكية هو عمل جماعي 	 

ومعقد ويعتمد على �لم�ضاركة و�الإنتاج �لم�ضترك. ولذ�، من 

�ل�ضروري بناء �ضر�كات متعددة من �أ�ضحاب �لم�ضلحة 

و�ل�ضناعة و�لجامعات و�ل�ضكان، لتحقيق تبادل �لمعلومات 

وم�ضاركة �لمو�طنين �أو �ل�ضكان، �ضمن �أمور �أخرى. كما 

يجب �إعد�د  �ضروط  حوكمة خا�ضة و�عتمادها من قبل 

حكومة �لمدينة. وهذ� من �ضاأنه �لم�ضاعدة في �لتعهيد 

�لجماعي )CROWDSOURCING( للتطبيقات �لذكية 

و�لم�ضاعدة �أي�ضًا في تطوير نموذج جيد لمدينة ذكية 

و�لتي ت�ضمل مكّونات فنية يجري من خاللها ت�ضميم كافة 

�لتطبيقات �لذكية، ومن ثّم تطبيقها و�ضيانتها.

�أحد �لمكّونات �الأ�ضا�ضية لحوكمة �لمدينة �لذكية هو دعم 	 

وم�ضاندة �البتكار و�لبحث و�لتطوير، و�ل�ضعي لطرق �بتكار 

لجعل �لمدينة �أكثر »ذكاء«، باالإ�ضافة �إلى تفعيل مهمة 

�لمر�قبة و�ل�ضيطرة. وهذ� ُيعتبر �لم�ضتوى �لثاني للحوكمة.

ينبغي عدم تجاهل عمليات �لمقارنة 	 

)BENCHMARKING( وممار�ضات �لتقييم، �إذ �إنها 
ت�ضاعد على ��ضتمر�رية تقدير �لتقّدم و�الإنجاز في تطوير 

�لمدينة �لذكية. يقع م�ضتوى ن�ضوج �لمدن �لذكية في �إحدى 

�لم�ضتويات �الأربعة كما يلي :

�لم�ضتوى 1 �ال�ضتهاللي: حكومة �لكترونية نا�ضجة على 	 

�لم�ضتوى �لمحلي

�لم�ضتوى 2  تطور ت�ضغيلي: تمكين �لمو�طن بقوة	 

�لم�ضتوى 3 تطور ��ضتر�تيجي: يهيمن عليه �ضر�كة �لقطاعين 	 

�لعام و�لخا�س

�لم�ضتوى 4  متقدم: غني بالتطبيقات �لذكية و�لتكامل 	 

�لقطاعي
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تعتمد عملية �لتقييم على �الأ�ض�س �لتالية: قيادة �لمدينة 

�لذكية و��ضتر�تيجيتها، و�لمنّظمات �لمتخ�ض�ضة، 

وعمليات تطوير/�إد�رة �لمدينة �لذكية، وقيا�س �الأد�ء 

�لمعتمد على مر�ضوم �لبلدية. ويجب در��ضة بع�س 

مخاوف �لحوكمة وتقييمها بغية توفير عمليات �لقيا�س 

و�لتقييم على �أ�ضا�س م�ضتمر.

3.3.3 �لعمل �ل�ضروري لحوكمة �لمدن �لذكية 

تتوفر �لعديد من �لن�ضاطات �لتي يمكن لحكومة �لمدينة �لذكية 

تحّمل �لم�ضوؤولية عنها لم�ضتوى معين، كونها على م�ضتوى عاٍل، 

مثل �ل�ضيا�ضات، �أو على م�ضتوى �أدنى كما في �لتفا�ضيل �لتالية.

ت�ضّكل �ل�ضر�كة على �لم�ضتوى �لت�ضغيلي قاعدة للتن�ضيق 	 

و�لعمل �لم�ضترك الأ�ضحاب �لم�ضلحة �لمتعددين. ومثال 

ذلك �ل�ضر�كة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س، و�ضر�كة 

�ل�ضناعة و�لجامعات، وغيرها. ت�ضمل هذه �لم�ضاركة في 

�لعمل بناء �ضر�كة بين �أ�ضحاب �لم�ضلحة �لمتعددين مع 

�ل�ضناعة و�لجامعات و�ل�ضكان، باالإ�ضافة �إلى �ال�ضتر�ك مع 

�ل�ضركات �لمحلية في تطوير �لمدن �لذكية.

ت�ضمل ن�ضاطات �لتن�ضيق و�لتكامل في بر�مج �لمدينة �لذكية 	 

تحديد مجموعة م�ضاريع من قبل �أ�ضحاب �لم�ضلحة عبر 

�لقطاعات و�لمو�فقة عليها، و��ضتخد�م �الأدو�ت �الإد�رية 

و�لت�ضريعية للتو�فق ولممار�ضات �لتخطيط �لتكاملي �لذي 

ي�ضمل عدة قطاعات.

�إن تكامل �لخدمات �ضروري »لذكاء« �أي مدينة. و�إحدى 	 

�لميز�ت �لرئي�ضية لمثل هذ� �لتكامل هو نهج �إد�رة �لمر�فق 

 URBAN( لمتكاملة و��ضتخد�م �أنظمة �لت�ضغيل �لمدني�

OPERATING SYSTEM( في �إد�رة �لتكامل و�لخدمات 
�لمدنية.

�الأن�ضطة �لمرتبطة بال�ضيا�ضات و�لت�ضريع و�لتي ت�ضمل 	 

�لتخطيط �لرئي�ضي، و�لتطوير �لموؤ�ض�ضي، و�ضهادة 

�لممار�ضات )مثل �لمباني(، و�لن�ضاطات �لترويجية )مثل 

تدني نمو �لكربون(، وتطوير �إطار �الأعمال.

ن�ضاطات �البتكار و�لر�ضاقة: قد تعتبر بع�س حكومات 	 

�لمدن �أن هذ� �الأمر مفيد ولكنه غير �ضروري، وفي 

�لحقيقة هذ� لي�س �ضحيح تمامًا. �إذ �إن �أحد �لتعاريف 

�لرئي�ضية للمدينة �لذكية هى »�أنها مدينة تقوم باالأد�ء 

ب�ضكل تقدمي في �القت�ضاد، و�لنا�س، و�لحوكمة، و�لتنقلية، 

و�لبيئة«. وعليه، فاإن من �ل�ضروري �لنظر �إلى �لم�ضتقبل 

عند تطوير تكنولوجيا جديدة، وبحيث يكون لديها �لقدرة 

على �لعمل ب�ضرعة للت�ضدي للتغيير، كجزء ال يتجز�أ من 

حوكمة �لمدينة. وعليه، ال بّد من مكاملة �البتكار و�لر�ضاقة 

�لتكنولوجية بطريقة �أو باأخرى في ممار�ضات حوكمة �لمدن 

�لذكية.
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3.3.4 �لخلفية �لت�ضريعية لحوكمة �لمدن �لذكية 

ال يمكن الأي مدينة ذكية �لعمل �إال باإعد�د �إطار ت�ضريعي 

منا�ضب. ويتطلب �العتماد على تكنولوجيا �لمعلومات 

و�الت�ضاالت )ت.م.�إ( بال�ضرورة توفر ت�ضريعات معينة. وال 

 CYBER( تختلف هذه �لت�ضريعات عن �لت�ضريعات �ل�ضبر�نية

LEGISLATION( كما هو معروف في مبادر�ت �لحكومة 

�الإلكترونية وغيرها، ولكن بنيتها �لمنطقية و�لمنّظمة و�لنهائية 

ت�ضبح مهمة لعمليات �لتطبيقات �لذكية وحماية �لمو�طن 

وم�ضاركته. �إن �لقو�نين �لحكومية �أو �ل�ضيا�ضات �ل�ضرورية 

و�لهامة لعمليات �لمدينة �لذكية هي كما يلي:

حماية �لخ�ضو�ضية و�لمحافظة على �لمعلومات �ل�ضخ�ضية.. 1

�لتعرف على �لتوقيع �لرقمي و��ضتخد�مه.. 2

�الأعمال �الإلكترونية )وت�ضمل �لتجارة �الإلكترونية(. 3

�إيد�ع �لملفات �إلكترونيًا في �لقطاع �لعام . 4

مر�قبة ومنع �لجر�ئم �ل�ضبر�نية. 5

�إد�رة معلومات �لمو�طن في �لقطاع �لعام. 6

�إد�رة �ل�ضر�كة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س لم�ضاريع . 7

�لخدمات �الإلكترونية

�إد�رة �لمعرفة. 8

3.4 �لتحّول �لى �لمدن �لذكية

ت�ضير عبارة �لتحول �إلى �لمدن �لذكية �إلى عملية تحويل مدينة 

ما �إلى مدينة ذكية. وبطريقة �أخرى، تعني مكاملة �لتكنولوجيا 

و�لتطبيقات �لذكية بغية تحويل �لعمليات وتو�ضيل �لخدمات �إلى 

�لمو�طن. ويمكن مالحظة حقيقيتين رئي�ضيتين في مثل هذه 

�لعملية، وهما : يمكن �إجر�ء �لتحّول في قطاع و�حد �أو �أكثر في 

�لمدينة، ولي�س في كافة �لقطاعات في �آن و�حد. ثانيًا ما هو 

حجم �لتكنولوجيا و�لتطبيقات �لذكية �لمزمع مكاملتها. فالتحّول 

هو �لتغيير �لذي ي�ضّمن �لتكنولوجيا في حياة �لمدينة.

ومن �لمتوقع �أن تو�جه عملية �لتحّول �إلى مدن ذكية �أربعة �أنو�ع 

من �لتغيير. وتجدر �الإ�ضارة �إلى �أن �لتحّول هو عملية طويلة، 

ولكن يمكن تحقيق �إنجاز�ت ون�ضاطات معينة على �لمدى 

�لق�ضير بنتائج ملمو�ضة ب�ضهولة. ومن ثم، يجري �لتغيير على 

ثالث فتر�ت زمنية: 

ق�ضير �الأجل: يجري عادًة تحقيق هذ� �لتغيير خالل فترة 	 

�ضنة تقريبًا. وهو يتطلب ن�ضاطات �ضريعة عمومًا ق�ضيرة 

�لمدة ومحكمة.

متو�ضط �الأجل: يحتاج هذ� �لتغيير �لى وقت �أطول بالطبع، 	 

ُيقّدر بحو�لي ثالث �ضنو�ت، حيث يعرف في مر�حل لتنفيذ 

ن�ضاطات ق�ضيرة �الأجل ت�ضهم �أو توؤدي �إلى نتائج تتعلق 

بن�ضاطات طويلة �الأجل.

طويل �الأجل: وهو قد يكون �الأ�ضعب، �إذ يتطلب روؤية �أو�ضع 	 

وتخطيطًا دقيقًا وكفاءة �ضيطرة و�إد�رة جيدة. وتعد خر�ئط 

�لطريق �لمعّدة لمعالجة �لتغيير �لطويل �الأجل، �الأ�ضعب ولها 

متطلبات متعددة غالبًا.

�أما فيما يخ�س �أنو�ع �لتغيير، فهي مدرجة في �لجدول )2( مع 

بع�س �الأمثلة. 

�لعامة، وغيرها �إلى قطاعات ذكية، من خالل تطوير مجموعة 

من �لخدمات �الإ�لكترونية �لتي يتم مكاملتها في منظومة 

�لتطبيقات �لذكية. ولعملية �لتحول هذه �أربعة متطلبات هامة 

ينبغي تحقيقها للم�ضي في عملية �لتحّول. وهذه �لمتطلبات 

ت�ضمل ما يلي:

�لمطلب )1(: �لبيانات �لمفتوحة 

لتوفير �لبيانات �لمفتوحة عدة فو�ئد، �أهمها �لدور �لذي تعطيه 
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للمو�طن. �إذ يمّكن �لنفاذ �إلى �لبيانات �لمفتوحة �لمو�طنين 

ويجعلهم قادرين على �أن يكونو� نا�ضطين في مجتمعهم. وهذ� 

يمّكنهم �أي�ضًا من �لتفح�س و�لت�ضاوؤل، و�لتعبير عن مخاوفهم 

�إز�ء حاالت معينة، وم�ضكالت محددة، و�أمور موّثقة بالبيانات 

�لتي تّم �لو�ضول �إليها. ويغدو �لمو�طنون »�أ�ضحاب« �لمدينة و 

لي�ضو� مجرد »�ضيوف« يعي�ضون فيها.

�لمطلب )2(: �لر�ضاقة بالن�ضبة للتكولوجيات �لجديدة

تمثل �لر�ضاقة �لتكنولوجية قدرة �لمدينة �لذكية على �لتغيير 

�لتكنولوجي و�لتطوير في وقت �ضريع بفعالية.

�لمطلب )3( : �لتجان�س �لقطاعي 

�لتجان�س �لقطاعي هو عملية �لتو�فق و�لتطابق في مجاالت معينة 

مع �لقطاعات �الأخرى، بحيث يوؤثر �أو يتاأثر قطاع باالآخر، كما 

في حالة �ل�ضحة و�لنقل وقطاعات �أخرى. و�الأمر �لرئي�ضي هنا 

هو، هل يجري �عتماد تد�بير معينة في �ضبيل تحقيق تو�فق �أو 

»تجان�س« �ضيا�ضات قطاعية معينة مع قطاعات �أخرى، �أو تجري 

دعوة �لقطاعات �الأخرى لت�ضبح �ضركاء مبا�ضرين بح�ضب 

�لحاجة. ينبغي تطوير �لمنهجية �لمنّظمة و�لموؤكدة و�عتمادها 

لتحليل عمليات �لمدينة عبر �لقطاعات �لمختلفة، حيث تهدف 

هذه �لمنهجية �إلى تحقيق  تجان�س هذه �لقطاعات.

�لمطلب )4(: مو�ءمة �ل�ضيا�ضة و�ال�ضتر�تيجية و�لبرنامج

من �لمفاهيم �لجديرة باالهتمام ذلك �لذي طّوره لوي�س مت�ضل 

)LOUIS H.O. MICHEL(. �إذ يعتمد هذ� �لمفهوم على 

حقيقة �أن »لل�ضيا�ضات تاأثيرً� قويًا على �لدول �لنامية باالإ�ضافة 

�إلى دورها في تطوير �لتعاون«. ويجب �اللتز�م بال�ضيا�ضات �لتي 

تعتمدها �إد�رة �لمدينة و�لمحافظة على مو�ءمتها مع �ل�ضيا�ضات 

�لوطنية وخطط �لتنمية للدول.

ثمة ثالثة مبادئ �أ�ضا�ضية تحّدد �ل�ضيا�ضة �لناحجة لعملية 

�لتحول، هي :

التغيير

التصميم المهيمنالتغيير التكنولوجي
التكنولوجيا الناشئة

التشغيل البيني

منصة انترنت ا�شياء
االنطولوجيات السحابية

شبكات المحتوى

هوية الترددات
(RFID) الراديوية

التعّرف على الكالم
تطبيقات البيانات

المفتوحة

الحساسات المتعددة
ا�نماط

التطبيقات المدركة
للموقع

شبكات مطّوريالتغيير الصناعي
التكنولوجيا،

والتحالفات، والتقييس

حساسات المرافق
وشبكات الطاقة

تطبيقات واسعة النطاق تحالفات الشركات
الكبرى والمدن

الرئيسية

السلوك، الروتين، القيم،التغيير االجتماعي
االفضليات، المتطلبات،

المستخدمون

المرافق االختبارية
بعض المشاريع الرائدة

متطلبات واسعة النطاق
للبنية التحتية المعتمدة

على الحساسات 

مشاريع رائدة مع
عدة مدن

ا�نظمةتغيير السياسات
ا�دوات االقتصادية

الحوكمة
االتفاقيات

ا�نظمة 
المشتريات

التحضير إلى
انترنت ا�شياء

طويل ا�جل (أمثلة)متوسط ا�جل (أمثلة)قصير ا�جل (أمثلة)الموضوع الرئيسي
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مو�ءمة خطة تطوير �لمدينة �لذكية ب�ضكل كامل و�لتاأكد من 	 

تكامل �لبر�مج مع بع�ضها �لبع�س، وعدم �لت�ضارب بينها.

�الأخذ بالح�ضبان نظام �لحوكمة �الإلكترونية �لمعتمد 	 

و�ال�ضتر�تيجية �لم�ضتخدمة في تنفيذ �لخدمات �الإلكترونية 

في كافة �أرجاء �لدولة. 

�الأخذ بالح�ضبان لخطة �لتنمية في �لدولة، و�لتي تمتد عادًة 	 

على خم�س �ضنو�ت، وتهدف �إلى تنمية �لدولة في �لمجالين 

�القت�ضادي و�الجتماعي. وفيما يتعلق بالقطاعات، مثل 

قطاع �لنقل، تعالج �لخطة �لمو�ضوع وتعتمد ��ضتر�تيجيات 

رئي�ضية على �أعلى �لم�ضتويات، وعليه، ينبغي �أخذ 

هذه �ال�ضتر�تيجيات باالعتبار عند تطوير �إطار �لنقل 

��الإلكتروني.

ال بّد من توفر نمط �ضيا�ضاتي ُي�ضّمم بدقة بحيث يجري ت�ضمين 

�ل�ضيا�ضة �لوطنية للتنمية، وهي عادًة خطة تنمية طويلة �الأجل، 

في �أي �ضيا�ضة للمدينة �لذكية قيد �الإعد�د. وال يمكن ��ضتير�د 

هذه �ل�ضيا�ضة مبا�ضرة من �لم�ضتوى �لوطني �إلى م�ضتوى حوكمة 

�لمدينة �لذكية. �إذ يجب ت�ضميم عملية �لتحول ت�ضميمًا جيدً� 

لدر��ضتها على م�ضتويين: �ل�ضيا�ضة و�لعمل. وتمّر عملية �لتحّول 

عبر �أربع مر�حل، وهي :

�النتقال من �ضيا�ضات �لحوكمة �لوطنية �إلى �ضيا�ضات حوكمة 	 

�لمدينة 

�النتقال من �ضيا�ضات حوكمة �لمدينة �إلى �ضيا�ضات �لمدينة 	 

�لذكية

�النتقال من �ضيا�ضات �لمدينة �لذكية �إلى �ضيا�ضات �لحوكمة 	 

�لذكية للمدينة

�النتقال من �ضيا�ضات �لحوكمة �لذكية للمدينة �إلى �ضيا�ضات 	 

�لقطاعات �لذكية للمدينة.

الخطة
الوطنية
للتنمية

االستراتيجية الوطنية

حول
الت

ي
ك

طاع ذ
ق

سياسة حوكمة
المدينة

المدينة الذكية
السياسات

المدينة الذكية
سياسة الحوكمة

المدينة الذكية
قطاع السياسات

�ل�ضكل )6(: تطور �ل�ضيا�ضات في �ضياق �لمدن �لذكية
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الف�شل 4:
تقييم المدن 

الذكية
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4.1 المقدمة 

غالبًا ما يقال �إن ما ال يمكن قيا�ضه ال يمكن تطويره �أو تح�ضينه. 

تعطي هذه �لمقدمة �لمفاهيم �ل�ضرورية لقيا�س �لمدن �لذكية. 

ويعتمد ذلك على ��ضتخد�م موؤ�ضر�ت ومتغير�ت مختلفة لقيا�س 

كافة �أوجه »�لذكاء« في �لمدن من خالل �حت�ضاب قيا�س خا�س. 

�إن قيا�س »�لذكاء« في هذ� �ل�ضياق هو م�ضاألة ريا�ضية تربط رقمًا 

حقيقيًا غير �ضلبي مماثل �إلى �لفرق بين �لقيمة �لمقا�ضة و�لقيمة 

�لمعيارية �لقيا�ضية. ويحت�ضب هذ� �لقيا�س قيمة �لفرق بين 

�لقيمة �لمقا�ضة وتلك »�لمثالية«، �أي �لقيمة �لمعيارية.

وعلى �لرغم من عدم توفر ت�ضنيف ر�ضمي موّحد لموؤ�ضر�ت 

قيا�س �لمدن �لذكية على �لم�ضتوى �لعالمي، �إال �أنه هناك 

مجموعة من �لموؤ�ضر�ت �لر��ضخة وطرق قيا�س للمدن �لذكية 

و�لتي يمكن ��ضتخد�مها بكفاءة، وُتمار�س من قبل عدة منظمات، 

وحكومات مدن ومهنيين. وفي جميع �الأحو�ل، تعتمد �لمدن 

�لذكية بغالبيتها على موؤ�ضر�ت تّم تطويرها لقيا�س �لجاهزية 

�الإلكترونية و�لخدمات �الإلكترونية باالإ�ضافة �إلى مالمح ذكية 

�أخرى. ويمكن و�ضعها في مجموعات بح�ضب طبيعة وهدف 

��ضتخد�مها. وترّكز كل مجموعة من هذه �لموؤ�ضر�ت على ُبعد 

معين من �لمدينة �لذكية. وهذه �الأبعاد ت�ضمل:

�لحكومة �الإلكترونية: �أنظمة م�ضاندة للخدمات �الإلكترونية.. 1

تمكين �لمو�طن: �إمكانية م�ضاركة �لمو�طن من خالل . 2

�لتكامل وطرح �الآر�ء، ومر�قبة �أد�ء �لقطاع �لعام، 

و�لم�ضاركة في دعم �لقر�ر�ت �لعامة.

�ل�ضر�كة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س و�لتي ت�ضمل . 3

�ال�ضتثمار و�الأعمال من �لقطاع �لخا�س.

�لتطبيقات �لذكية، وتكنولوجيا �لهاتف �لنقال وما يرتبط . 4

بها من تطبيقات ذكية، و�لتي يمكن قيا�ضها بمدى �نت�ضارها 

�لمعمم.

تكامل �لقطاعات: م�ضتوى �لنجاح في مكاملة قطاعات . 5

�لمدينة مع �لعمل على تو�زن �لحوكمة في �لمدينة و�لذي ُيعّد 

بعدً� هامًا للقيا�س في �لمدن �لذكية.

�العتبار�ت �لوطنية - �الإقليمية: لما كانت �لمدينة وحدة . 6

�ضكنية غير م�ضتقلة، ينبغي قيا�س م�ضتوى �لتعاون و�لتجان�س 

بين �لمدن في نف�س �لدولة �أو �لمدن �لمماثلة على م�ضتوى 

�الإقليم �أو �لعالم �أي�ضًا.

4.2 مفهوم قيا�س المدينة الذكية 

يتوفر نوعان رئي�ضيان من �لموؤ�ضر�ت: �الأول يبِرز مالمح �لمدينة 

من خالل قيا�س خ�ضائ�ضها �الأ�ضا�ضية، و�لثاني يقي�س �أد�ء 

�لمدينة. وكل موؤ�ضر من هذه �لموؤ�ضر�ت هو موؤ�ضر مرّكب، يمّثل 

مقيا�ضًا يجري �حت�ضابه من عدة متغير�ت. وعلى �ضبيل �لمثال، 

�لموؤ�ضر �لمرتبط باالأفر�د، يتاألف من )10( متغير�ت، منها: 

تعد�د �ل�ضكان، ن�ضبة �الأطفال من �ل�ضكان، ن�ضبة �ل�ضباب من 

�ل�ضكان، وغيرها. وعند تحديد �لقيم �لع�ضر، يمكن تعريف 

�لقيا�س �لمنا�ضب لدمجها و�لح�ضول على قيمة موؤ�ضر �لنا�س. 

�أما �لموؤ�ضر�ت �الأخرى فت�ضمل: �ل�ضكن، و�القت�ضاد، و�لحكومة، 

و�لجغر�فيا، و�لمناخ.
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وي�ضّم �لنوع �الآخر مجموعة موؤ�ضر�ت �أد�ء �لمدينة، وهي تنتظم 

عادًة في 20 مو�ضوعًا. فهي تقي�س نطاقًا و��ضعًا من خدمات 

�لمدينة، وعو�مل جودة �لحياة فيها، وت�ضمل: خدمات �لمدينة 

مثل �لتعليم، و�لطاقة، و�لمالية، و�لترفيه، وطو�رىء �لحريق، 

و�ضرعة �ال�ضتجابة، و�لحوكمة، و�ل�ضحة، و�الأمان، و�لنفايات 

�ل�ضلبة، و�لنقل، و�لتخطيط �لمدني، و�لمياه و�لمياه �لعادمة. �أما 

فيما يتعلق بجودة �لحياة، فاإن موؤ�ضر�تها هي: �لم�ضاركة �لمدنية، 

و�لثقافة، و�الق�ضاد، و�لبيئة، و�لماأوى، و�لعد�لة �الجتماعية، 

و�لتكنولوجيا و�البتكار. وُيعّد كل موؤ�ضر من هذه �لموؤ�ضر�ت قيا�ضًا 

لعدة متغّير�ت . 

وتبرز �لحاجة �إلى نموذج لتنظيم وتطوير �لمدينة �لذكية. ونظرً� 

لعدم توفر نموذج و�حد ينا�ضب جميع �لحاالت، ينبغي �أن تكون 

�لنماذج مرنة، بحيث يمكن �إعادة ت�ضميمها وتطويرها لتنا�ضب 

حالة مدينة معينة.  فاالإختالفات �لو��ضعة وتنّوع طبيعة �لمدن 

يتطلب بال�ضرورة نماذج ت�ضتطيع ��ضتيعاب هذه �لتغيير�ت 

و�لفروقات. وفي �أي نموذج معتمد لمدينة ذكية، ينبغي �العتماد 

على بع�س ركائز �لتطوير. وهذه �لركائز هي:

ُتعّد �لمدينة نظامًا �إجتماعيًا معّقدً�، ولذ�، ينبغي �أن 	 

تكون �لعو�مل �الإقت�ضادية و�الإجتماعية في جوهر خطة 

تطوير�لمدينة �لذكية؛

للبعد �لثقافي �أي�ضًا �ضلة وثيقة، وهو �أ�ضا�س قوي للتنفيذ 	 

�لناجح، وينبغي مكاملته بالعملية ب�ضكل جيد؛

�عتماد منظومة �الإبتكار وم�ضاركة �لمو�طنين في �لمر�حل 	 

�الأولى لعمليات �لبحث و�لتطوير: وقد ي�ضيف ذلك �لمزيد 

من �لدعم و�لمعرفة ويعّزز �لمكّونات �لموؤ�ض�ضية للمدن 

�لذكية، باالإ�ضافة �إلى �إ�ضهامه في تج�ضير �لفجوة �الإبتكارية 

فيها؛

�لتبني �لحكيم و�لمنا�ضب للتطبيقات و�لحلول للمدن �لذكية: 	 

وي�ضاعد ذلك على تطوير �لبعد �لتقني، مثل �لهاتف �لنّقال، 

و�لح�ضا�ضات، و�لو�جهات �ل�ضديقة للم�ضتخدم، وي�ضهم حتمًا 

في �إثر�ء �ضبكات �لجيل �لثالث �لال�ضلكية )G3)، باالإ�ضافة 

�لى تح�ضين �ضبكات �لنفاذ وتوفير �لت�ضغيل �لبيني الإتاحة 

ن�ضر �لحو�ضبة في كل مكان.
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4.3 م�ضتويات �لقيا�س

تعر�س هذه �لدر��ضة �لعديد من نماذج �لقيا�س، ومجموعات 

�لموؤ�ضر�ت، وطرق تقييم �لمدن �لذكية. وقد لوحظ �أن بع�س 

نماذج �لقيا�س يرّكز على م�ضتويات مختلفة من جو�نب �لمدينة 

�لذكية، ومن ثّم، فاإن �لقيا�س ال يتعلق باأ�ضياء مختلفة فح�ضب، 

بل يجري �أي�ضًا على م�ضتويات وم�ضاهد�ت متفاوتة. وعليه، ينبغي 

�أخذ �الأبعاد �لم�ضار �إليها في )3.2( �أعاله بالح�ضبان، فيما 

يتعلق بالم�ضتوى و�لم�ضاهد�ت. يمكن تعريف منظورين رئي�ضيين 

�أو م�ضتويين ترتبط بهما عملية قيا�س �لمدن �لذكية، وهما:

منظور �لحوكمة على �لم�ضتوى �لكّلي: وهو �لم�ضتوى �لذي . 1

جرى عليه قيا�س مدى »�لذكاء« عمومًا. وفي �لحقيقة، تهتم 

�لمقايي�س ذ�ت �ل�ضلة بال�ضفات �لعامة للمدينة �لذكية 

وعملياتها. وتم تحديد ثالثة مقايي�س بو�ضوح، وهي:

قيا�س �الأد�ء؛	 

قيا�س �لخ�ضائ�س: تّم تحديد �ضتة خ�ضائ�س رئي�ضية لقيا�س 	 

»ذكاء �لمدينة« بعبار�ت عامة؛

قيا�س ن�ضوج �لمدينة �لذكية.	 

منظور �الهتمام �لخا�س: ينبغي تقييم �لمدن �لذكية من . 2

حيث قدرتها على �لتكامل في �أمور معينة، مثل �لجغر�فيا، 

و�اللتز�مات �لوطنية، و�لحكومة �اللكترونية و�لرو�بط 

ذ�ت �ل�ضلة، وتطّور �لبيانات �لمفتوحة. وفيما يلي �الأمور 

�لرئي�ضية في هذ� �لمجال:

�لمقيا�س �الإقليمي مثل م�ضتوى �لتفاعل مع �لمدن �الأخرى في 	 

�الإقليم، �أو م�ضتوى ذكاء �لمدينة باعتبارها »منطقة ذكية«.

مقيا�س �لحكومة �لمفتوحة: ي�ضمح توفير �لبيانات �لعامة 	 

�لمفتوحة في �لمدينة �لذكية، و��ضتخد�م �لبيانات وتكييفها 

وتكاملها، وتوفر �لدرو�س �لم�ضتقاة من هذه �لبيانات 

�لمفتوحة، بتطوير مقايي�س هامة لقيا�س مدى نجاح �لمدينة 

�لذكية، بغية ��ضتخد�مها في عمليات �لتخطيط و�لتطوير.

مقيا�س �لجاهزية �الإلكترونية: لما كانت تطبيقات �لمدينة 	 

�لذكية تعتمد باالأغلب على �لخدمات �الإلكترونية، فاإن طرق 

�لنفاذ �إلى بو�بة )GGGGGG( �لمدينة ب�ضقيها �لثابت 

و�لنّقال، يمّثل مدى ن�ضوج �لمدينة �لذكية تمثياًل و��ضحًا، 

ولذ�، ُيعّد مقيا�س �لجاهزية �الإلكترونية من �الأمور �لهامة.

4.4 مقايي�س مختارة للمدينة �لذكية.

 IBM( 4.4.1 مقيا�س �الأد�ء الأي بي �إم

)Performance Measurement

ُيعّد �أد�ء �لمدن �لذكية �أمرً� �أ�ضا�ضيًا للتقّدم �الإقت�ضادي 

و�الإجتماعي. وُيدعم مثل هذ� �الأد�ء من �الأنظمة �الأ�ضا�ضية، وهي 

من�ضات معقدة ومن�ضاآت ت�ضّخر �لتكنولوجيا �لذكية في خدمة 

�لمدينة. تتكامل �لخدمات �لمدنية وت�ضهم في �لتن�ضيق بين 

�لن�ضاطات، وتبادل �لبيانات، وتعمل على �ضمان �أد�ء منا�ضب 

الأنظمة �لمدينة �لذكية. ويقترح نموذج �الأد�ءGGG  ثالثة 

مكّونات نظرية رئي�ضية، جرى تحديدها كمتغير�ت محتملة 

للقيا�س. ويمكن تفكيك كل منها �إلى مجموعات من �لموؤ�ضر�ت 

�لفرعية وتخ�ضي�س قيم رقمية لها. وهذه �لمجموعات �لفرعية 

هي:

�الأجهزة و�لمعّد�ت: ت�ضمل �لبنود �لرئي�ضية للقيا�س مثل 	 

�لح�ضا�ضات، و�أجهزة جمع �لبيانات، وح�ضا�ضات مر�قبة 

�ضبكة توليد �لكهرباء وغيرها. ويمكن بهذه �لقيا�ضات 

و�لمعّد�ت �لتو�ضل �إلى حقيقة مهمة، وهي قابلية �لمدينة 

�لذكية لجمع بيانات �آنية، عامة وخا�ضة، وتبادلها وفق 

�أ�ض�س م�ضّممة م�ضبقًا، وتوفير �لفر�ضة لمعالجة وحل كثير 

من �لم�ضكالت و�لتحديات �لتي تو�جه �لمدن، و�لتي تمتد 

من تح�ضين �لخدمات �لمكتبية �إلى �ضيانة �أنظمة �ل�ضرف 

�ل�ضحي.

�لتر�بط: تحاول هذه �لقيا�ضات تقييم مدى �لتر�بط 	 

�لحا�ضل بين �لمو�طنين وموؤ�ض�ضات �الأعمال، باالإ�ضافة 

�إلى قيا�س �لتر�بط بين �لمكّونات �لموؤتمتة مثل �الإت�ضاالت 
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بين �لمركبات في بيئة �لنقل �لذكية، وغيرها. وي�ضمح هذ� 

�لتر�بط على رفع قدرة �الت�ضال و�لتن�ضيق بين �الأ�ضياء، 

و�لنا�س، و�الأنظمة عبر �الإطار �لعام للمدينة. ويف�ضح �لطريق 

�أمام جمع وتبادل �لمعلومات.

�لذكاء:وهو �لنوع �لجديد من نماذج و�إجر�ء�ت �لحو�ضبة 	 

مثل �لبرمجيات و�لتطبيقات �لذكية. ويمكن بقيا�س مثل هذ� 

»�لذكاء« تحديد مدى ذكاء �لمدينة.

4.4.2 مقايي�س �لجاهزية �الإلكترونية الإد�رة 

�ل�ضوؤون �الإقت�ضادية و�الإجتماعية لالأمم �لمتحدة 

UN DESA e-)Readiness Metrics(

باتت �لبو�بات �الإلكترونية للحكومات مو�ضع �هتمام كبير لي�س 

فقط من قبل موظفي �لحكومات، بل من قبل �لمو�طنين و�لقطاع 

�لخا�س �أي�ضًا. فقد �أدى �لبحث �إلى تحديد �لميز�ت �الأ�ضا�ضية 

و�لجوهرية �لتي ت�ضاعد على �إجر�ء قيا�ضات �لمقارنة. وقامت 

�إد�رة �ل�ضوؤون �الإقت�ضادية و�الإجتماعية في �الأمم �لمتحدة 

بتطوير منهجية قيا�س معينة، و�لتي �أ�ضبحت تدريجيًا معيارً� 

في قيا�س �لجاهزية �الإلكترونية. وباالأخ�س في منهجية من�ضقة 

لر�ضد تقّدم �لحكومات في تطبيق بر�مج �لحكومة �الإلكترونية.

�إن هذ� �لمقيا�س هو �إجر�ء ي�ضاعد على تقييم جاهزية �لبو�بات 

�الإلكترونية و�إعد�د �أد�ة قيا�س ت�ضمح بالمقارنة بين �لدول 

لتقييم و�ضع تطور �لحكومة �الإلكترونية لديها. وبالطبع، فاإنها 

توفر �أي�ضًا فر�ضة لتبادل �لدرو�س �لم�ضتقاة و�لممار�ضات 

�لجيدة، وخا�ضة لم�ضاندة �لتوجه نحو بناء مجتمع معلومات 

�أكثر �ضمولية. يمكن �لنظر �إلى بو�بة حكومة �لمدينة �لذكية 

على �أنها بو�بة حكومية، ومن ثّم، يمكن قيا�ضها با�ضتخد�م 

�لمقيا�س ذ�ته. وُت�ضتخدم مجموعة قيم ريا�ضية الحت�ضاب موؤ�ضر 

 EGDI ¬	 e-Government( تطور �لحكومة �الإلكترونية

Development Index(. وتمثل هذه �لقيمة �لمعّدل 

�لح�ضابي لثالثة موؤ�ضر�ت: موؤ�ضر �لبنية �لتحتية لتكنولوجيا 

�لمعلومات و�الإت�ضاالت )ت.م.�إ(، موؤ�ضر �لر�أ�ضمال �لب�ضري، 

وموؤ�ضر �لخدمات على �ل�ضبكة.

4.4.3 مقيا�س �لمدينة �لذكية متو�ضطة �لحجم 

 EU medium-Sized( في �الإتحاد �الأوروبي

)Smart City Metric

بعد در��ضات م�ضتفي�ضة جرى تطوير �إطار لقيا�س �لمدن �لذكية 

)Giffinger, R et al.2007(، وتطبيقه بهدف قيا�س مرتبة 

�لمدن �لمتو�ضطة �لحجم في �الإتحاد �الأوروبي. وي�ضم هذ� 

�الإطار �ضت خ�ضائ�س �أ�ضا�ضية للمدن  �لذكية، ي�ضمل كل منها 

مجموعة عو�مل، وله مجموعة موؤ�ضر�ت لقيا�ضه.

وعلى �ضبيل �لمثال، �إحدى هذه �لخ�ضائ�س هي »�القت�ضاد 

�لذكي« �أو �لتناف�ضية. تتوفر �ضبعة عو�مل لتحديد هذه �لخا�ضية، 

�أحدها هو �لروح �البتكارية )�نظر �لملحق .1 (. ولقيا�س هذ� 

�لعامل، تّم تعريف و�عتماد ثالثة موؤ�ضر�ت، وهي: �الإنفاق على 

�لبحث و�لتطوير كن�ضبة من �لناتج �لمحلي �الإجمالي، ون�ضبة 

�لتوظيف في موؤ�ض�ضات �الأعمال �لم�ضرفية، وعدد طلبات 

بر�ء�ت �الختر�ع للفرد �لو�حد. ولكل من هذه �لموؤ�ضر�ت طريقة 

ريا�ضية/�ح�ضائية معينة، يمكن ��ضتخد�مها لقيا�س قيمة 

�لموؤ�ضر �لمتعلق بمدينة ما.

ت�ضمل هذه �لخ�ضائ�س �ل�ضت �إجمااًل 33 عاماًل و74 موؤ�ضرً�. 

ويعر�س �لملحق )1( �لعو�مل �لمرتبطة بهذه �لخ�ضائ�س.

 Triple( 4.4.4 المقيا�س اللولبي الثالثي

 )Helix Metric

يتناول �لمفهوم �للولبي �لثالثي �الإبتكار و�لتنمية �الإقت�ضادية 

في مجتمع �لمعرفة. وين�س على �أن �إمكانات �البتكار و�لتنمية 

�القت�ضادية في مجتمع �لمعرفة تتركز و�ضوحًا في �لجامعات، 

باالإ�ضافة �لى مزج �لعنا�ضر من �لجامعات و�ل�ضناعة و�لحكومة 

لتوليد �ضيغ موؤ�ض�ضية و�جتماعية جديدة، بهدف �إنتاج ونقل 
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وتطبيق �لمعرفة. ويركّز �لمفهوم �الأ�ضا�ضي للمقيا�س على �أهمية 

بناء عالقات متعددة ومتبادلة في �الأطر �لموؤ�ض�ضية: �الأكاديمية 

)�لجامعات(، و�لعامة )�لحكومة(، و�لخا�ضة )�ل�ضناعة(، في 

نطاق خ�ضائ�س �لمدينة �لذكية، و�لتي ُتعنى بالتعلم و�لمعرفة 

و�ل�ضوق. تتوفر مجموعة من �لموؤ�ضر�ت �لر��ضخة �لتي تّم 

�قتر�حها وهي مدرجة في �لملحق )2(.

ISO 4.4.5 مقايي�س

 International( ت�ضهم �لمنظمة �لدولية للمعايير

Standards Organization( في و�ضع تعاريف دقيقة 

للمعايير و�لق�ضايا �لمرتبطة بمقارنة �الأد�ء، مثل �لمنتجات، 

و�لعمليات، و�ل�ضناعة. وفي �لحقيقة، فهي تمثل �لمنظمة �لدولية 

�لكبرى لتطوير �لمعايير ب�ضكل طوعي. تقّدم �لمعايير �لدولية 

�أحدث �لمو��ضفات للمنتجات و�لخدمات وفق �أف�ضل �لممار�ضات، 

باالإ�ضافة �لى م�ضاعدتها في رفع كفاءة وفاعلية �ل�ضناعة. 

ويمكن ��ضتخد�م �لمعايير ISO لمعالجة �لعديد من �لتحديات 

�لمدنية )�لح�ضرية( بهدف دعم �لتنمية �لم�ضتد�مة. وهي تقّدم 

�أي�ضًا �لمتطلبات �لتف�ضيلية للمر�قبة �لفنية و�الأد�ء �لوظيفي. 

وبالتاأكيد، توؤثر �لعديد من معايير ISO على خ�ضائ�س �لمدن 

�لذكية. ومع �أن منظمة ISO  لم ت�ضع معيارً� محّددً� للمدن 

�لذكية، �إال �أن �لكثير من �لمعايير �لفردية �لمتوفرة ت�ضهم في 

عملية �لقيا�س، وفي تحقيق �لمقارنة على �ضعيد �لمعي�ضة �لذكية. 

وتعمل لجنة )TC 268( من �لمنظمة حاليًا على تطوير معايير 

دولية في هذ� �لمجال، ت�ضمل دلياًل �إر�ضاديًا للمدينة �لذكية 

وحوكمتها، ومعيار متانة �لمدينة �لذكية.

4.4.6 المر�سد الح�سري العالمي: مقيا�س 

موؤ�سر تنمية المدينة )CDI( للمدينة الذكية؟ 

تم �إطالق برنامج �لموؤ�ضر�ت �لمدنية �لتابع لبرنامج �الأمم 

�لمتحدة للم�ضتوطنات �لب�ضرية ) Habitat	 UN( في �لعام 

1988 بهدف قيا�س �لبيئة �لح�ضرية وجودة �ل�ضكن في �لمدن، 

وو�ضع موؤ�ضر�ت �ل�ضكن �لمنا�ضبة. يغطي �لبرنامج �لحاجة 

�لعالمية �لملّحة لتح�ضين قاعدة �لمعرفة �لمدنية من خالل 

م�ضاعدة �لمدن على ت�ضميم وجمع وتطبيق بيانات �لموؤ�ضر�ت 

�لموجهة نحو �ل�ضيا�ضات. وجرى موؤخرً� طرح مقيا�س �أكثر 

ن�ضوجًا للمدينة �لذكية ُيعنى بالتطوير �لح�ضري �لم�ضتد�م. وهو 

ي�ضم 23 موؤ�ضرً� رئي�ضيًا وقائمة من 9 مجموعات فرعية نوعية تّم 

�عتمادها. يمثل جمع بيانات هذه �لموؤ�ضر�ت �لمتطلبات �لدنيا 

الإعد�د �لتقارير حول �ل�ضكن و�لتنمية �لح�ضرية. وثمة موؤ�ضر 

�آخر م�ضتق من هذ� �لمقيا�س وهو »موؤ�ضر �لتنمية في �لمدينة« 

)CDI(. ي�ضاعد هذ� �لموؤ�ضر على ترتيب �لمدن وفق م�ضتوى 

�لتنمية فيها، وي�ضمل �لموؤ�ضر عدة متغير�ت متر�بطة مع بع�ضها، 

يجري �حت�ضابها وفق طرق متنوعة للو�ضول �إلى �لنتيجة ذ�تها 

تقريبًا. ويمكن باال�ضتفادة من هذه �لمرونة لتطوير موؤ�ضر خا�س 

بالمدينة �لذكية.

4.4.7 مقايي�س من�ساأة موؤ�سرات المدينة 

 Global City Indicators( العالمية

)Facility Metrics

ُتعّد من�ضاأة موؤ�ضر�ت �لمدينة �لعالمية  تجّمعًا من �لمنّظمات 

�لدولية، و�لمدن، و�لموؤ�ض�ضات و�لمهنيين من كافة �أرجاء �لعالم، 

وهي ُتعنى بتنظيم ودعم �لبحث �لمتعلق بتطوير �لمدينة �لذكية. 

وتقّدم موؤ�ضر�ت مدنية ر��ضخة مع توفير منهجية معيارية عالمية 

ت�ضمح بمقارنة �أد�ء �لمدينة وتبادل �لمعرفة فيها. .

4.5 النجاحات والتحديات 

تهدف عملية قيا�س �لمدينة �لذكية �إلى تحقيق نجاحات ولكنها 

معر�ضة �أي�ضًا للتحديات. فقد يوؤدي �ختيار �لمقايي�س �لمنا�ضبة 

وطرق �لقيا�س �إلى �لح�ضول على نتائج جيدة، وهي قد ت�ضاعد 
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متخذي �لقر�ر من �تخاذ �أف�ضل �لقر�ر�ت و�أكثرها حكمة 

العتمادها من قبل حكومة �لمدينة �لذكية. وكما ُذكر �آنفًا، ينبغي 

في غياب مجموعة خا�ضة من �لموؤ�ضر�ت �إجر�ء عملية �الختيار 

بعناية، مع �الأخذ بالح�ضبان للمفهوم، و�لنموذج وخ�ضائ�س 

�لمدن �لذكية. ويعتمد ذلك على �لمدينة �لمعينة �لمر�د قيا�ضها.

ثّمة عو�مل نجاح مختلفة لتنفيذ خطة تطوير �لمدينة �لذكية، 

بع�ضها حرج، وبع�ضها محدود �لتاأثير. ومن �لعو�مل �لمهمة ما 

يلي:

�لقيادة وت�ضمل قيادة �لحكومة، وعدم �لتفريط في �لقيم 	 

�الأ�ضا�ضية، و�عتماد مقاربة متكاملة للتطوير �لح�ضري. 

وُيعتبر ذلك من �أهم عو�مل �لنجاح.

توفر تنفيذ قو�عد و�أنظمة جيدة الإد�رة �لمدينة، وهي �أي�ضًا 	 

من �لعو�مل �الأ�ضا�ضية للنجاح.

�لتعاون: وُيعّد من �أكثر عو�مل �لنجاح حرجًا، �إذ �إنه يلزم 	 

�لحكومة و�أ�ضحاب �لم�ضلحة و�لقطاع �لخا�س بالعمل 

�لم�ضترك.

يعد �لتركيز على عو�مل �لبيئة عامل نجاح �آخر،ال 	 

�ضيما نظام ت�ضنيف �الأبنية �لخ�ضر�ء �لمحلية و�لدولية 

و�ال�ضتخد�م �لح�ضيف لالأر��ضي.

وبالحديث عن �ل�ضوؤون �الإجتماعية ، ينبغي �إيالء �لق�ضايا 	 

�لمتعلقة باالأو�ضاع �الجتماعية و�الأخالقية في حياة �لمجتمع 

�لمحلي �الهتمام �لمنا�ضب ل�ضمان �لنجاح.

�لتعاون بين �أ�ضحاب �لم�ضلحة: وهو عامل نجاح �أ�ضا�ضي.	 

وبالطبع، ُيعّد توفر �لمو�رد وح�ضن �إد�رتها بكفاءة �أمرً� 	 

�ضروريًا.

تكثر �لتحديات �لمتوقع مو�جهتها في �لمدن �لذكية. ويبدو جليًا 

�أن بع�س هذه �لتحديات مهمة وينبغي مو�جهتها بطريقة منا�ضبة. 

وفيما يلي �أهم هذه �لتحديات:

تكلفة �لتطوير ونق�س م�ضادر �لتمويل �لالزم لدعم �لتنفيذ، 	 

هي من �لتحديات �لرئي�ضية. وُيعد ثبات م�ضادر �لتمويل 

بنف�س �أهمية توفر �لم�ضادر، �إذ �إن م�ضادر �لتمويل تعاني 

غالبًا من �ل�ضغوطات �لخارجية، ولذ� فهي �ضريعة �لتاأثر 

ومتقلبة.

�ضعوبة �ال�ضتد�مة في م�ضاركة �لجهات �لمهتمة و��ضتمر�ر 	 

�لتعاون مع �أ�ضحاب �لم�ضلحة.

�لقدرة و�لنجاح في مو�ءمة �هتمامات �لجهات �لمعنية، بما 	 

في ذلك �لمحافظة على م�ضتوى م�ضاركة �لقطاع �لخا�س.

قابلية �لحفاظ على �لمو�رد �لب�ضرية �لماهرة، و�لحفاظ على 	 

�لم�ضتوى �لمهني لفرق �لعمل.

�لقدرة على ��ضتد�مة �ل�ضيانة �لت�ضغيلية، وُيعّد ذلك من 	 

�لتحديات �لد�ئمة.
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الف�شل 5:
ق�ش�ص نجاح مدن 

ذكية
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5.1 مدن ذكية

5.1.1 لندن

�إن �لقر�ر �لذي �تخذته حكومة مدينة لندن للتحول �إلى مدينة 

ذكية هو قر�ر جريء وطموح، ولي�س ب�ضيطًا كما يظن �لبع�س، 

على �لرغم من �أن �لمدينة متقدمة ومتطورة وقريبة من كونها 

مدينة ذكية.

تعد لندن مركزً� عالميًا للتجارة و�لثقافة. وهي مدينة متنوعة 

ولها �رتباط مع جميع دول �لعالم. وقد �أثبتت تناف�ضية عالية في 

�قت�ضادها من خالل �الإبد�ع و�لت�ضميم و�لعلوم و�لتكنولوجيا 

و�لبنوك و�لتمويل. وهي �أي�ضًا مركز الإنتاج �لمعرفة و�الختر�عات 

وريادة �الأعمال. ولها دور قيادي وممّيز في �أوروبا من حيث عدد 

�ل�ضركات �لتكنولوجية �لنا�ضئة في مجال �لرعاية �ل�ضحية، وفي 

مجال تلبية �الحتياجات �لملحة للمدن �لعالمية. �إال �أن �لتحول 

�إلى مدينة ذكية حقيقية يحتاج �إلى �أمرين �أ�ضا�ضيين، �لتخطيط 

�ل�ضليم وتوفر �لمو�رد.

لندن مدينة �ضريعة �لنمو، ومن �لمتوقع �أن ي�ضل تعد�د �ضكانها 

�إلى )10( مليون ن�ضمة في عام 2030، و�ضيترتب على ذلك 

�إعد�د �لبنية �لتحتية �لالزمة. كما ي�ضهم هذ� �لنمو في خلق 

�لكثير من �الإزدحامات �لمرورية و�ضعوبات في �لمو��ضالت 

و�لنقل. وحيث �أن معدل �أعمار �ضكان لندن يعتبر من �لمعدالت 

�لمرتفعة، فبالتالي هناك حاجة �إلى رفع م�ضتوى �لخدمات �لتي 

تقّدمها �لمدينة وزيادة قدر�تها في مجاالت �لرعاية �ل�ضحية 

و�لرعاية �الجتماعية و�حتياجات �لتعليم. ومع �زدياد �لطلب على 

هذه �لخدمات، تزد�د �لحاجة �إلى تح�ضين �إد�رة �لطاقة و�إد�رة 

�لمر�فق، باالإ�ضافة �إلى تح�ضين �إد�رة �لنفايات ون�ضب �لتلوث 

�لمتز�يدة.

ق�ض�س جناح مدن ذكية
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روؤية لندن �لذكية: ��ضتخد�م �لطاقة �البد�عية 

للتكنولوجيات �لحديثة لخدمة وتح�ضين ظروف �لمعي�ضية 

في لندن

ال �ضك في �أن زيادة �الإ�ضتثمار في �لتكنولوجيا �لجديدة بات �أمرً� 

�ضروريا لكي تحافظ لندن على تميزها في �لم�ضتقبل. وعلى 

 )WiFi( لرغم من �أن لديها �إحدى �أ�ضرع �ل�ضبكات �لال�ضلكية�

في �لعالم، فاإن مو��ضلة �لتطور �لتكنولوجي، وخا�ضة في مجال 

�لبنية �لتحتية و�لتطبيقات �لذكية، يعتبر متطلبًا �أ�ضا�ضيًا في 

م�ضتقبل لندن كمدينة ذكية. 

ومن �الأمثلة على مو��ضلة �لتطور �لتكنولوجي، فاإن لندن تعتبر 

ر�ئدة في كمية �لبيانات حيث ي�ضجل مركز بيانات مدينة لندن 

�الإلكتروني �أكثر من )25000( زيارة، وتم �إن�ضاء �أكثر من 

)450( تطبيق ذ� �ضلة . كما �أن �أنظمة �إد�رة �لركاب وطرق 

�لمو��ضالت هي من �أكثر �الأنظمة تطورً� في �لعالم. ومن �الأمثلة 

�أي�ضًا على �لتطور �لتكنولوجي و�البد�عي، نظام ر�ضوم �الزدحام 

للمركبات من خالل �أرقام لوحاتها، و�الأنظمة �لذكية في �إد�رة 

�ضبكات �لطرق، وتوفير قنو�ت �ت�ضال ال�ضلكية لالنترنت على 

قطار�ت �الأنفاق. كما تم �بتكار طرق الإعادة ��ضتخد�م �لحر�رة 

�لنا�ضئة عن ق�ضبان �ل�ضكك �لحديدية لقطار�ت �الأنفاق، 

و�لمحطات �لفرعية. 

�إن زيادة �ال�ضتثمار في �لتكنولوجيا و�لبيانات يمكن �أن ي�ضاعد 

على �لتح�ضين في:

�لموؤ�ض�ضة - يمّكن موؤ�ض�ضات �الأعمال من �الإبتكار و�ال�ضتجابة 	 

لالحتياجات

�لمهار�ت  -يعّزز �لح�ضول على �لمعرفة و�لتدريب لتمكين 	 

�للندنيين من �لم�ضاركة

�لطاقة و�لمر�فق  - �إد�رة �لمو�رد بكفاءة وحما�س، مع 	 

��ضتيعاب �لطلب على هذه �لمو�رد و�لتقليل من �آثار �نبعاث 

�لكربون

�ل�ضالمة  -�ندماج �لتكنولوجيا و�لبيانات لتاأمين �ضالمة 	 

�للنديين

�ل�ضحة - طرق جديدة لتوفير �لرعاية و�لمر�قبة �ل�ضاملة 	 

للمر�ضى 

�لنقل - تخطيط و�إد�رة �لرحالت لتخفيف �الإزدحامات 	 

�لمرورية 

وب�ضكل عام، فقد ��ضتطاعت لندن وبمهارة توظيف �لتكنولوجيات 

�لذكية و�لحديثة لتوفير معي�ضة ذكية ل�ضكانها. هذ�، وت�ضعى لندن 

�إلى مو�جهة �لتحديات �لم�ضتقبلية لتتحول على طريقتها �إلى 

»مدينة ذكية«. وفي عام 2013، �أن�ضاأ رئي�س بلدية لندن مجل�س 

مدينة لندن �لذكية، للعمل على و�ضع وتنفيذ ��ضتر�تيجية لندن 

ل�ضمان �أن �لتكنولوجيا �لرقمية �ضوف تجعل لندن مكان �أف�ضل 

للجميع. ومن �لمتوقع �أن يحدد �لمجل�س مقاربته للمو�ضوع خالل 

�الأ�ضهر �لمقبلة.

تحسين حياة
سكان لندن

الشفافية
والبيانات

المفتوحة

التعاون و
المشاركة

التقنيات
المبتكرة

الكفاءة
وادارة الموارد

�ل�ضكل )7(: تحقيق روؤية لندن - �لمدينة �لذكية
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في عام 2012، �أثبتت لندن من خالل �الإد�رة �لذكية للمدينة 

و�عتماد �لتكنولوجيا �أنها يمكن �أن تكون مدينة ذكية على م�ضتوى 

عال. وهذ� بدوره �أدى �إلى تبني »روؤية رئي�س �لبلدية لعام 2020« 

)Mayor’s Vision 2020( و�لتي حر�ضت على �لتكنولوجيا 

و�البتكار.

مبادرات نحو تحقيق روؤية لندن 2020

�للندنيون في �ل�ضميم: م�ضاركة وتمكين �لمو�طنين في . 1

لندن. و�لعمل �لم�ضتمر لزيادة عدد �للندنيين �لذين 

ي�ضتخدمون �لتكنولوجيا �لرقمية للم�ضاركة في و�ضع 

�ل�ضيا�ضات للمدينة. كما �ضملت هذه �لمبادرة �أي�ضا �إعد�د 

��ضتر�تيجية لندن �لرقمية �لت�ضاركية مع نهاية عام 2014. 

وكذلك م�ضاعفة عدد �لمتدربين على �لتكنولوجيا مع نهاية 

عام 2016.

�لنفاذ �لى �لبيانات �لمتاحة:  ُي�ضتخدم �لنفاذ �لم�ضموح . 2

�إلى بيانات مدينة لندن حاليًا لتخطيط وت�ضغيل �لمدينة. 

و�أحد �لم�ضادر �لرئي�ضية هو مخزن بيانات لندن. �إذ �أنه 

من �أول �لمن�ضات �لتي �ضمحت بالنفاذ للح�ضول على 

�لبيانات �لعامة، وهذ� بدوره �أ�ضرك مجتمع �لمطّورين في 

لندن مما �أدى �إلى �إنتاج �لعديد من �لتطبيقات �لتي ت�ضاعد 

�لمدينة على �لعمل ب�ضكل �أف�ضل. وقد ُجمعت هذه �لبيانات 

ّنفت ح�ضب �الأولويات وُحفظت و��ضُتخدمت وفق �لمعايير  و�ضُ

�لعامة. وتّم �لحفاظ على تن�ضيق وثيق مع �التحاد �الأوروبي 

بهذ� �لخ�ضو�س. و��ضتمرت �لجهود لت�ضجيع �للندنيين على 

��ضتخد�م �لتكنولوجيا �لرقمية للو�ضول �إلى �لمعلومات عن 

�لمدينة .

رفع �ضوية �لبحث و�لتكنولوجيا و�لمو�هب �الإبد�عية في . 3

لندن:  من خالل �إطالق »تحّدي �الإبتكار للندن �لذكية« 

)Smart London Innovation Challenge( ف�ضوف 
يختار ح�ضد من �لرو�د و�لباحثين وموؤ�ض�ضات �الأعمال 

و�لمو�طنين، وهذ� من �ضاأنه �أن يقود �إلى تطوير حلول تعالج 

تحديات نمو �لعا�ضمة. و�ضيجري تطبيق ونقل هذه �لحلول 

�إلى �لمدن �الأكثر نموً� عالميًا.

�لتجمع من خالل �ل�ضبكات: �إن لندن هي في �لحقيقة . 4

منظومة �بتكار متطورة للغاية، وذلك ب�ضبب حجمها، 
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و�الأعد�د �لكبيرة و�لمتنوعة لموؤ�ض�ضاتها. تهدف �ضبكة 

 Smart London Innovation( بتكار لندن �لذكية�

Network( �لتي �ضيجري �إن�ضاوؤها لتحديد وتجميع �لكم 
�لهائل من ن�ضاطات �لمدينة �لذكية �لموجودة و�لنا�ضئة 

في �لعا�ضمة �إلى م�ضاندة �ل�ضركات �ل�ضغيرة و�لمتو�ضطة 

وكذلك مجتمع �الإبتكار في لندن، الغتنام �لفر�س في �ل�ضوق 

وم�ضاعدتها على �لنمو و�لتو�ضع.

تمكين لندن من �لتكيف و�لنمو:  ُيعتبر ��ضتمر�ر و�ضع . 5

�ال�ضتر�تيجيات �لذكية با�ضتخد�م تكنولوجيا �ل�ضبكة �لذكية 

)Smart Grid( من �أهم مبادىء خطة تطوير مدينة لندن 
�لذكية 2020. وتهدف �ال�ضتر�تيجية �إلى تح�ضين �إد�رة 

�لعر�س و�لطلب على �لطاقة و�لمياه. وهذ� من �ضاأنه �أن 

يحّفز على ��ضتخد�م �لبيانات و�لتكنولوجيا الإجر�ء عمليات 

�إعادة �لتدوير و��ضتغالل �لنفايات ب�ضكل فعال. وباالإ�ضافة 

�إلى ذلك ف�ضوف ُي�ضار �إلى تطوير طرق �أف�ضل لتقليل 

�النبعاثات من قطاع �لنقل في لندن بن�ضب قد ت�ضل �إلى 

50%، و�أي�ضًا تقليل �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة بن�ضبة 40% عن 

م�ضتويات عام 1990.

تعزيز �لتعاون بين �للندنيين وحكومة �لمدينة: تدعو �لخطة . 6

�إلى زيادة م�ضاركة �لبيانات بين حكومة لندن و�أ�ضحاب 

�لم�ضلحة. و�ضوف ي�ضاحب ذلك �جر�ء بحث لتقييم عمليات 

تقديم �لخدمات و�بتكار طرق جديدة في هذ� �لمجال، 

باالإ�ضافة �إلى �لعمل على زيادة ح�ضة �ل�ضركات �ل�ضغيرة 

و�لمتو�ضطة من عقود �لقطاع �لعام �أو فر�س �لتوريد.
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5.1.2. ام�ستردام 

 ُتعتبر مدينة �أم�ضترد�م و�حدة من �أكثر �لمو�نىء ن�ضاطًا في 

�لعالم ومقرً� لل�ضركات �لكبيرة وهي مدينة ذ�ت �ضمعة مهمة 

في مجالي �لتجارة و�لمال. وقد باتت �إحدى �أهم �لمو�نىء في 

�لعالم كنتيجة للتطوير �لمبتكر لديها في مجال �لتجارة . مما 

�ضجع �لقياد�ت في �لمدينة على و�ضع هدف طموح باأن ت�ضبح 

�م�ضترد�م �أول مدينة �أوروبية ذكية. �إن نقاط �لقوة في �لمدينة 

حّفزت قياد�ت �لمدينة على �لنجاح في هذ� �لم�ضعى. ونقاط 

�لقوة هذه ت�ضمل �لتعليم �لجيد لل�ضكان و�جادتهم عدة لغات، 

وقلة �لف�ضاد �ل�ضيا�ضي، وكذلك موقعها في و�ضط �أوروبا. ومن 

�أهم �الإنجاز�ت �لتي تم �لتخطيط لها لتحقيق هذه �لروؤية كانت 

�إن�ضاء �ضبكة �ت�ضاالت ومو��ضالت ذكية مع �أجهزة قيا�س ذكية، 

ومركبات تعمل على �لطاقة �لكهربائية، وت�ضميم مباِن ذكية. 

وبالن�ضبة �إلى �لم�ضاكل �لرئي�ضية في ��ضتهالك �لطاقة، وخا�ضة 

في �لمناطق �لتجارية و�لقطاع �لعام باالإ�ضافة �إلى �ل�ضكن 

و�لنقل، فقد تّم تناولها كجزء من �لتحّول �لذكي للمدينة.

�إن هذ� �لتحّول تّم ت�ضميمه الإظهار �م�ضترد�م كمدينة ذكية 

و�لتي قامت ب�ضكل ملحوظ بتخفي�س �نبعاثات ثاني �أك�ضيد 

�لكربون، وتح�ضين كفاءة �لطاقة وتغيير �ل�ضلوكيات. ومع �أن هذ� 

�لن�ضاط مرتبط ب�ضكل وثيق مع �لبرنامج �لمناخي الم�ضترد�م، 

�إال �أنه يظهر �م�ضترد�م على �أنها مدينة كبيرة ذكية في ��ضتد�مة 

حياة �قت�ضادية �ضليمة. وقد ��ضتطاعت �م�ضترد�م �لقيام بذلك 

خالل فترة ثالث �ضنو�ت )2009-2012( وبتكلفة تزيد عن 

مليار يورو. و�ضمل هذ� �لبرنامج �لعديد من �لم�ضاريع �لمبتكرة 

في �ضبيل تحقيق �لروؤية �لمعّدة. وتّم �ختيار مجموعة �لم�ضاريع 

بعناية حيث �ضاعدت حكومة �لمدينة �لحكيمة في �إنجاح هذ� 

�لتخطيط. وهذه �لم�ضاريع كانت بمعظمها تتعلق بتطوير 

�لمو�قع �لذكية �لعامة )مثل �لمد�ر�س �لذكية ومناخ �ل�ضو�رع(، 

و�لمو��ضالت )مثل مو�قف �ل�ضيار�ت �لذكية، ومحطات �ضحن 

�لبطاريات �لكهربائية �لخا�ضة بالمركبات �لكهربائية(، ومعي�ضة 

ذكية وبيئة عمل ت�ضجيعية مع قيام م�ضروع تحت ��ضم »طاقتنا« 

)OurEnergy(، و�لذي يهدف �إلى تزويد 8000 وحدة �ضكنية 

بطاقة متجددة معظمها من خالل ��ضتغالل طاقة �لرياح.

 �عتمد تنفيذ برنامج مدينة �م�ضترد�م �لذكية على �لعديد 

من �لتكنولوجيات و�الأ�ضاليب �لذكية لتنفيذ �لم�ضاريع �لذكية 

في �لقطاعات �القت�ضادية �لمختلفة مثل �الإ�ضكان و�لتجارة 

و�لنقل. وكان هناك تن�ضيق مع �لجهات �لحكومية �الأخرى 

و�لتي ت�ضرف على �لتوظيف و�الإ�ضتثمار و�ل�ضياحة لتمكينها من 

�كت�ضاب �لقدر�ت �لتكنولوجية �لمتوفرة لدى �إد�ر�ت �لمدينة، 

و�لتي �ضملت �الت�ضاالت و�لبيانات و�لتحكم و�ال�ضت�ضعار و�أجهزة 

�لتو��ضل مع �لمتعاملين وتطبيقاتها.

�أدركت حكومة �لمدينة �أهمية جودة وحجم �لمعلومات �لمتبادلة، 

وعليه تّم �لتاأكيد على قيام �لمو�طنين وموظفي �لمدينة 

بالم�ضاعدة في تطبيق هذه �لم�ضاريع من خالل �إ�ضر�كهم 

و�ال�ضتفادة من قدر�تهم.

ومن �لجدير بالذكر �أن م�ضاريع �لمدينة �لذكية الم�ضترد�م 

ي�ضارك فيها �أكثر من )70( �ضريكًا و�لعديد من �ل�ضركات مثل 

.)IBM, Accenture, Cisco(

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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5.2 المدن العربية الذكية 

5.2.1 دبي

�لتحول �لذكي 

�ن �إحدى ق�ض�س �لنجاح �لطموحة للمدن �لعربية �لذكية هي 

لمدينة دبي و�لمت�ضدرة هذ� �لمجال. غالبًا عند �لتخطيط 

لتطوير مدينة ذكية، يتم �در�ج �لتكنولوجيات �لذكية ح�ضب 

�أولويات �لمدينة، ولكن من �لحكمة �عتبار هذ� �لتحول 

كا�ضتمر�رية نحو تطبيق نظام �لحكومة �الإلكترونية. وقد قررت 

حكومة دبي �عتماد هذه �لنهج. و�ضرعت دبي منذ )12( عامًا 

في �لعمل بم�ضروع �لحكومة �الإلكترونية للو�ضول �إلى حكومة ذكية 

عاملة. وقد �أ�ضهم هذ� في توفير �أر�ضية �ضلبة لال�ضتناد عليها 

للو�ضول �إلى مدينة ذكية بي�ضر و�ضهولة.

www.dubai.( بعد �إطالق بو�بة حكومة دبي �الإلكترونية

ae(، �أ�ضبح باالإمكان �لتو��ضل مع 24 �إد�رة حكومية ومهياأة 

لتزويد �لخدمات للمو�طنين. كما �أ�ضبحت �الإجر�ء�ت �لتجارية 

و�لمعامالت �الإلكترونية متاحة وتم �إ�ضد�ر �لمر�ضوم و�لت�ضريعات 

�لمتعلقة بذلك. وفي �أقل من �ضنة، تم تحقيق �لعديد من 

�لنظم �لمبتكرة في عدة مجاالت، ومن �الأمثلة على ذلك 

)mDubai,e4all,e-job and AskDubai(. وقد تكاملت 

هذه �لخدمات مع �أكثر من 600 نوع من �لخدمات توفرها حكومة 

دبي.

وفي بد�ية عام 2008، عّززت دبي من خدمات �لنقال مع 

ّممت  »mPay«، وخدمة �لدفع با�ضتخد�م �لنّقال، و�لتي �ضُ

لتمكين �إعادة �ل�ضحن �الإلكتروني لح�ضابات �ضالك )Salik( على 

�لطرق �لخارجية. وقد ُتّوجت هذه �لعملية في عام 2013 حين تّم 

�الإعالن عن �إطالق حقبة ما بعد �لحكومة �الإلكترونية، وذلك مع 

.)mGovernment( إطالق مباردة �لحكومة �لمتنقلة�

تمر دبي حاليًا بفترة �زدهار تنموي موجه بطموح وفر�س كبيرة 
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لتوفير �لرفاهيه لكافة �لمقيمين و�لذين يعي�ضون في دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، وعليه، فاإن �لتحّول �إلى مدينة ذكية 

في دبي �أ�ضبح ممكنًا، وبات م�ضارً� تنمويًا ال عدول عنه.

تّم ت�ضكيل لجنة عليا على م�ضتوى رئي�س �لوزر�ء، لتنفيذ م�ضروع 

مدينة دبي �لذكية وب�ضر�كة فاعلة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س، 

وتتكون من ت�ضعة �أع�ضاء بارزين، وهذه �ل�ضر�كة هي �الأو�ضع من 

نوعها بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س في دبي وبات ذلك جليًا 

من حجم �لخدمات �لتي �أ�ضبحت ُتقدم للمو�طنين و�لمقيمين 

و�لزو�ر، فهي ال تقت�ضر على �لموؤ�ض�ضات �لحكومية فقط، بل 

ُتقّدم �إلى �لعديد من �ل�ضركات و�لمنظمات في �لقطاع �لخا�س 

مثل �ضركات �لطير�ن، ومر�كز �لت�ضوق، و�لمطاعم، و�لفنادق، 

و�لبنوك، وجهات خدمية �أخرى.

تقوم خطة مدينة دبي �لذكية على ثالثة مبادئ هي: 

�لتو��ضل و�لتكامل و�لتعاون.

وعلى �ضبيل �لمثال، �إن توفير �النترنت �لال�ضلكي مجانًا في 

�الأماكن �لعامة هو �أحد �لم�ضاريع �الأ�ضا�ضية للمدن �لذكية. و�ذ� 

لم ي�ضاحب ذلك خدمات �إلكترونية متكاملة وفعالة، فاإن تاأثيرها 

على تطبيق �لمدينة �لذكية �ضيبقى محدودً�، وبعبارة �أخرى، لن 

ت�ضيف �لكثير �إلى »ذكاء« �لمدينة .

�إن مثل هذه �لمو�رد )�لخدمات �الإلكترونية( يجب �أن ُي�ضار �إلى 

�إد�رتها بكفاءة �أواًل، ومن ثم �إنتاج عمليات توزيع كفوءة لتو�ضيل 

هذه �لخدمات �إلى �لمو�طنين وموؤ�ض�ضات �الأعمال. وبا�ضتخد�م 

تطبيق ب�ضيط و�حد ومجموعة ح�ضا�ضات، يمكن �يجاد نظام 

ذكي لخدمة ��ضطفاف �لمركبات، و�إعالم �لم�ضتخدم ما هو 

�أقرب موقف متوفر. كذلك هناك ح�ضا�ضات ُتوّزع على �لم�ضاكن 

و�لنو�فذ لقيا�س �ل�ضجيج و�لحر�رة و�لرطوبة. كما �أن هناك 

خطط في مدينة دبي �لذكية لتجهيز �أك�ضاك لتوفير خدمات 

مثل موؤتمر�ت �لفيديو )Video Conferencing( ، وت�ضوير 

�لوثائق، و�لطباعة، وبالتالي يمكن للنا�س من ��ضتكمال �أور�ق 

�لعمل �لر�ضمية في مر�كز �لت�ضوق.

مبادر�ت ت�ضكيل مدينة دبي �لذكية 

يتبنى م�ضروع مدينة دبي �لذكية ��ضتر�تيجية تحويل حو�لي 

1000 خدمة حكومية �إلى خدمات �إلكترونية للقطاعات �لرئي�ضية 

�لتالية: �لنقل، و�لبنية �لتحتية، و�الت�ضاالت، و�لخدمات �لمالية، 

وتخطيط �لمدن، و�لكهرباء. وقد تت�ضارك هذه �لخدمات من قبل 

بع�س �لقطاعات �لم�ضار �إليها �أعاله.

�إن تطوير خدمات هذه �لقطاعات يحتم �عتماد مجموعة من 

�لمبادر�ت، و�لتي �إذ� طّبقت بكفاءة، فاإن �لتحول �إلى �لمرحلة 

�لجديدة من مدينة دبي �لذكية �ضوف يكون ناجحًا. وهذه 

�لمبادر�ت محّددة بالفئات �ل�ضت �لتالية 11 :

�لنفاذ �لمفتوح و�ل�ضهل للبيانات: �عتمدت خطة مدينة . 1

دبي �لذكية على ��ضتر�تيجية �لتو��ضل و�لتكامل و�لتعاون. 

وُطرحت م�ضاريع ومبادر�ت تحقق �لنفاذ �لمفتوح و�ل�ضهل 

للبيانات �لتي يتقا�ضمها �لمقيمون و�لجهات �الأخرى. ويجري 

توفير لوحات ذكية الإعالم �لمقيمين عن �أماكن توفر 

�لمعلومات حول �لمدينة .

�لنقل �لذكي: تقوم هيئة �لطرق و�لنقل باإن�ضاء مركز �ضيطرة . 2

مركزي لمر�قبة و�إد�رة �لحركة �لمرورية في �لمدينة. 

وتخطط �لهيئة لتقديم حو�لي 200 خدمة على �لهاتف 

�لنقال بحلول نهاية عام 2015.

�ال�ضتغالل �الأمثل لمو�رد �لطاقة: �إن هيئة كهرباء ومياه دبي . 3

لديها �لعديد من �لم�ضاريع قيد �لتنفيذ، بما في ذلك »�ضبكة 

�لكهرباء �لذكية« لت�ضجيع �لمقيمين على ��ضتخد�م �لطاقة 

�ل�ضم�ضية وبيع �لفائ�س �إلى �لهيئة.

12 http://www.futuregov.asia/articles/2014/mar/07/6-key-initiatives-dubai-smart-city-project/
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�لمتنزهات و�ل�ضو�طئ �لذكية: تقوم بلدية دبي بتحويل . 4

)450( خدمة مبا�ضرة �إلى خدمة ذكية. ويمكن للمقيمين 

و�لزو�ر �لنظر قدمًا �إلى متنزهات و�ضو�طىء ذكية توفر 

معلومات ذ�ت �ضلة مثل تعليمات �ل�ضالمة، و�لطق�س و�أحو�ل 

�لبحر، و�لحر�رة وغيرها.

تطبيقات �لهاتف �لذكي لل�ضرطة: تخطط �ضرطة دبي . 5

الإطالق عدة خدمات عن طريق �لهاتف �لنّقال لتمكين 

�لمقيمين من �إعد�د تقارير و�إجر�ء ��ضتف�ضار�ت من دون 

�لحاجة �إلى �لذهاب �إلى مركز �ل�ضرطة.

غرفة تحكم رئي�ضية جديدة: تقوم �لمدينة بالتخطيط . 6

 :(G5( لبناء �أكبر غرفة تحكم في �لعالم خما�ضية �الأبعاد

غرفة تحكم �لرئي�ضية، و�ضتكون هذه بمثابة مركز �لعمليات 

�لمركزية لالإ�ضر�ف على كافة �لم�ضاريع �لحكومية ب�ضكل 

متو��ضل، ومر�قبة لحظية الأحو�ل �لمدينة، بما في ذلك 

حاالت �لطو�رئ، وحاالت �لطرق وظروف �لطق�س ونحوها. 

هناك وجهة نظر �أخرى بالن�ضبة �إلى تطوير مدينة دبي �لذكية 

وهي �أن �لخطط �لحالية لمبادرة 2021 �ضوف ت�ضاعد على تحويل 

�إمارة دبي كلها �لى مدينة ذكية. حيث تقدم مبادرة 2021 �إطار 

عمل جديد بين �لمو�طنين و�لحكومة، و�لذي ي�ضابه نمط �إد�رة 

عالقات �لمتعاملين في �ضركات �لقطاع �لخا�س. وتهدف هذه 

�لمبادرة �إلى تجميع كافة �لجهات �لحكومة لت�ضبح كموؤ�ض�ضة 

و�حدة، وتقّدم خدمات �ضاملة للمتعاملين باأ�ضلوب �ضهل وفّعال.

ت�ضتمل �لم�ضاريع �لحالية �ضمن هذه �لمبادرة على ��ضتخد�م 

تطبيقات و�أجهزة ذكية عبر ثالثة م�ضار�ت:

»�لحياة �لذكية«، و�لتي تتناول قطاعات �ل�ضحة، و�لتعليم، 	 

و�لنقل، و�الت�ضاالت، و�لمر�فق �لعامة، وخدمات �لطاقة.

»�القت�ضاد �لذكي«، و�لذي يتناول تطوير �ضركات ذكية، 	 

وخدمات مو�نئ، و�ضوق �أ�ضهم ذكي، ووظائف ذكية.

»�ل�ضياحة �لذكية« و�لتي تتناول توفير بيئة ذكية ومنا�ضبة 	 

لزو�ر �الإمارة، ت�ضمل تاأ�ضير�ت �لدخول، و�لطير�ن، 

و�لبو�بات �لذكية وخدمات �لفنادق �لذكية. 

وهناك مبادر�ت �أخرى ُتعنى بم�ضاريع مدن ذكية م�ضتقبلية في 

منطقة مجل�س �لتعاون �لخليجي، وت�ضمل:

�ضت مدن �قت�ضادية في �لمملكة �لعربية �ل�ضعودية.	 

ثالثة م�ضاريع في قطر 	 لو�ضيل )Lusail(- �لمدينة �لذكية 	 

و�لم�ضتد�مة، وبيرل- )Pearl( 	 جزيرة قطر، ومدينة قطر 

للطاقة.

م�ضروعان في دولة �الإمار�ت �لعربية: مدينة م�ضدر في �أبو 	 

ظبي ومدينة دبي �لذكية.

)Masdar City( 5.2.2 مدينة م�ضدر

قامت �أبوظبي، عا�ضمة دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بو�ضع 

خطة تنموية للعقديين �لقادميين لتحويل �قت�ضادها من �قت�ضاد 

يعتمد على �لمو�رد �لطبيعية �إلى �قت�ضاد مبني على �لمعرفة 

و�البتكار، وت�ضدير �لتكنولوجيات �لحديثة 12 ، وهذ� يوؤدي �إلى 

تنوع �قت�ضادها من خالل �إيجاد عدد من �لبد�ئل �الإقت�ضادية 

�لجديدة.

ومن �لخطو�ت �لرئي�ضية في هذه �ال�ضتر�تيجية هي تطوير مدينة 

ذكية. ولهذ� �ل�ضبب ت�ضعى مدينة م�ضدر �لتابعة الأبو ظبي لتكون 

»مدينة ذكية خ�ضر�ء في �ل�ضحر�ء« ، وبالتالي تقديم نموذج 

ناجح للتطوير �لمدن �لذكية على �لم�ضتوى �الإقليمي و�لعالمي. 

باالإ�ضافة �إلى �أنها �ضت�ضعى الأن تكون مدينة تجارية قابلة للنمو، 

وقادرة على توفير جودة عالية للحياة ولبيئة �لعمل، وباأقل 

�لتاأثير�ت  �لبيئية . وقد بد�أت �أبو ظبي في �لتخطيط لمدينة 

م�ضدر منذ �لعام 2006.

ت�ضمل �لخطة �لرئي�ضية لمدينة م�ضدر �لذكية �لمكّونات �لرئي�ضية 

�لتالية :

�الإ�ضتغالل �الأمثل للطاقة �ل�ضم�ضية من خالل تعظيم مكا�ضب 	 

�لكفاءة، بحيث يتم �لتوجيه �الأمثل ل�ضبكة �لطاقة في �لمدينة 

وهذ� ما يحّد من �لحر�رة �ل�ضم�ضية على جدر�ن �لمباني 

13  http://www.masdar.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=42&CatID=12&mnu=Cat
14  http://www.fastcompany.com/pics/10-smartest-cities-planet-slideshow#17
15  http://www.masdarcity.ae/en/27/what-is-masdar-city-/
16  http://www.masdarcity.ae/en/78/master-plan/
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و�ل�ضو�رع نهارً�، ويزيد من �لح�ضول على �لهو�ء �لبارد لياًل.

 ُتكامل كافة �أوجه �لحياة في �لمدينة بطريقة تكون فيها 	 

�لحياة �ضهلة و�ضعيدة بحيث تتوفر �أماكن عامة و�أمكنة 

�لترفيه و�لت�ضلية، ويتوفر �ل�ضكن في مو�قع منا�ضبة بما يوؤدي 

�إلى تقليل ��ضتخد�م و�ضائل �لنقل.

 �إن�ضاء�ت ومبان محدودة �الإرتفاع و�لحجم.	 

 توفير وتطوير مر�فق عامة لحياة �جتماعية و�ضعيدة مع 	 

�الهتمام بالم�ضاة وو�ضائل �لمو��ضالت �لمتو�زنة.

 توفير حياة ذ�ت جودة عالية �ضمن منظومة بيئية كفوؤة 	 

بطريقة ذكية.

يوّفر نظام �لنقل �لعام في م�ضدر و�ضائل �لمو��ضالت د�خل 

�لمدينة وت�ضمل �لبا�ضات �لكهربائية، و�ل�ضيار�ت �لكهربائية، 

باالإ�ضافة �لى مركبات �لطاقة �لنظيفة �الأخرى. ترتبط م�ضدر 

ببقية �لمناطق �الأخرى في مدينة �أبو ظبي من خالل �ضكك 

قطار ومترو، و�لتي توفر و�ضائل �لنقل د�خل �لمدينة حيث تمر 

عبر و�ضط �لمدينة. تبقى معظم �لمركبات �لخا�ضة في محيط 

�لمدينة في مو�قف خا�ضة وتت�ضل باالأماكن �لمختلفة من 

�لمدينة من خالل �لنقل �لعام.

وبهذ� �لخ�ضو�س، وبناًء على روؤية �أ�ضمل، ت�ضعى مدينة م�ضدر 

�إلى تنفيذ م�ضروع تجريبي  لنظام نقل �ضريع للب�ضائع ولنظام 

 ))Personal Rapid Transit )PRT( نقل �ضريع لالأ�ضخا�س

يتكّون من مركبات كهربائية ذ�ت مق�ضورة و�حدة، توفر 

�لخ�ضو�ضية و�لر�حة، وخدمة تك�ضي �ضفر دون توقف، ونظام 

م�ضتد�م للنقل �لعام. باالإ�ضافة �إلى ذلك، �أطلقت مدينة م�ضدر 

بالتعاون مع �ضركة ميت�ضوبي�ضي لل�ضناعات �لثقيلة م�ضروع 

�ل�ضيارة �لكهربائية �لتجريبي، الختبار حل �لنقل من نقطة-�إلى-

نقطة في �لمدينة و�لذي ي�ضتخدم مركبة )i-MIEV( �لخا�ضة 

ب�ضركة ميت�ضوبي�ضي موتورز ذ�ت �لخم�ضة �أبو�ب. تجعل هذه 

�لتكنولوجيات و�لم�ضاريع مدينة م�ضدر مريحة وذ�ت مو��ضالت 

�ضهلة.

ُتد�ر �لطاقة بمهارة من خالل �لم�ضاريع �لتي تنّفذها مدينة 

م�ضدر، كا�ضتخد�م �أ�ضاليب ��ضتغالل �لطاقة ب�ضكل فّعال، و�تباع 

تعليمات بناء �ضارمة، و�إالد�رة �لذكية للطاقة من خالل بع�س 

�لتوجهات �لب�ضيطة مثل ��ضتخد�م �أ�ضاليب �لعزل �لحر�ري، 

و�الأجهزة �لكهربائية �لتي ت�ضتهلك طاقة قليلة، و��ضتخد�م 

�أجهزة قيا�س ذكية، و�أنظمة �إد�رة ذكية للمباني. وت�ضتطيع مدينة 

م�ضدر �لتحكم با�ضتهالك �لطاقة بكفاءة . وبا�ضتخد�م �لطاقة 

�لمتجددة، فاإنها ت�ضهم في حماية �لبيئة �أي�ضًا. وفي �لحقيقة، 

يجري ت�ضغيل �لمدينة كليًا با�ضتخد�م �لطاقة �لمتجددة في 

�لموقع. وثمة �لعديد من م�ضاريع �لطاقة �لمتجددة قيد �الإن�ضاء 

في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�لتي �ضتوفر م�ضادر طاقة 

نظيفة للمدينة. وُت�ضتخدم هذه �لكفاءة كذلك في تخفي�س 

��ضتهالك �لمياه من خالل �الأنظمة و�لتكنولوجيا �لمنا�ضبة. كما 

يجري �إعادة ��ضتخد�م �لمياه �لمعالجة بن�ضبة 100% في ري 

�لم�ضاحات �لخ�ضر�ء.

تبنت مدينة م�ضدر �إي�ضال خدمات متكاملة الإد�رة ��ضتد�مة 

حياة �لمقيمين، وعلى �ضبيل �لمثال، ت�ضمل عمليات �لمباني 

�لخ�ضر�ء تكامل عدد من �لتكنولوجيات و�الأنظمة �لذكية �لتي 

ال تتناول تكامل �لمباني فح�ضب، بل �أي�ضًا كافة �أ�ضكال �لمر�فق 

�لذكية و�لم�ضتد�مة وخدمات �لبنية �لتحتية، و�لتي ت�ضمل 

�لكهرباء، و�لمياه، و�ل�ضرف �ل�ضحي، باالإ�ضافة �إلى �لنقل، وما 

يتعلق بها من �أنظمة عبر كافة �أرجاء �لمدينة 
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5.3 �لمدن �لتي ت�ضعى الأن ت�ضبح »�أذكى«

)Smart Malmo( 5.3.1 مالمو �لذكية

مالمو، مدينة �ضويدية عملت بجد العتماد ��ضتر�تيجيات ناجحة 

للنمو �الإقت�ضادي و�الإبد�ع، و�البتكار و�لتكامل.  في �لحقيقة، 

تمت ت�ضميتها كر�بع �أكثر مدينة خ�ضر�ء في �لعالم ، باالإ�ضافة 

�إلى ح�ضولها على �لمرتبة �الأولى في »�أكثر �لتجمعات �لقابلة 

 Liveable Communities Award( »2007 للحياة لعام

2007( في لندن في ت�ضرين �لثاني/نوفمبر2007. و�أ�ضبحت 

�الآن �لبلدية �الأولى في �ل�ضويد من حيث ��ضتخد�م �أنظمة �لطاقة 

�ل�ضم�ضية، وقد عمدت �إلى تركيبها في �لمد�ر�س، وبيوت �لعجزة، 

و�أحو��س �ل�ضباحة �لخارجية، و�لمتاحف و�لمباني �ل�ضناعية. 

وهي �أي�ضًا ُتعتبر ثالث �أكبر موقع على �لبحر من حيث ��ضتخد�م 

طاقة �لرياح )Lillgrund(. ومالمو مدينة مناخية ذكية، ت�ضجع 

�لزر�عة �لمحلية وت�ضجير �لغابات. وُتعّد جميع �الأطعمة �لمقّدمة 

في �لمد�ر�س منتجات بيئية طبيعية.

ُتعتبر �لمدينة مركزً� ثقافيًا وتجاريًا وتعليميًا. وي�ضكنها �أ�ضخا�س 

من جميع �أنحاء �لعالم، حو�لي )160( جن�ضية يتكلمون 100 لغة 

مختلفة. وقد �ضاعد �لتطوير �لح�ضري وتطوير �لبنية �لتحتية 

في �لمدن �ل�ضويدية، و�لذي ت�ضطلع به �لحكومة و�لدعم �لكبير 

�لمخ�ض�س لبناء ج�ضر ي�ضل �إلى كوبنهاجن، في تبني �لحكومة 

لم�ضروع تحويل مالمو �لى مدينة ذكية.

�إن هذه �لحالة مثيرة لالإهتمام، �إذ ت�ضهد مدينة مالمو نموً� 

�ضكانيًا �ضريعًا. ولمو�جهة تحديات �لنمو �ل�ضريع لل�ضكان، قرّرت 

�لمدينة ت�ضريع عملية �لتحّول �إلى مدينة ذكية.

فعلى �ضبيل �لمثال، تّم تطوير ميناء مالمو �لغربي وكذلك منطقة 

�وج�ضتنبرغ )Augustenburg(، من خالل �لتطوير �لح�ضري 

�لم�ضتد�م وبطريقة �لمناخ �لذكي. و�ضمل هذ� �لتطوير تطبيقات 

متقدمة في �لطاقة �لمتجددة، وحلول مرورية، و�لزر�عة 

�لخ�ضرية، ونظام مفتوح لت�ضريف مياه �الأمطار. ولعل �أحد �أهم 

مبادر�ت مدينة مالمو �لذكية، هو ما تّم �لبدء فيه في مدينة 

لوند )Lund( بالتعاون مع جامعة لوند، وهو برنامج دعم وتوفير 

تخطيط ذكي للمن�ضاآت و�إد�رة معايير �لبناء و�لتي تتو�فق مع 

�لمبادر�ت �الأخرى للمدينة �لذكية.

يجري ت�ضجيع �ل�ضكان على ��ضتخد�م و�ضائل نقل �ضديقة للبيئة، 

مع �لتركيز على ��ضتخد�م �لنقل �لعام و�لدر�جات �لهو�ئية. 

و�لهدف هو توجيه �الأ�ضخا�س نحو �ل�ضير على �الأقد�م �أو 

��ضتخد�م �لدر�جات �لهو�ئية �أو �لنقل �لعام، بداًل من ��ضتخد�م 

�ضيار�تهم �لخا�ضة. وتتو��ضل با�ضات �لمدينة �إلكترونيًا مع 

�الإ�ضار�ت �ل�ضوئية للح�ضول على �ل�ضوء �الأخ�ضر ب�ضرعة �أكبر 

من �ل�ضيار�ت. كما ُتعطى هذه �لفائدة لر�كبي �لدر�جات، في 

حو�لي 30 تقاطعًا مروريًا، يتوفر بها ر�د�ر ذكي ي�ضت�ضعر قرب 

ر�كبي �لدر�جات، فيظهر �ل�ضوء �الأخ�ضر ب�ضكل تلقائي. كما 

يجري تدريب موظفي �لبلدية للقيادة �لبيئية بهدف �لم�ضاعدة 

على تخفي�س ��ضتخد�م �لوقود بحو�لي %15.

و�أعلنت مالمو عن زيادة �ال�ضتثمار في �لطاقة �لمتجددة وتطوير 

»�لو�ضائل �لخ�ضر�ء«. فعلى �ضبيل �لمثال، �عتمدت �لمدينة 

�لنظام �لمفتوح لت�ضريف مياه �الأمطار، و�لو�جهات و�الأ�ضقف 

�لخ�ضر�ء، كطرق لجعل �لمدينة تتاأقلم مع �لتغير �لمناخي.

يعمل نظام �إد�رة �لمخلفات على تقليل حجم �لنفايات من خالل 

�إعادة �ال�ضتخد�م و�إمكانية �إعادة �لتدوير، وبالتالي تمكين 

��ضتخد�م �لنفايات و�لف�ضالت كم�ضدر للطاقة.وفي �لحقيقة، 

فاإن 96% من �لنفايات �لمنزلية في مالمو ُتجمع وُيعاد تدويرها 

�أو ��ضتخد�مها الإنتاج �لغاز �لحيوي �أو يجري �إحر�قها في من�ضاأة 

�لنفايات لتحويلها �إلى طاقة. و�لتطبيق �لرئي�ضي لهذ� �لنوع 

من �لطاقة هو �لغاز �لحيوي �لذي ُي�ضتخدم كوقود للمركبات 

20 American environment magazine Grist in 2007
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و�لتدفئة.

لقد حّولت �لمدينة �لكثير من �الأر��ضي للزر�عة �لع�ضوية، 

وت�ضجع ��ضتغالل مناطق خالية من �لمبيد�ت و�لخالية من 

�لمحا�ضيل، في �لمناطق �لزر�عية. ويوفر ذلك فو�ئد رئي�ضية 

في �لتنوع �لبيولوجي وفي تخفيف �نت�ضار �لمو�د �لغذ�ئية و�لمو�د 

�ل�ضامة في �لم�ضادر �لجوفية ومجاري �لمياه �ل�ضطحية. ولذ�، 

تجري �لمحافظة على �لتنوع �لبيولوجي وتطوير �إد�رة حماية 

�لطبيعية.

وتقوم بلدية مالمو، في �ضبيل تحقيق �أهد�فها �ال�ضتر�تيجية 

نحو �لتنمية �لم�ضتد�مة، باال�ضتثمار في ن�ضاطات عديدة 

ت�ضمل تخطيط �لمدينة و�لنقل، و�لطاقة، و�ال�ضتهالك، و�إد�رة 

�لنفايات، و�ل�ضياحة و�لن�ضاطات �لخ�ضر�ء، و�لتعليم، ونمط 

�لحياة. وهذ� من �ضاأنه �الإ�ضهام في تقديم خدمات متكاملة.

ت�ضارك مالمو في مختلف مبادر�ت �لمدن �لذكية على 

�ل�ضعيدين �الإقليمي و�لدولي. ولها �ضركاء من �لموؤ�ض�ضات 

�لبحثية و�ل�ضناعية. �إذ تركز �الأبحاث �لجارية على �لمجاالت 

ذ�ت �الأولوية، و�لتي ت�ضمل �لبناء، و�لمعي�ضة، و�إعادة �لتدوير، 

و�لمعلومات �لبيئية، و�لتعليم، و�لتنمية �لم�ضتد�مة، وتطهير 

�لتربة، و�ل�ضير، و�لطاقة، و�لمباني �لخ�ضر�ء ومياه �الأمطار، 

ونحوها.

5.3.1 مالطا �لذكية

ُتعّد مالطا مدينة �ضغيرة ن�ضبيًا في جزيرة تقع في و�ضط �لبحر 

�الأبي�س �لمتو�ضط �لذي يربط ثالث قار�ت. وهي تتمتع بموقع 

��ضتر�تيجي لت�ضهيل �لعمليات مع �ل�ضوق �الأوروبية، و�ضوق �ضمال 

�أفريقيا، و�لذي يمتاز ب�ضرعة نمو مرتفعة. وتدعم حكومة مالطا 

وبذكاء �ضناعة تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت �ضمن حدود 

�الإمكانات و�لمو�رد �لمتاحة. يتمتع �ضكانها بم�ضتوى تعليم عال 

ويتكلمون �للغة �الإنجليزية. وي�ضمح ثر�ء �لطق�س في حو�س �لبحر 

�الأبي�س �لمتو�ضط، ونمط �لحياة و�الإرث �لثقافي، بتطوير حياة 

ذكية في مدينة مالطا.
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تم �إطالق مبادرة مالطا كمدينة ذكية من قبل حكومة مالطا 

عام 2007، وكانت �لنية تتجه �إلى تحويل �لمنطقة �ل�ضناعية 

ريكا�ضولي )Ricasoli( في مالطا �إلى تجمع �أعمال الأحدث ما 

تو�ضل �إليه مجال تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت، و�إلى مجتمع 

�إعالمي. وقد �عتمدت �لمبادرة �لنماذج �لناجحة لمدينة دبي 

لالنترنت ومدينة دبي �الإعالمية، وقرية دبي للمعرفة، ومدينة 

دبي لال�ضتوديوهات . ونظرً� للتماثل �لكبير بين مدينة مالطا 

ومدينة دبي، فكان من �لطبيعي �أن تتبع مالطا نف�س نظام مدينة 

دبي. و�لخطوة �لرئي�ضية لم�ضروع �لمدينة �لذكية في مالطا 

هو �ن�ضاوؤها للبنية �لتحتية لمجتمع �أعمال متكامل لل�ضناعات 

�لمبنية على �لمعرفة.  

وُي�ضاف �إلى ذلك، �أن �لبنية �لتحتية و�لمباني �ضوف تكون كفوءة 

في ��ضتهالك �لطاقة و�لمو�رد، وبالتالي �ضت�ضهم في �لتخفي�س 

�لكلي للنفايات و�لتلوث عبر مدينة �الأعمال �لم�ضتد�مة. وفي 

�لحقيقة ، ُيعتبر ��ضتثمار 300 مليون دوالر في �لمدينة �لذكية 

في مالطا �أكبر ��ضتثمار �أجنبي مبا�ضر في قطاع تكنولوجيا 

�لمعلومات و�الت�ضاالت وقطاع �الإعالم في مالطا. وهو م�ضروع 

م�ضترك بين حكومة مالطا و�لقطاع �لخا�س. و�أولى مر�حل 

�لم�ضروع هو بناء �لمبنى و�لذي يوفر م�ضاحة 12000 متر 

مربع من �لمكاتب �لذكية. وتت�ضمن �لمر�حل �الأخرى تطوير 

�لبنية �لتحتية وتوفير �لمو�رد �لالزمة لتمكين عملية �لتحّول. 

وبالنتيجة، يقوم �لم�ضروع بتطوير مجموعة من �لخدمات 

للعاملين في مجال تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت وللعاملين 

في مجال �الإعالم.

وثمة جهود مكّثفة ُبذلت ل�ضمان �أن �لمدينة �لذكية �ضتتبنى 

�لبيئة �لجيدة و�لم�ضتد�مة، و�لمر�فق �لخ�ضر�ء، و�ضتحافظ 

على �ل�ضياق �لطبيعي و�لتاريخي لمالطا. ولهذ� �ل�ضبب �أي�ضًا، 

�أعّد م�ضروع �لمدينة �لذكية في مالطا در��ضة تف�ضيلية لتقييم 

 ،)Environmental Impact Assessment( الأثر �لبيئي�

وتّم قبول �لدر��ضة من قبل هيئة �لتخطيط و�لبيئة �لمالطية 

)MEPA(، وطرحها على مختلف �لهيئات �لتنظيمية، و�لمجال�س 

�لمحلية، وموؤ�ض�ضات �لقطاع �الأهلي الإبد�ء �لر�أي ومر�جعة 

�لم�ضروع . كما تمت در��ضة �لتاأثير�ت �لمرورية للوقوف على 

�لحاجة لتطوير �لطرق و�لتقاطعات �لتي توؤدي �إلى �لمدينة 

�لذكية.

�إن �ل�ضركاء �لرئي�ضين في هذ� �لم�ضروع هم حكومة مالطا 

و�لمدينة �لذكية، و�ل�ضر�كة بين تيكوم )TECOM( لال�ضتثمار، 

و�ضما )SAMA( دبي. وي�ضتند تطوير �لمدينة �لذكية في مالطا 

على مفهوم �أ�ضا�ضي وهو �لتعاون بين �لمدينة �لذكية وحكومة 

مالطا كنموذج لكيفية �لعمل �لم�ضترك بين �لقطاعين �لعام 

و�لخا�س للو�ضول �لى �أهد�ف م�ضتركة للتنمية �الإقت�ضادية 

و�الإجتماعية1 . ّتعّد �لمدينة �لذكية في مالطا جزءً� من �ضبكة 

عالمية للمدن �لم�ضتد�مة.

 )Hewlett Packard( وقد �ن�ضمت �ضركة هيولت بكارد

�إلى �لمدينة �لذكية في مالطا في عام 2011 بتوفير �لخدمات 

�ل�ضحابية للمدينة �لذكية و�ضركائها، ولت�ضاعد في تحقيق �لتو�زن 

بين �لمرونة و�لتكلفة �لمعقولة، باالإ�ضافة �إلى توفير �الأمن 

 Private( و�لخ�ضو�ضية �لتي ي�ضمنها نموذج �ل�ضحابة �لخا�ضة

Cloud Model(، وتعمل �ضركة �ضي�ضكو �أي�ضًا على �إن�ضاء 

مركز عملياتها في �لمدينة �لذكية في مالطا، �لتي تعد مدينة 

تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت و�الإعالم،.

يعزز م�ضروع �لمدينة �لذكية في مالطا �القت�ضاد �لمعرفي ويخلق 

فر�ضًا جديدة للمو�طنين من خالل �لقطاع �لخا�س، باالإ�ضافة 

�إلى �إيجاد فر�س عمل، وي�ضهم بذلك في �لنمو �القت�ضادي 

و�لمبني على �لمعرفة في مالطا، ويوؤثر �إيجابًا على �القت�ضاد 

�لمالطي عمومًا.

21  http://malta.smartcity.ae/press-centre/news-and-press-releases/smartcity-malta-is-the-leading-energy-efficient-development-in-malta/
22 http://malta.smartcity.ae/
23  http://www.forbes.com/2009/12/03/infrastructure-economy-urban-opinions-columnists-smart-cities-09-joel-kotkin_slide_2.html?thisspeed=25000
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5.4 تكنولوجيا �لمدن �لذكية 

5.4.1 �ضنغافورة �لذكية 

تقع �ضنغافورة في جزيرة �ضغيرة وتبدي �هتمامًا كبيرً� في �لبنية 

�لتحتية للمدينة وفي �إد�رة �لخدمات. ولقد �أدرك �الأ�ضخا�س 

�لم�ضوؤولون عن تخطيط �لمدينة �لحاجة �إلى تطوير �لبنية 

�لتحتية �لمنا�ضبة و�ل�ضرورية مع �لتركيز على �لبنية �لتحتية 

للمعلومات. وفي عام 1992، بد�أ تد�ول فكرة جزيرة ذكية بين 

م�ضوؤولي حكومة �لمدينة بهدف تح�ضين نوعية �لحياة للجميع، 

باالإ�ضافة �إلى تحقيق �لنمو �القت�ضادي.

ح�ضلت �ضنغافورة �لذكية على �لمنزلة �الأولى بين �لمدن �لذكية 

في �لعالم، وذلك في عام 2009 بناًء على تقييم موؤ�ض�ضة فوربز، 

كما نالت �لمرتبة �الأولى في �ضهولة ممار�ضة �أن�ضطة �الأعمال 

في �الأعو�م 2011 و2012 من قبل مجموعة �لبنك �لدولي. 

وت�ضت�ضيف �ضنغافورة ما يزيد عن 6000 موؤ�ض�ضة متعددة 

�لجن�ضيات من بينها  3600 مقر �إقليمي .

ومن �أو�ئل �لم�ضاريع �لتي تّم تطبيق �لتقنيات و�لتكنولوجيا 

عليها، هي م�ضاريع تخطيط ��ضتعمال �الأر��ضي، وتق�ضيم �لمناطق 

بغر�س �الأ�ضتثمار �الأمثل ال�ضتخد�مات �الأر��ضي، ودمج ذلك مع 

�الأهد�ف �لبيئية و�لتنموية. ومثال ذلك، �إطالق �لحكومة عام 

2009 م�ضروع لهند�ضة �لمناظر �لطبيعية في �لمدينة بهدف 

�لت�ضجيع على ت�ضميم مباِن خ�ضر�ء، ومنها مناطق م�ضتركة 

خ�ضر�ء مزروعة ومنّظمة.

ُيعّد �لجمع �لبيئي بين �لو�جهة �لبحرية و�الأر��ضي تحديًا بحد 

ذ�ته للمدينة �لذكية. ففي �ضنغافورة، تّم �لتعامل مع هذ� 

�لتحدي، وتّم �إدر�جه وتنفيذه من خالل م�ضروع �لمدينة �لذكية 

ب�ضكل ممتاز: كخليج �لمارينا. وُيعتبر ذلك من �أكثر م�ضاريع 

�لتحّول طموحًا في �ضنغافورة. فالت�ضور هو �أن تكون �لو�جهة 

�لبحرية فريدة من نوعها بحيث ت�ضمل بيئة �لمعي�ضة و�لعمل 

و�للعب في نف�س �لمكان. يتوفر فيها نظام مبتكر للنقل �لعام 

يربط بين �لياب�ضة و�لماء. وقد جلب هذ� �لنجاح �لذي تحقق 

بحلول 2009  ماليين �لدوالر�ت �الأمريكية كا�ضتثمار بالعقار�ت 

24  http://www.ura.gov.sg/ar/2009/ar09-03.pdf
25  http://www.ura.gov.sg/pr/text/2012/pr12-29.html
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فيها من قبل م�ضتثمرين محليين ودوليين.

وتجدر �الإ�ضارة �إلى �أن �ضنغافورة قد �ختيرت كو�حدة 

 IBM Smarter Cities« من �لم�ضتفيدين من منحة

Challenge « لعام 2012، وذلك بناًء على قدرة �لدولة 

على تو�ضيح ق�ضايا ��ضتر�تيجية لها تاأثير و��ضح على حياة 

�لمو�طنين، و�لتي باالإمكان �لعمل عليها ب�ضكل مقبول .

في عام 2009 تّم �إطالق برنامج تجريبي الختبار �ل�ضبكة �لذكية 

SMART GRID، وهو«نظام �لطاقة �لذكي« يهدف �إلى تطوير 

و�ختبار تكنولوجيا �ل�ضبكة �لذكية وحلولها وذلك بو��ضطة مكاملة 

تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت مع نظام �لطاقة، للتمّكن 

من �الت�ضال باالتجاهين بين م�ضتهلكي �لكهرباء وم�ضّغلي 

�ل�ضبكة. ومن بين هذه �لتكنولوجيات، يمكن �لتنويه �إلى �أنظمة 

�لر�ضد و�الإد�رة �لذكية �لمكّونة من �أحدث �لعنا�ضر �لتي ت�ضمح 

بال�ضيطرة و�لمر�قبة عن ُبعد لعدد من �لعنا�ضر �لمختلفة.

من خالل هذ� �لم�ضروع �لتجريبي، تّم تركيب 4500 عد�د 

ذكي في �لمنازل و�الأماكن �لتجارية و�لم�ضانع وذلك لتجربة 

وتقييم حلول جديدة. يوفر »نظام �لطاقة �لذكي« �لذي يمّكن 

�الت�ضال باالإتجاهين بين �لم�ضتهلك ومر�كز �لخدمات، �إمكانية 

مر�قبة و�إد�رة �نقطاع �لتيار �لكهربائي باأ�ضلوب �أكثر فعالية 

.  تخف�س �ل�ضبكة �لذكية ��ضتهالك �لطاقة في �ضنغافورة 

وتقل�س �النبعاثات ب�ضكل كبير، مثل �نبعاث ثاني �أك�ضيد �لكربون 

بف�ضل تح�ضين كفاءة �لطاقة �لناجمة عن تنفيذ �ل�ضبكة. ومع 

طرح �لبنية �لتحتية لل�ضبكة �لذكية، باالإ�ضافة �إلى تكنولوجيا 

�لطاقة �ل�ضم�ضية، ُيتوقع �أن توؤدي هذه �ل�ضبكة دورً� �أ�ضا�ضيًا في 

��ضتر�تيجية �لطاقة في �ضنغافورة.

وُيعّد م�ضروع »نظام �لطاقة �لذكي« �أول م�ضروع و��ضع �لنطاق من 

هذ� �لنوع، وُتقّدر قيمته �ال�ضتثمارية بـ 30 مليون دوالر، وقد تّم 

تمويله من قبل �لحكومة �ل�ضنغافورية وكهرباء �ضنغافورة. 

ومن �لمعروف �أن �ضنغافورة لديها نظام نقل عام على م�ضتوى 

عالمي وبذلك �أ�ضبحت ر�ئدة عالميًا في هذ� �لمجال. فعلى 

�ضبيل �لمثال، �أ�ضبحت بطاقات �لنقل �لذكية ُت�ضتعمل الإد�رة 

�أجور �لنقل وال�ضتعمالها كتذ�كر.  ومثال �آخر، يجري �إن�ضاء 

�الإ�ضكانات ذ�ت �لكثافة �ل�ضكانية �لعالية على حو�ف �لمدينة 

وبالقرب من �ل�ضكك �لحديدية. وهذ� ما ي�ضجع على ��ضتخد�م 

�لنقل �لعام ويزّود �لمو�طن بالر�حة و�ضهولة �لتنقل.

ومن �لم�ضاريع �لطموحة و�لمثيرة في نظام �لنقل �لذكي، هو 

برنامج �ضيم 	 �لتنقل )SIM-MOBILITY( لت�ضميم و�إد�رة 

�أنظمة �لنقل في �لمدينة. وي�ضتخدم هذ� �لم�ضروع تكنولوجيا 

جديدة لالت�ضاالت )ت.م.�( و�أنظمة حا�ضوب ُتد�ر عن ُبعد 

لتعمل كمن�ضة تمّكن من محاكاة �لن�ضاطات �لتجارية وتحركات 

�الأ�ضخا�س و�لتنقل و��ضتخد�مات �لطاقة وتاأثيرها على �لبيئة. 

وترّكز على بنية تحتية ذكية متر�بطة ت�ضتعمل �لتكنولوجيا. وهي 

تتيح �إمكانية �لتنبوؤ ب�ضير �لعمل وحاالت »ماذ� لو«، كما �أن لها 

�لقدرة على تقييم �الأد�ء.

ويمثل تزويد �لمياه في �ضنغافورة م�ضكلة �ضعبة، ويتطلب 

تحّول �ضنغافورة �إلى �لتزويد �لذكي للمياه �لكثير من �لبحوث 

و�الإجر�ء�ت �لتي باءت بالنجاح. ومثال ذلك �ضد �ضنغافورة 

)SINGAPORE’S MARINA BARRAGE( �إذ قامت 

بتحويل خليج مياه �لبحر �إلى خز�ن ماء عذب د�خل �لمدينة 

ُي�ضتعمل الإمد�د�ت �لمياه و�ل�ضيطرة على �لفي�ضانات. كما �أن 

�ضنغافورة ر�ئدة في �إعادة ��ضتخد�م �لمياه �لمعالجة. وقد تم 

�لترويج لم�ضروع نيو�تر )NEWATER( من قبل �لحكومة على 

�أنه �لخيار �الأف�ضل �لقابل للتطبيق بهدف تحقيق �الكتفاء �لذ�تي 

من �لمو�رد �لمائية ل�ضنغافورة، وهو يوفر حاليًا ن�ضبة 30% من 

�الحتياجات �لمائية ل�ضنغافورة كما ورد في تقرير �ك�ضنت�ضر 

)ACCENTURE REPORT(  حول �ضنغافورة �لذكية للعام 

2011.  ومن �لمفيد كذلك معرفة �أن �ضنغافورة قد و�ضلت 

�إلى ن�ضبة �إعادة تدوير قدرها 60% من �لنفايات في �لجزيرة 

26  http://www.cleantechinvestor.com/portal/smart-grid/5860-spotlight-on-singapore-smart-grid-city.html
27  http://www.hdb.gov.sg/fi10/fi10320p.nsf/w/AboutUsPublicHousing?OpenDocument
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في �لعام 2012، بناًء على خطتها �لخ�ضر�ء لعام 2012 و�لتي 

�عُتمدت في �لعام 2006.

تتميز حكومة �ضنغافورة باأنها تولي �الأبعاد �لمادية و�لمالية 

لالإ�ضكانات �لعامة عناية خا�ضة.  ففي �لو�قع، ُتعّد بر�مج 

�الإ�ضكان �لعام فيها من �أنجح بر�مج �الإ�ضكانات في �لعالم. وهو 

من �أ�ضهر �إنجاز�ت �لدولة �لهادفة �إلى تحقيق �الأمن �الجتماعي 

و�ال�ضتد�مة.  وقد مّكن �لبرنامج  86% من �ل�ضكان من �لعي�س 

في منازل مقّدمة من �لحكومة . وكذلك فاإن �لحكومة قد و�ضعت 

لنف�ضها �أهد�فًا للو�ضول �إلى �لبيئة �لم�ضتد�مة، وقد و�ضعت خطة 

تنتهي في �لعام 2030 لتحقيق نجاحات كبيرة في هذ� �لمجال.

يعّد �الأ�ضلوب �لذي �تبعته �ضنغافورة للو�ضول �إلى �لمدينة 

�لذكية �أ�ضلوبًا ذكيًا. فقد جرى تبني خطتين رئي�ضيتين: خطة 

 MASTER( وخطة رئي�ضية )CONCEPT PLAN( مفاهيمية

PLAN(. وتوفر هذه �لخطط �إطارً� تخطيطيًا �ضاماًل وم�ضتقبليًا 

ومتكاماًل للتنمية �لم�ضتد�مة.

�ن �لخطة �لمفاهيمية هي خطة طويلة �الأمد لتوفير �أر��ضي كافية 

لتغطية �لنمو �ل�ضكاني و�القت�ضادي �لمتوقع، ولتاأمين بيئة جيدة 

للمعي�ضة. فهي خطة ��ضتر�تيجية ال�ضتخد�م �الأر��ضي و�لنقل 

الأغر��س �لتنمية لفترة 40 �إلى 50 �ضنة قادمة. وُيعاد �لنظر في 

�لخطة كل 10 �ضنو�ت. �أما �لخطة �لرئي�ضية فهي خطة تنموية 

متو�ضطة �الأجل �أي على مدى 10 �لى 15 �ضنة، وُيعاد �لنظر فيها 

كل 5 �ضنو�ت. وُتترجم �لخطة �لرئي�ضية �ال�ضتر�تيجية �لعامة 

�لطويلة �الأجل �لمذكورة في �لخطة �لمفاهيمية �إلى خطط 

تف�ضيلية لتوجيه �لتنمية. وكنتيجة لهذ� �لتخطيط، كان من 

�لو��ضح �أن بع�س �الأولويات قد و�ضعت لحل ق�ضايا تنموية مقلقة، 

مثل �لحاجة لال�ضتفادة ب�ضكل �أف�ضل من �الأر��ضي �لموجودة، 

وتحقيق �لالمركزية من خالل مر�كز نمو جديدة، و�إعطاء 

�الأولوية للنقل �لعام وتعزيز نوعية �لحياة و�لح�س بالهوية.

5.4.2 �سونجدو الذكية الخلفية 

بعد خروج كوريا �لجنوبية من �لحرب �لتي تركتها ترزح 

تحت �لفقر، وبعد ما عانته من حرب �أهلية، �ضهدت �لعديد 

من �لكو�رث �الجتماعية و�القت�ضادية. لكن وبف�ضل قيادة 

باهرة نمت كوريا نموً� �ضريعًا جدً� لت�ضبح بلدً� ع�ضريًا وثالث 

ع�ضر �أكبر �قت�ضاد في �لعالم �ليوم . ولدى �لحكومة �لكورية 

�لروؤية باأن ت�ضبح كوريا محورً� لالأعمال في �ضمال �ضرق �آ�ضيا، 

وتحويلها �لى �قت�ضاد قائم على �لمعرفة وتقديم �لخدمات. 

فهي ت�ضتعمل �أحدث و�أف�ضل �لمعايير لالأعمال ولديها بنية تحتية 

في )ت.م.�إ( تجعلها من �أكثر �لدول تطورً�، ولديها �أعلى ن�ضب 

�نت�ضار �ت�ضاالت �لحزمة �لعري�ضة في �لعالم. وفي �ل�ضنو�ت 

�الأخيرة �لما�ضية، �حتلت كوريا رتبة عالية ال�ضتعمالها تكنولوجيا 

�لمعلومات و�الت�ضاالت الأغر��س �لحوكمة.

�إن ق�ضة �ضونجدو كمدينة ذكية لي�ضت قديمة، فهي جديدة 

كا�ضم �لمدينة.  فا�ضمها في مجال �الأعمال » �لمدينة 

 SONGDO  « لذكية - منطقة �ضونجدو �لدولية لالأعمال�

 INTERNATIONAL BUSINESS DISTRICT )SIBA(

. » SMART CITY

وقد جاءت هذه �لمدينة �لذكية من خالل �لت�ضميم على تطوير 

مدينة ذكية جديدة. وبد�أ �لم�ضروع من خالل ��ضت�ضالح �أر��ٍس 

من �لبحر ال�ضتخد�مها لبناء هذه �لمدينة.

تم �فتتاح �لمدينة ر�ضميا في عام 2009 كاول مدينة 

م�ضتد�مة في �لعالم يتم ت�ضميمها لتكون مدينة �عمال. 

يتوقع �كتمال �لم�ضروع في 2020 ب�ضكل كامل حيث تم 

�النتهاء من في �أغ�ضط�س 2009 بينما يتم �لتخطيط 

النهاء �لمرحلة �لثانية في عام 2014.تعد هذه �لمدينة 

�أغلى مدينةيتم تطويرها من �لقطاع �لخا�س بقيمة 

35 مليار دوالر كما تعد معلم من معالم �ضركة �ضي�ضكو 

�لذكية

28  http://www.songdo.com/songdo-international-business-district/why-songdo/global-business-hub/korea.aspx
29  http://www.songdo.com/songdo-international-business-district/why-songdo/global-business-hub.aspx
30  http://www.fastcompany.com/pics/10-smartest-cities-planet-slideshow#1
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تبلغ م�ضاحة �الأر�س 1500 فد�ن وقد تم ت�ضميمها من نقطة 

�ل�ضفر، با�ضتخد�م �أف�ضل تخطيط ح�ضري مع �أنها مدينة 

دولية. وقد تم تكثيف �لجهود �لمهنية الإعد�د م�ضاحات للمكاتب 

و�لموؤتمر�ت و�لفنادق �لعالمية بت�ضاميم معمارية متقدمة. 

وت�ضتمل �لخطة �لرئي�ضية على تطوير �لعديد من �لمجّمعات 

�لتجارية و�ل�ضكنية و�لعديد من �لمحال �لتجارية و�لمطاعم 

و�لمر�فق �لترفيهية.  وكذلك جرى �إعد�د خطط لبناء مد�ر�س 

خا�ضة وحكومية ومر�كز �ضحية ومر�فق �ضحية حديثة وفعالة. 

وتت�ضمن �لخطط كذلك جاد�ت ومتنزه رئي�ضي ومتنزهات 

�ضغيرة �أخرى، باالإ�ضافة �إلى مركز موؤتمر�ت ود�ر �أوبر� وقاعة 

للحفالت �لمو�ضيقية ومتحف وحو�س كبير لل�ضمك. كما ي�ضّم 

�لمخطط ممر�ت مائية ت�ضبه مدينة فين�ضيا �الإيطالية. 

�إن مدة م�ضروع تطوير �لمدينة �لذكية )SIBD( �ضونجدو ع�ضر 

�ضنو�ت، وُتقّدر كلفته بما يزيد عن 40 مليار دوالر، وهذ� ما 

يجعله من �أكبر م�ضاريع �لتطويركلفة.

�إن �ضونجدو  SIBD هي جزء من جهود �لرئي�س �ل�ضابق لي مونج 

باك للترويج للنمو �الأخ�ضر وتقليل �نبعاثات �لكربون كم�ضار 

للتنمية �لم�ضتقبلية بعد 60 عامًا من �العتماد على �لت�ضنيع 

�لموجه نحو�لت�ضدير.

ففي هذه �لمبادرة جرى تطوير �ضونجدو كمدينة م�ضتد�مة، ت�ضم 

مناطق خ�ضر�ء بن�ضبة تزيد عن 40% من م�ضاحتها، كما ت�ضم 

100 فد�ن )0.04  كم2( كمتنزه و16 ميل )26 كم( كم�ضار 

للدر�جات �لهو�ئية،  كما ت�ضم �لعديد من محطات �ل�ضحن 

للمركبات �لكهربائية، ونظام جمع �لنفايات دون �لحاجة �إلى 

�ضاحنات جمع �لنفايات.

ومن �لمكّونات �الأخرى لمدينة �ضونجدو، ثالثة مو�قع لجامعات 

�أجنبية يجري �فتتاحها في 2014، وهي: جامعة نيو يورك، 

�ضتوني بروك، جامعة جورج ماي�ضون )فيرفاك�س فيرجينيا( 

وجامعة يوتاه.

مبادر�ت �لمدينة �لذكية 

ت�ضمى �لخطة �لرئي�ضية لمدينة �ضونجدو �لذكية، �لخطة 

�لرئي�ضية �لمدمجة الأن �لنية هي تطوير نموذج مدمج يمكن 

تكر�ره في مناطق مختلفة من �لعالم. وُتعّد مدة �لتطوير طويلة، 

ولكنها تحمل في جو�نبها خريطة �لطريق �ل�ضحيحة للمدن 

�لذكية �لم�ضتقبلية.

لقد تّم �عتماد �الأهد�ف �ضمن �لخطة �لرئي�ضية. وُتبنى هذه 

�الأهد�ف على مدن م�ضتد�مة مع �لتركيز على �لبنود ذ�ت �الأولوية 

في �لتنمية �ل�ضاملة، وهذه �لبنود هي :

�لم�ضاحات �لمفتوحة و�لخ�ضر�ء. 1

       من �الأولويات �لهامة هي �لم�ضاحات �لمفتوحة �لخ�ضر�ء. 

وينبغي �أن توفر �لمدن �لذكية لقاطنيها �لم�ضاحات �لمفتوحة 

و�لخ�ضر�ء و�لبيئة �ل�ضحية. وفي هذ� �لمجال، ثمة جهود 

لت�ضميمين رئي�ضيين: زيادة �لم�ضاحات �لمفتوحة �إلى �لحد 

�الأعلى، و�لتاأكد من �أن �لطرق و�لبنية �لتحتية �لمرتبطة بها 

�ضل�ضة، وفي �لو�ضع �الأمثل وبها ممر�ت للم�ضاة، ومنا�ضبة 

لمركبات ت�ضتخدم �لطاقة �لنظيفة وتقطع م�ضافات معقولة 

 )SIBA( ب�ضهولة تامة. وفي هذ� �لمجال فاإن �ضونجدو

تميزت باأنها ت�ضم 40% من م�ضاحتها  كم�ضاحات مفتوحة،  

لتعظيم �رتباط �ل�ضكان و�لعمال و�لزّو�ر بالطبيعة د�خل 

�لمدينة. وكافة �لمناطق �لعامة م�ضّممة لتعظيم �ال�ضتفادة 

من �ضوء �ل�ضم�س مع �لحفاظ على �الأجو�ء �لمفتوحة. 

��ضتخدمت فيها �لنباتات لتن�ضيق �لمناظر �لطبيعية الأق�ضى 

حد مع ��ضتخد�م نباتات ال تحتاج �إلى �لكثير من �لمياه.

�لنقل . 2

تّم �لتخطيط للممر�ت تحت �الأر�س، وي�ضمح تخ�ضي�س   

�أكثر من 25 كيلومترً� كممر�ت �لدر�جات �لهو�ئية من 

�لتنقل بطريقة �آمنة وخالية من �نبعاثات �لكربون. ويجري 

�لو�ضول �إلى مطار �ين�ضيون �لدولي ب�ضهولة عن طريق 

�لبا�ضات �أو مترو �الأنفاق. ويتوفر تخطيط خا�س لمو�قف 

�ل�ضيار�ت، وكذلك للمركبات ذ�ت �ال�ضتهالك �لمر�ضد 
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للوقود و�الإنبعاثات �لمنخف�ضة. تتوفر �لمو�قف مبدئيًا تحت 

�الأر�س �أو تحت �لمظالت للحّد من تاأثير �لحر�رة �لمرتفعة 

في �لمناطق �لح�ضرية من �لجزيرة، وزيادة �لم�ضاحات 

�لمفتوحة فوق �الأر�س �لمخ�ض�ضة للم�ضاة. كذلك تت�ضمن 

مو�قف �لمركبات بنية تحتية لمحطات �ضحن �لمركبات 

�لكهربائية لت�ضهيل عملية �النتقال �لى �لو�ضائل ذ�ت �النبعاث 

�لمنخف�س.

��ضتهالك �لمياه وتخزينها و�إعادة ��ضتعمالها . 3

ت�ضتعمل �لقناة �لمتوفرة في �لمنتزه �لرئي�ضي مياه �لبحر   

بداًل من �لمياه �لعذبة، وهذ� ما يوفر �لكثير. ونظرً� لت�ضميم 

�لمناطق �لطبيعية، فمن �لمتوقع تقليل ��ضتهالك �لمياه 

�لعذبة في �لري بن�ضبة قد ت�ضل �إلى 90%، ويعزى ذلك �أي�ضًا 

رة للماء، و�إلى ��ضتعمال  �إلى �أنظمة �لري �لم�ضتخدمة �لموفِّ

مياه �الأمطار�لمجّمعة، و�إعادة ��ضتعمال �لمياه �لرمادية من 

نظام �لمياه �لمركزي في �لمدينة. ويجري �إعادة ��ضتعمال 

مياه �الأمطار �إلى �لحد �الأق�ضى �لممكن. كما يجري 

��ضتخد�م �الأ�ضقف �لخ�ضر�ء في معظم �الأبنية، الأنها تقّلل 

من �لمياه �ل�ضائعة من مياه �الأمطار، باالإ�ضافة �إلى تلطيف 

�لجو �لحار.

�نبعاث �لكربون و��ضتخد�م �لطاقة . 4

يجري بناء وحدة توليد �لطاقة �لمركزية لتوفير �لطاقة   

للمدينة كاملة. ويجري تزويدها بالغاز �لطبيعي كوقود. وهذ� 

�ضيوفر �لماء �ل�ضاخن للم�ضروع باالإ�ضافة �إلى �لكهرباء. 

ولعل من �أهم جو�نب هذ� �لتطوير �لذكي هو جمع �لنفايات 

بو��ضطة نظام جمع نفايات بدفع هو�ئي مركزي بداًل من 

��ضتخد�م �لمركبات.

تدفق �لمو�د و�إعادة �لتدوير . 5

ُتعتبر مخلفات �لبناء في �لمدينة م�ضدرً� للتلوث وللبيئة   

غير �لنظيفة. وتقوم مدينة �ضونجدو �لذكية باإعادة بتدوير 

75% من مخلفات �لبناء. وهذ� ما يوفر كميات كثيرة من 

�لمو�د �لمعاد تدويرها و�لمو�د �لم�ضّنعة محليًا و�لتي �ضُيعاد 

��ضتخد�مها للحد �الأق�ضى.

عمليات �لمدينة �لم�ضتد�مة. 6

تعتمد كافة �لعمليات و�لوظائف في �لمدينة على �لم�ضتريات   

�لم�ضتد�مة مع �لتركيز على ��ضتعمال و�جهات رقمية الإد�رة 

�لمر�فق. يجب على جميع �أنو�ع �الإد�ر�ت في �لمدينة 

�اللتز�م با�ضتخد�م �لمنتجات �ل�ضديقة للبيئة.  وبالتاأكيد، 
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ُيمنع �لتدخين في �الأماكن �لعامة و�لمكاتب.

7 . )U-CITY( لمدينة �لمنت�ضرة�

ينطوي مفهوم »�لمدينة �لمنت�ضرة« على وجود مركز »دعم   

تجمع تكنولوجيا �لمعلومات« الإد�رة كافة �لخدمات �لعامة 

بما فيها �لنقل و�ل�ضحة وحماية �لبيئة و�الأمن و�لوقاية 

من �لكو�رث، باالإ�ضافة �إلى تعزيز �لر�حة و�إز�لة �الأعمال 

�لح�ضرية غير �لفعالة.

ُيخطط ل�ضونجدو �أن ت�ضبح �أول »U-CITY« ويعني ذلك توفر 

�ضبكات ال�ضلكية ت�ضل بين �أغلبية �أنظمة �لمعلومات في �لمجتمع، 

�ضو�ء �أكانت �ضكنية �أم تجارية �أم �ضحية �أم حكومية. و�ضوف 

تكون مدينة متر�بطة، وهذ� يجمع �لبنية �لتحتية الت�ضاالت 

�لحزمة �لعري�ضة، و�لمرونة، و�لبنية �لتحتية للحو�ضبة �لخدمية، 

و�لخدمات �لمبتكرة ل�ضد �حتياجات �لموؤ�ض�ضات �لحكومية 

و�لمو�طنين وموؤ�ض�ضات �الأعمال  

5.5 المدن الذكية بيئياً 

 Tanjin Eco( 5.5.1 مدينة تيانجين البيئية

)City

�أطلقت حكومتا �ل�ضين و�ضنغافورة م�ضاريع تنموية م�ضتركة تبرز 

�لتوجه نحو �لعمل �لم�ضترك، وُتعّد مثااًل جيدً� للتعاون �لدولي 

في مجال �لمدن �لذكية. مع �الأخذ بالح�ضبان �إلى �أن �ل�ضين 

دولة �ضناعية وتجارية كبيرة جدً�، فاإنه من �لو��ضح �أن �لزيادة 

في �لتح�ضر وزيادة �لتلوث هما من �أكثر �لمو��ضيع �لملّحة على 

�لم�ضتوى �لوطني. وقد تّم توقيع �تفاقية بين �لدولتين، وتّم 

 SOZHOU( عتماد م�ضروعين رئي�ضين: و�حد كمنتزه �ضناعي�

INDUSTRIA PARK( و�لثاني كمدينة بيئية، مدينة تيانجين 

.)TIANJIN ECO CITY( لبيئية�

طلق م�ضروع مدينة تيانجين �لبيئية عام 2007 لمعالجة 
ُ
�أ

�لم�ضكالت �لمرتبطة بالتح�ضر �ل�ضريع بما في ذلك تلوث �لمياه 

و�رتفاع ن�ضب تلوث �لهو�ء، �إذ ُيعتبر هذ� �لم�ضروع جزءً� من 

مبادرة �لتنمية �لم�ضتد�مة.  وهي من �أكثر �لمناطق نموً� في 

�ل�ضين بعد منطقة دلتا بيرل ريفر )PEARL RIVER( ومنطقة 

دلتا يانغتزي ريفر )YABGTZE RIVER(. لقد تّم ت�ضميم 

�لمدينة كم�ضروع نموذجي لتطوير �لمدن �ل�ضينية في �لم�ضتقبل 

بحيث تكون متجان�ضة �جتماعيًا، و�ضديقة للبيئة وتحافظ على 

�لمو�رد، وبالتالي،فهي م�ضّممة لتكون عملية، وقابلة للتكر�ر 

وقابلة للتو�ضع، وتكون مرجعًا لباقي �لمدن . يمثل م�ضروع مدينة 

تيانجين �لبيئية �لتز�م �لدولتين على �الإنخر�ط في �لتعامل مع 

�لتغير �لمناخي، وتوفير �لطاقة، و�لمحافظة على �لبيئة، و�لتنمية 

�لم�ضتد�مة .  ومبادر�ت »�لمدينة �لبيئية« �لتي تم �نت�ضارها في 

100 مدينة �ضينية، على �الأقل .

وما يثير �الهتمام في هذ� �لم�ضروع للمدينة �لذكية، هو �أنه 

ي�ضعى �إلى �أن يكون �أحد �لم�ضاريع �لم�ضتد�مة من قبل �لمجتمع 

�لمحلي، ويمتد على م�ضاحة 30 كيلومترً� مربعًا. وي�ضتخدم �أهم 

�لتكنولوجيات �لموّفرة للطاقة . �ضوف يكون لهذه �لمدينة نظام 

تنقل بقطار �لمترو )LIGHT RAIL(، ومناطق بيئية متنوعة 

تمتد من مناطق يجري ت�ضغيلها بالطاقة �ل�ضم�ضية ومناطق 

خ�ضر�ء، يجري �ن�ضاوؤها في �لفترة من 2010-2020. وفي 

�لحقيقة، فالمدينة ت�ضعى لتكون مدينة ذكية ناجحة ونموذجًا 

للتنمية �لم�ضتد�مة من خالل �لخ�ضائ�س �لتالية :

�لتجان�س �الجتماعي: يعي�س �الأ�ضخا�س بتجان�س مع بع�ضهم 	 

�لبع�س،

�لتفاعل �القت�ضادي: يعي�س �الأ�ضخا�س بتجان�س مع 	 

�لن�ضاطات �القت�ضادية،

�لبيئة �لم�ضتد�مة: يعي�س �الأ�ضخا�س بتجان�س مع �لبيئة.	 

31  http://www.zdnetasia.com/smart-cities-key-to-competitive-economies-62300715.htm
32 http://www.mottmac.com/projects/?id=88116
33  http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/tianjin-a-model-eco-city-in-the-eastern-world
34  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=chinas-city-of-the-future-tianjin-rises-on-wasteland
35  http://www.huffingtonpost.com/2011/01/13/tianjin-eco-city_n_806972.html#s221860
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�ن �العتبار �لرئي�ضي بالن�ضبة �لقدر�ت �لرئي�ضية في �لمدينة هو 

�أن تكون: 

عملية بحيث تكون �لتكنولوجيات متبناه في �لنظام �لبيئي 	 

للمدينة ومجدية �قت�ضاديا    

قابلة للتطبيق في �لمدن �الأخرى في مدن �ل�ضين و�لبلد�ن 	 

�الأخرى

يمكن تطبيقها بنموذج م�ضغر 	 

وتّم ت�ضميم مجموعة مبادر�ت طموحة للتحول �لى مدينة ذكية، 

وُبدئ بتنفيذها. ومن �أهم هذه �لمبادر�ت:

تخطيط ��ضتخد�مات �الأر��ضي . 1

تّم تخطيط ��ضتخد�مات �الأر��ضي في مدينة تيانجن �لبيئية 

بطريقة ذكية. وهذ� يعني �أن مو�قع �ل�ضكن، و�الأعمال، و�لمو�قع 

�لترفيهية �لعامة، تّم تحديدها بحيث يكون ��ضتخد�م �لمو�طنين 

للتنقل في حياتهم �ليومية �أف�ضل ما يمكن. مثاًل، تقع منتزهات 

�الأعمال قرب �أماكن �ل�ضكن، لتوفير �لوظائف لل�ضكان، وتكون 

�ضهلة �لو�ضول . فالتخطيط مبني على مبادئ �لتحول �لتنموي 	 

)TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT(. وتقوم 

�لمر�كز �لمدنية بخدمة مناطقها، حيث تتو�جد �لمر�فق �لمحلية 

و�لمركزية لخدمة �لمو�طنين وتعمل على �ضد �حتياجاتهم في 

تلك �لمناطق.

تخطيط �لنقل . 2

ُيعتمد مبد�أ �لنقل �الأخ�ضر �عتمادً� كليًا في �لمدينة �لذكية، 

وخا�ضة في �لنقل �لعام وو�ضائل �لنقل غير �الآلية مثل �لدر�جات 

�لهو�ئية وعند �ل�ضير على �الأقد�م. وتقترح �لتعليمات �لذكية 

ف�ضل �لطرق �لمعّدة ال�ضتخد�م �لو�ضائل �الآلية وتلك �لمعّدة 

ال�ضتخد�م �لو�ضائل غير �الآلية، وذلك للتقليل من �لت�ضارب 

بين �لم�ضاة، ور�كبي �لدر�جات و�لمركبات، مع �إعطاء �الأولوية 

للم�ضاة وو�ضائل �لنقل غير �الآلية وو�ضائل �لنقل �لعام.

تخطيط �ل�ضبكات �لخ�ضر�ء و�لزرقاء. 3

�إن ت�ضميم �لم�ضاحات و�لمناظر �لطبيعية �ضروري للمدن 

�لبيئية، وخا�ضة ما ي�ضمى �لمناطق �لخ�ضر�ء )�لمزروعات 

و�لخ�ضرو�ت( و�لمناطق �لزرقاء )�لمياه(. و�ضيكون �لتخطيط 

و�لت�ضميم في هذ� �لمجال مفيدً� ل�ضببين: �لتحكم �الأمثل بالبيئة 

)�إعادة �لتدوير، �لطاقة، ونحوها(، وتوفير بيئة جاذبة لتطوير 

�لو�جهة �لمائية، باالإ�ضافة �إلى �لن�ضاطات �لمائية �لترفيهية.

�ل�ضكن �لعام . 4

ُيعّد �ل�ضكن �لعام في تيانجين و�ضيلة رئي�ضية ت�ضاعد �الأ�ضخا�س 

للعي�س مع �الآخرين. و�لهدف �الأ�ضا�ضي منه هو �ضد �حتياجات 

�ل�ضكن لذوي �لدخل �لمحدود و�لمتو�ضط، و�لذين يعملون 

ويعي�ضون في �لمدينة �لبيئية. �إن �لمعيار �الأ�ضا�ضي ور�ء عمليات 

�لتخطيط هو توفير م�ضار�ت للم�ضاة عبر �لمدينة، وتوفير 

مو�قع م�ضتركة، وتفاعلية بين �ل�ضكان. وال يقت�ضر ذلك على 

تحقيق �لقرب وتخفيف �لتنقل فقط، بل يتعد�ها �إلى توفير 

�لتكنولوجيات �لتي تمّكن �ل�ضكان من تجميع مياه �الأمطار الإعادة 

�ال�ضتخد�م، وت�ضخير �لطاقة �لحر�رية �الأر�ضية، وم�ضاريع نو�فذ 

تتحرك مع حركة �ل�ضوء للمحافظة على حر�رة �لمباني، و�أنظمة 

�لطاقة �ل�ضم�ضية.

�إطار �ل�ضيا�ضة و�لتنظيم . 5

ما كان �لتطور �لمادي لمدينة تيانجين �لبيئية لي�ضبح ناجحًا لوال 

وجود �ضيا�ضات د�عمة، وبر�مج، و�إر�ضاد�ت و�جر�ء�ت ت�ضغيلية 

معيارية. وهذه �لمعايير و�الإر�ضاد�ت و�لتي يجري تطويرها من 

خالل �لم�ضروع ت�ضمل:

�الإطار �لعام ل�ضيا�ضة �الإ�ضكان للمدينة �لبيئية و�لذي تمت 	 

�ضياغته.

36  http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_masterplan.htm
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 	.)GBES( معايير تقييم �لمباني �لخ�ضر�ء

مجموعة �إر�ضاد�ت خا�ضة باإد�رة �لمياه تغطي: �لمحافظة 	 

على �لمياه و�ضالمة وجودة �لمياه، و�لمجاري و�ل�ضرف 

�ل�ضحي.

�إر�ضاد�ت �إد�رة �لبيئة، ومخطط تطوير م�ضتد�م، ونظام 	 

متكامل لمر�قبة �لبيئة وجودة �لمياه.

تم تطوير �الإطار �لعام لالإد�رة �الإجتماعية في �لمدينة 	 

�لبيئية و�لذي ي�ضمل مجاالت مثل �لتعليم و�لرعاية �ل�ضحية، 

و�لريا�ضة، و�لثقافة و�الأمن �الإجتماعي، بم�ضاهمة من 

�لوكاالت �ل�ضنغافورية. 

تتميز مدينة تيانجين �لبيئية بالخ�ضائ�س �لتالية:

 نظام نقل عام مبتكر وت�ضميم ح�ضري موجه للم�ضاة 	 

للحد من ��ضتخد�م و�ضائل �لنقل �الآلية �لخا�ضة )�إقل 

من10% من �لرحالت(.

تطوير �لمباني �لتي تلبي معايير �لمباني �لخ�ضر�ء.	 

�أر��س رطبة للمعالجة �لطبيعية للمياه �لعادمة.	 

��ضتخد�م �لنفايات �لع�ضوية الإنتاج �لطاقة و�لحر�رة، 	 

وتدوير 60% من نفايات �لمدينة.

�إد�رة ��ضتهالك �لمياه و�لطاقة �إلى جانب �إنتاج �لطاقة 	 

�لمتجددة و�لنظيفة و�لحد من �النبعاثات �لكربونية.

توظيف ما يقارب من 50% من �ل�ضكان بالقرب من 	 

مناطق �ضكنهم لتخفيف �لتنقالت. 

5.5.2 يوكوهاما - المدينة الذكية

مبادرات المدينة الذكية

تزدحم مدينة يوكوهاما �ليابانية بعدد �ضكان يقارب 3.7 مليون 

ن�ضمة بالمباني �لتجارية في و�ضط �لمدينة وعلى �ل�ضاحل قرب 

�لمرفاأ . �إال �أن �لمنطقة �لتجارية تختلف عن �لمنطقة �ل�ضكنية 

�لموجودة في �لمنطقة �لد�خلية للمدينة. وبينهما تقع مناطق 

من �لمدينة موؤهلة جدً� لت�ضبح مناطق تطوير للمدينة �لذكية. 

وت�ضتمل �الأمثلة على �لمنطقة �لتجارية �لتي تتو�ضط ميناتو 

مير�ي مع �لعديد من ناطحات �ل�ضحاب �لموجودة على منطقة 

خليج �لذي تمت �إعادة تطويره، وهي كانت ُت�ضتخدم في �ل�ضابق 

كحو�س لبناء �ل�ضفن. ومنطقة كوهوكو«�لمدينة �لجديدة« �لتي 

تّم تطويرها بين �ل�ضبعينيات و�لت�ضعينيات من �لقرن �لما�ضي، 

ومنطقة �لخليج �لتي تتركز حولها �لمجّمعات �ل�ضكنية و�لتجارية.

�أدركت والية كاناجاو في �ليابان وعا�ضمتها �لرئي�ضية يوكوهاما 

�أن هناك تحديات كبيرة يجب �لت�ضدي لها، وذلك ال�ضتمر�رية 

�لوالية وم�ضتقبلها، و�لحفاظ على مدنها �لتي تزيد عن ثالثين 

مدينة وبلدة وقرية. �إن مفهوم �لوالية �لذكية، وفي �الأ�ضل منطقة 

ذكية، قد زودت مخططي �لمدن باإر�ضاد�ت للتاأكيد على �أن 

يوكوهاما �لذكية ما هي �إال خطوة �أولى لتطوير �الإقليم للو�ضول 

�إلى حياة ذكية و�قت�ضاد ذكي.

�أدت �لزالزل و�لحرب �لعالمية �لثانية، و�لمخاطر و�لكو�رث 

�لطبيعية �لم�ضتمرة �إلى �لوعي باأن �لطاقة و�لتما�ضك �الجتماعي 

في �لمجتمع هما �الأ�ضا�س الأي تطور ذكي. وبناًء على ذلك، 

تّم �عتماد مبادر�ت �لمدن �لذكية. وُتعّد كل مبادرة من هذه 

�لمبادر�ت م�ضروعًا تجريبيًا رئي�ضيًا يتجاوب مع �لتنمية 

�لم�ضتد�مة و�لذكية.  

37  In the early period of Japan’s modernization, the port of Yokohama developed as the gateway to the world and now it is a top-class port in Japan in 
terms of trade volume.
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م�ضروع يوكوهاما - �لمدينة �لذكية 

قررت �لحكومة �ليابانية ومن خالل وز�رة �القت�ضاد و�لتجارة 

و�ل�ضناعة �ختيار �أربع مدن يابانية للعمل معها لمحاولة تطوير 

م�ضروع تجريبي. �إن �لهدف من هذ� �لم�ضروع هو تحقيق »�لجيل 

�لقادم من �لبنية �لتحتية للطاقة و�لتظام �الإجتماعي«. وقد بد�أ 

�لعمل في م�ضروع يوكوهاما �لمدينة �لذكية )YSCP( عام 2010 

كو�حدة من �أربع مدن تّم �ختيارها لهذه �لمبادرة.

كم�ضروع ريادي للمدن �لذكية في �ليابان، تّم �لتخطيط 

 )YSCP( لم�ضروع يدعى م�ضروع يوكوهاما �لمدينة �لذكية

بهدف �لو�ضول �إلى نموذج للمدن �لذكية من خالل �لتعاون بين 

�لمو�طنين و�ل�ضركات �لخا�ضة و�لبلدية. وبالطبع، �أريد لهذ� 

�لم�ضروع �أن يكون نموذجًا ناجحًا لليابان وللعالم �أجمع. ولقد 

�عتمد �لم�ضروع في �لمرحلة �الأولية على تحديد �لتجارب �لعملية 

و�ل�ضرورية �لو��ضعة �لنطاق في يوكوهاما. وتم �النتباه باأن لهذه 

�لمدينة مجموعة مناطق متعددة طبوغر�فيًا، يمكن �أن ت�ضمل 

�أنو�عًا مختلفة من م�ضاريع ومبادر�ت �لمدينة �لذكية. فعلى �ضبيل 

�لمثال، تّم بناء �لعديد من نظم �إد�رة �لطاقة )EMS( بهدف 

جعل ��ضتخد�م �لطاقة كفوءً�. وتّم �إعد�د هذه �الأنظمة لكافة 

�أنو�ع �الحتياجات: �لمنزلية و�لمجّمعات �ل�ضكنية و�ل�ضقق وت�ضغيل 

�لم�ضانع و�الإد�رة �لجماعية لمباني �لمكاتب و�لمر�فق �لتجارية. 

وباالإ�ضافة �إلى ذلك، فقد ت�ضمنت مر�فق للمركبات �لكهربائية 

للتحقق من �ل�ضحن و�لتفريغ، ومحطات �ل�ضحن، ومنظومات 

�ل�ضيطرة �الإ�ضر�فية و�لح�ضول على نظام �لتحكم �الإ�ضر�في 

وتح�ضيل �لبيانات )SCADA( لبطاريات �لتخزين �لتي ت�ضهم 

في ��ضتقر�ر �لنظام. وتمثل هذه �الأنظمة �لنو�ة للجيل �لقادم من 

�أنظمة �لنقل، وتتيح �إمكانية �إد�رة �لطاقة �لمثلى على م�ضتوى 

�لمجتمع عامة.
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م�ضروع مدينة يوكوهاما �لذكية تم �لعمل عليه لتحويل 

�لمدينة �لى مدينة �لتي لديها بنية �جتماعية �لى: 

مدينة منخف�ضة �لكربون  تكون فيها �أنظمة الد�رة 	 

��ضتهالك �لطاقة 

فيها �أنظمة للطاقة �لمتجددة 	 

يتم تقديم نظام �إد�رة ��ضتهالك �لطاقة �لى �لمنازل و 	 

�لمباني �لتجارية و محطات �ل�ضحن لقطاع �لنقل 

�لتخفيف من �لطلب على �لطاقة و�لحفاظ عليها من 	 

خالل �لربط بين �النظمة

ومن �أهم �لم�ضكالت و�لتحديات �لح�ضرية �لتي تو�جه مدينة 

يوكوهاما: �لتلوث و�الإزدحام �لمروري و�إد�رة �لنفايات �ل�ضلبة. 

ويعّد يوكوهاما �لمدينة �لذكية م�ضروعًا ر�ئدً� تّم تنفيذه بالتعاون 

بين مدينة يوكوهاما و�ضركات تجارية ر�ئدة مثل �ك�ضن�ضر 

وطوكيو غاز و�ضركة طوكيو للطاقة �لكهربيائية وتو�ضيبا وني�ضان 

وبانا�ضونيك وميدين�ضا، �إ�ضافة �إلى �لم�ضاركة �لفعالة من 

�لمو�طنين. يو�جه �لم�ضروع ثالثة مخاوف رئي�ضية، و�لتي ُبنيت 

عليها �الأهد�ف �الأ�ضا�ضية للم�ضروع، وهذه �لمخاوف هي:

ُيعّد فائ�س �نبعاثات غاز ثاني �أك�ضيد �لكربون و�قعًا مثيرً� 	 

ّمم �لم�ضروع على �أ�ضا�س تخفيف �نبعاث غاز  للقلق. ولقد �ضُ

ثاني �ك�ضيد �لكربون ب�ضكل كبير، و�لح�ضول على مدينة ذ�ت 

�نبعاث منخف�س للكربون مع �لمحافظة على ر�حة قاطنيها.

ال يعد ��ضتخد�م �لطاقة هدفًا رئي�ضيًا بحد ذ�ته، ولكن 	 

�لهدف هو بناء �إد�رة طاقة ذكية. ي�ضعى �لت�ضميم �إلى 

�إدخال و��ضع للطاقة �لمتجددة. ويت�ضمن ذلك تطوير وت�ضغيل 

مّمت خ�ضي�ضًا لخدمة  �أنظمة �إد�رة �لطاقة )GGG( �لتي �ضُ

منطقة محّددة. ويجري توفير مثل هذ� �لنظام للمنازل 

و�لمكاتب و�لمباني �لتجارية و�لم�ضانع ومحطات �ل�ضحن 

لقطاع �لنقل. كما يرّكز كذلك على ��ضتعمال توليد �لكهرباء 

با�ضتخد�م �لخاليا �ل�ضوئية وعلى �أ�ضكال �أخرى من �لطاقة 

�لمتجددة.

و�أخيرً�، يهدف �لم�ضروع �إلى �لعمل بعناية وعن قرب مع 	 

�لمو�طنين لم�ضاعدتهم على تطوير �أ�ضاليب جديدة للتعامل 

مع �لطاقة. وي�ضمح بناء �لقدر�ت و�إد�رة �لتغيير من خالل 

�لمجتمع بالتحكم في ��ضتخد�م �لطاقة باأوقات �لذروة 

وبالحفاظ عليها.

حاليًا ُينّفذ �لم�ضروع من خالل خظة رئي�ضية تنتهي عام 2014. 

وقد ركزت �لمرحلة �الأولى �لتي كان ُيخطط لتنفيذها في �لفترة 

2012-2010 على ��ضتخد�م �لتكنولوجيا �لتي يمكن �أن تبد�أ 

ب�ضكل محدود. وكان �لهدف منها �لتحقق من �لتكنولوجيا �لتي 

يمكن تبنيها ب�ضرعة وب�ضهولة و�إدخالها من خالل برنامج �ضامل. 

ّممت للعمل على تو�ضيع �لمجال:   �أما �لمرحلة �لثانية، فقد �ضُ

�إذ يبا�ضر باإدخال �لخدمات و�لم�ضاريع �لجديدة �لتي تن�ضر 

�لتكنولوجيا �لموثوقة ب�ضكل تجريبي بغية �لتحقق من دورها 

�القت�ضادي. وبعد ذلك، يجري �إدخالها على نطاق �أو�ضع للتحقق 

من تاأثير ن�ضر هذه �لخدمات كنظام �جتماعي.

تّم و�ضع خطط مالية ذ�ت ��ضتثمار�ت مكثفة، لتزويد �لمنطقة 

بمر�فق �لطاقة �لمتجددة. ويقوم �لم�ضروع بالبحث عن �أ�ضاليب 

�أكثر فعالية من �لتحكم بو��ضطة �لبطاريات �لثابتة وحدها، 

وذلك باالعتماد على مفهوم �الإد�رة من جهة �لطلب.

يوكوهاما �لمجتمع �لذكي 

وهي مبادرة �أخرى هامة تّم �ن�ضاوؤها عام 2011. �إن هذ� 

�لم�ضروع م�ضترك بين �لحكومة و�ل�ضركات، ومن �أهمها تلك 

�لم�ضاِركة في تجّمع فوكوكا للمنزل �لذكي و�ضركات يوكوهاما، 

وموؤ�ض�ضات �أكاديمية ومدينة يوكوهاما. ويعتمد �لم�ضروع في 

�لمقام �الأول على مهمة �لتحقق من �الأجهزة و�لمفاهيم ذ�ت 

�ل�ضلة بالطاقة. وهذ� �ضيمّكن من ��ضتعمال �أنو�ع متعددة 

من �أ�ضاليب �ختبار �الأد�ء، بما في ذلك ��ضتخد�م �أجهزة 
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توليد �لطاقة )مثل �لطاقة �ل�ضم�ضية وطاقة �لرياح وخاليا 

�لوقود( �ل�ضرورية لتوليد �لطاقة لال�ضتخد�م �لمنزلي و�لطاقة 

�لكهربائية و�لتخزين �لحر�ري ومو�رد �لطاقة �لحر�رية 

�الأر�ضية، و�الأدو�ت و�لمنهجيات ذ�ت �ل�ضلة مع فعالياتها 

وتطبيقاتها. وفي �لو�قع، يهدف �لم�ضروع �إلى �الن�ضجام مع 

�لطبيعة و�الندماج مع �لفن و�لثقافة �لر�هنة و�لم�ضتقبلية.  

ويمكن �لتو�ضل �إلى ذلك من خالل �لت�ضجيع على ��ضتعمال 

ت�ضاميم �الإ�ضكانات و�لمنازل �لفردية بطريقة ُت�ضتخدم فيها 

�لبيئة �لطبيعية و�لمناظر �لجميلة في يوكوهاما.

برنامج 30G الإد�رة �لنفايات 

يدمج م�ضروع �لمدينة بين ق�ضايا �لنفايات �ل�ضلبة مع م�ضكالت 

�لبيئة ومو�ردها وم�ضكالت �لطاقة وخططها، و�لتي �ضاعدت 

على �لنظر �إلى �إد�رة �لنفايات بو�قعية �أكثر وبطريقة ذكية. وهي 

�أ�ضهمت في تخفي�س حجم �لنفايات عمومًا بحو�لي 30% في 

�لعام 2010. حاليًا، نجح تخفي�س حجم �لنفايات بف�ضل تبني 

�لمدينة الأ�ضلوب عمل �ضامل الإد�رة �لنفايات، بالتعاون مع كافة 

�أ�ضحاب �لم�ضلحة، بما في ذلك �لمو�طنون وقطاع �الأعمال 

و�لحكومة. و�أدخلت �لمدينة �إد�رة متكاملة للنفايات �لعامة 

وللنفايات �ل�ضناعية وللمو�رد �لقابلة الإعادة �لتدوير، كما قامت 

بتحديد �لهدف بتخفي�س حجم �لنفايات �لمعالجة بالحرق وفي 

مكّب �لنفايات، وكذلك قامت ب�ضياغة قو�عد ومن�ضات لت�ضجيع 

�لن�ضاطات. باالإ�ضافة �إلى �لقيام بن�ضاطات �إعالمية مكّثفة 

موّجهة �إلى �لمو�طنين الإتباع هذه �لقو�عد. 

برنامج زيادة �لم�ضاحات �لخ�ضر�ء في يوكوهاما 

بنتيجة �ال�ضتمر�ر باإز�لة �لغابات وتحويل �الأر��ضي �إلى �أر��ِس 

�ضناعية وتجارية، فقد �نخف�ضت �أعد�د �لمناطق �لخ�ضر�ء 

�نخفا�ضًا حادً� خالل �لعقود �لما�ضية.  وي�ضعى برنامج زيادة 

�لم�ضاحات �لخ�ضر�ء )GREEN-UP(  يوكوهاما �إلى وقف 

تدني حجم �لمناطق �لخ�ضر�ء، وذلك لتوريث �لجيل �لقادم بيئة 

خ�ضر�ء منا�ضبة. وُتبنى �أهم �أهد�ف هذ� �لبرنامج على ثالثة 

ن�ضاطات محورية، وهي:

��ضتر�تيجيات �لتوقف عن �إز�لة �لغابات و�لحفاظ على . 1

مناطق �لغابات.

�إدخال �ضيا�ضات للمحافظة على �الأر��ضي �لزر�عية.. 2

�إدخال ن�ضاطات وم�ضاريع لتطوير �لم�ضاحات �لخ�ضر�ء مثل . 3

��ضتمالك �أر��ضي خ�ضر�ء وتدريب �لمز�رعين، وتطوير 

�لمناطق �لخ�ضر�ء على م�ضتوى �لمجتمع �لمحلي.

وكجزء من تخطيط �لمو�رد �لمالية لتطوير وتعزيز �لمناطق 

�لخ�ضر�ء كما تم تحديدها في �لبرنامج، قامت �لمدينة 

با�ضتحد�ث �ضريبة ت�ضمى �ضريبة »زيادة �لم�ضاحات �لخ�ضر�ء 

في يوكوهاما«.
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الف�شل 6:
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6.1 �لمقدمة 

في �أعقاب �الأحد�ث �لتي بد�أت في عام 2011، ودخول 

�لدول �لعربية في حو�ر للتكيف وتعديل �أنظمة �لحكم 

لبناء موؤ�ض�ضات جديدة. وفي محاولة جعل �لحكومات 

�أكثر �ضفافية و�ضمولية، وخا�ضة في مجال �لتنمية 

و�الأن�ضطة �القت�ضادية. فاإن معيار �لتحرك لمثل هذ� 

�لتغيير هو �لجهود �لمبذولة لجذب �ال�ضتثمار �الأجنبي 

و�النتقال من �القت�ضاد �لزر�عي �لقائمة على �لخدمات 

�إلى �القت�ضاد�ت �ل�ضناعية وبالتالي �إلى �إ�ضالح 

تدريجي الأنظمة �إد�رة ��ضتخد�م �الأر��ضي و�الأعمال 

�لم�ضرفية و�لتمويل.

ُتعّد ن�ضبة �لهجرة �لد�خلية �إلى �لمدن في �لعالم �لعربي من �أعلى 

�لن�ضب في �لعالم �إذ يعي�س 56% من حو�لي 350 مليون ن�ضمة 

في �لمدن. ويعود ذلك �إلى تاأثير �لنز�عات �ل�ضابقة و�لحالية، 

باالإ�ضافة �إلى تاأثير �الأحو�ل �القت�ضادية �ل�ضيئة و�زدياد �لجفاف 

في �لمنطقة.

كما ت�ضهد بع�س �لمناطق في �لمنطقة �لعربية، مثل بلد�ن مجل�س 

�لتعاون �لخليجي، �أ�ضرع ن�ضبة زيادة في �ل�ضكان، في حين ت�ضهد 

بع�س بلد�ن �لجنوب �أ�ضرع ن�ضبة هجرة د�خلية نحو �لمدن. ومن 

�لمتوقع �أن يت�ضاعف عدد �ضكان �لمنطقة �لعربية حتى عام 

2050. ويوؤدي هذ� �التجاه �إلى �ل�ضغط �لمتز�يد على �لبنية 

�لتحتية وعدد �لمنازل و�لخدمات �الجتماعية في �لمدن �لعربية.

فعلى �ضبيل �لمثال، يهاجر عدد كبير من �ل�ضباب �لعربي نحو 

�لمدينة، ب�ضبب عدم توفر فر�س عمل في منطقة �ضكنهم. ومع 

�الأخذ بالح�ضبان باأن ما يزيد عن 53% من �ل�ضكان في �لبلد�ن 

�لعربية هم دون �ضن 25، فاإن �لطلب �لمتز�يد على فر�س �لعمل 

و�الإ�ضكان يزيد من �ل�ضغوطات على �الأنظمة �لح�ضرية.

ففي �لمدن �لكبيرة، يعي�س �لعديد من �لفقر�ء في �أحياء فقيرة، 

ب�ضبب عدم توفر �أر��س �ضاغرة ومنازل رخي�ضة. ويتز�يد عدد 

هذه �الأحياء �لفقيرة �لمكّونة عادًة من منازل قديمة بالية مع 

مرور �لزمن. وعلى �لرغم من توفر ��ضكانات جديدة في بع�س 

هذه �لمناطق، �إال �أن هذه �لمنازل لي�ضت ذ�ت نوعية منا�ضبة 

وتعاني من نق�س في �لخدمات.

�إنه لمن �لموؤ�ضف �أن تكون �لبطالة بين �ل�ضباب في �لمنطقة 

�لعربية من �أعلى �لن�ضب في �لعالم، كما جاء في تقرير منظمة 

�لعمل �لدولية )ILO(. �إذ �إن ن�ضبة �لبطالة بين �ل�ضباب في 

�لمنطقة �لعربية هي 23.2 بالمائة مقارنة بالمتو�ضط �لعالمي 

�لبالغ 13.9 بالمائة. وهذه �لن�ضبة تختلف �ختالفًا كاماًل �ضمن 

�الإطار �ضبه �القليمي .

�أعطت در��ضة منظمة �لعمل �لدولية لمحة عامة عن 90 مدينة 

يبلغ عدد �ضكانها 200 �ألف ن�ضمة �أو �أكثر. وكانت �لقاهرة 

�أكبر هذه �لمدن بعدد �ضكان يزيد عن 18 مليون ن�ضمة. كما تّم 

ت�ضنيف �لمدن بناًء على ثالثة �تجاهات مهمة توؤثر على عملية 

�لتحول �إلى مدن ذكية، بغ�س �لنظر عن و�قعية هذ� �لتحّول. 

وينبغي بناء �أي تحّول و�قعي م�ضتقبلي �إلى مدن ذكية على خطة 

مرحلية، ب�ضرف �لنظر عن مدة �لتحول. وال يمكن �إنجاز �لتحول 

بمرحلة و�حدة، وال يمكن �إعد�د خطة ثابتة تنا�ضب كافة �لمدن. 

لذلك، يجب �نتقاء و�إعد�د ��ضتر�تيجية �لتحول بدقة للتحول 

ب�ضرعة ونجاح، و�إن كانت هذه �لخطوة محدودة.  

يبين �لملحق )3( �لقائمة �ل�ضاملة لهذه �لمدن.  

38  In this section, the following report served as a multiple reference: The State of Arab Cities 2012: Challenges of Urban Transition: United Nations 
Human Settlements Program (UN-Habitat) 2012

39  http://english.alarabiya.net/articles/2013/02/06/264749.html
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�ل�ضكل )8( �التجاهات �لموؤثرة على �إعد�د ��ضتر�تيجية �لتحول في �لمدن �لعربية 

�لذكية

6.2 خ�ضائ�س �لمدن �لعربية �لرئي�ضية

يمتد �لوطن �لعربي على �أربع مناطق مختلفة. ولهذه �لمناطق 

خ�ضائ�س �جتماعية و�قت�ضادية مت�ضابهة، بح�ضب موقعها 

�لجغر�في. ويبين �لجدول )3( هذه �لمناطق ويو�ضح �ل�ضكل 

)9( توزعها �لجغر�في. يتز�يد �لنمو �ل�ضكاني ب�ضرعة في 

�لمدن �لعربية. ويبين �ل�ضكل )10( �لنمو �ل�ضكاني في �لمناطق 

�لح�ضرية، في حين يظهر �ل�ضكل )11( ن�ضبة �لتز�يد �ل�ضكاني 

�لح�ضري.

�ل�ضكل )9(: مناطق �لدول �لعربية 

في �لو�قع، للمناطق �الأربع للوطن �لعربي، و�لو�ردة في �لجدول )3(، ن�ضب �ضكانية 

مختلفة. ويبين �ل�ضكل )12( �أعد�د �ضكان هذه �لمناطق بالمليون ن�ضمة.
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تز�يد �ضكان �لمناطق �لح�ضرية في �لمنطقة �لعربية �أربعة 

�أ�ضعاف بين �الأعو�م 1970 - 2010. ومن �لمتوقع �أن يت�ضاعف 

بحلول عام 2050. لذلك، يعّد �لتطوير �لح�ضري في �لمنطقة 

�أمرً� هامًا و�ضروريًا لخطة �لعمل. ففي �لحقيقة، يعتمد �لتطوير 

�لح�ضري في �لمنطقة �لعربية على ثالثة عو�مل .

�لنمو �القت�ضادي: �إذ ي�ضاعد �لن�ضاط �القت�ضادي للقطاع . 1

�لخا�س وزيادة نمو قطاع �الأعمال مثاًل على هجرة �ل�ضكان 

من �لمناطق �لريفية �إلى �لمدن.

�لهجرة �إلى �لبلدن �لغنية بالنفط: وهو �ضبب �أ�ضا�ضي في . 2

تغيير �لتركيبة �ل�ضكانية للمناطق �لح�ضرية. فالكثير من 

�لقوى �لعاملة على كافة م�ضتوياتها يعمل �أو يود �لعمل في 

دول مجل�س �لتعاون �لخليجي.

�لجفاف و�ل�ضر�عات �لم�ضلحة، �أي �لكو�رث �لطبيعية . 3

ونحوها و�لتي توؤدي �إلى هجرة �الإن�ضان من �لمناطق 

�لمختلفة �إلى مدن مختلفة في �لمنطقة �لعربية. فعلى �ضبيل 

�لمثال، �أدت �لحرب في �لخليج �إلى قيام ماليين �لعر�قيين 

باللجوء �إلى مدن رئي�ضية، مثل: عمان، دبي ومدن �أخرى. 

كذلك يت�ضح �الأمر في �لنز�ع في �ضورية، حيث قام �ل�ضوريون 

باللجوء و�لعمل في بلد�ن مختلفة مثل �الأردن ولبنان 

وغيرها.

ي�ضكل �لقطاعان �ل�ضناعي و�لخدماتي و�للذ�ن يتركز ن�ضاطهما 

في �لمدن، ما ن�ضبته 92% من �لناتج �لمحلي للدول �لعربية. �أما 

�لقطاع �لزر�عي، و�لذي يعمل به 25% من �لقوى �لعاملة، فاإن 

ن�ضبة م�ضاهمته في �لناتج �لمحلي �الإجمالي في تر�جع. وقد 

�ضكلت ن�ضبة م�ضاهمته في �لناتج �لمحلي �الإجمالي 8% في عام 

2008 . وبد�أت �لكثير من �لدول، وخ�ضو�ضًا �لدول �لمعتمدة 

على �لعائد �لنفطي، بتنويع ن�ضاطاتها �القت�ضادية متجهة �إلى 

�لت�ضنيع و�لخدمات و�ل�ضياحة و�ضناعة �لمعرفة مع �لتركيز على 

توظيف �ل�ضباب �لمتعّلم.

�ل�ضكل 12: �ل�ضكان في �لدول �لعربية )بالمليون ن�ضمة(

6.3 تحديات �لحياة �لح�ضرية 

في �لمدن �لعربية، وال�ضيما �لكبيرة منها، وفي كثير من 

�لحاالت، يتفاوت ��ضتخد�م �الأر��ضي و�لح�ضول على �لخدمات 

من �لبنية �لتحتية و�ل�ضحة و�لتعليم من منطقة �إلى �أخرى في 

نف�س �لمدينة. وهذ� يعتمد في �لحقيقة على �لمنطقة �لجغر�فية 

�لتي تقع فيها �لبلد �لعربي قيد �لبحث. وبا�ضتثناء منطقة دول 

مجل�س �لتعاون �لخليجي، تبرز م�ضكالت حقيقية في �ضفوف دول 

�لجنوب، ولكن في دول �لم�ضرق و�لمغرب، �إذ يظهر تباين و��ضح 

بين �لمدن. ولقد تم �إن�ضاء مدن دول مجل�س �لتعاون �لخليجي 

عامة ب�ضكل جيد، وُيعد �لكثير منها حاليًا مثااًل للمدن �لذكية 

�لو�جب على �لمدن �لعربية �الأخرى �لتطلع �إليها و�لتعلم منها.
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40  In 2010, the Arab states had in 7.4 million refugees, 9.8 million internally displaced and 15 million international (economic and labor)
41  UN-DESA. (2010). The World Urbanization Prospects: The 2009 Revision. New York: UN-DESA.
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ت�ضّكل ظاهرة �لبطالة و�لفقر ظاهرة ح�ضرية متز�يدة. وقد 	 

طّورت حكومات �لدول �لعربية كافة �ضيا�ضات تمكنها من 

تحويل �ال�ضتثمار�ت �إلى مدن ثانوية في محاولة لتح�ضين 

�لتر�بط �لح�ضري - �لريفي �القت�ضادي، و�لعمل على توزيع 

�لتنمية توزيعًا عاداًل على كامل مناطق �لدولة. و�ضاعدت هذه 

�ل�ضيا�ضات على �ال�ضتجابة للطلب �لمتز�يد على �الإ�ضكان 

كما تمت معالجة م�ضائل �لبنى �لتحتية و�الأنظمة �الإد�رية 

�لح�ضرية في �لمدن �لرئي�ضة، وتح�ضين قدر�ت �لحكومات 

على تزويد �الأر��ضي بالخدمات، و�لخدمات �لالزمة و�إيجاد 

�الأطر �لتنظيمية لتقديم خدمات �أف�ضل لمو�طينها.

يعتمد �إ�ضكان �الأ�ضر ذ�ت �لدخل �لمرتفع على �لقطاع 	 

�لخا�س �عتمادً� كبيرً�، ومع ذلك، ما ز�ل هناك نق�س في 

�لمنازل �لمخ�ض�ضة لالأ�ضر ذ�ت �لدخل �لمحدود. وُتعّد 

تون�س �لدولة �لعربية �الأولى �لتي �أز�لت �الأحياء �لفقيرة، 

و�أعادت ترميم �لمناطق �الأثرية، وقامت بتنظيم ملكية 

�الأر��ضي �الإقطاعية و�لتاأكد من تزويد �لمناطق �لح�ضرية 

�لفقيرة بالخدمات �الأ�ضا�ضية. �أما �لمغرب، و�لذي يتوفر 

لديه �أكثر برنامج �إ�ضكان متطور باأ�ضعار معقولة، فقد خف�س 

عدد �الأحياء �لفقيرة بن�ضبة 65% بين عام 1990 و2010 .

�الأمن �لمائي و�لغذ�ئي: ُتعّد �لدول �لعربية من �أكثر �لمناطق 	 

�ضحًا بالمياه في �لعالم، مع معدل 2000 متر مكعب من 

�لمياه �لعذبة �لمتجددة، لل�ضخ�س �لو�حد. وُت�ضتعمل حو�لي 

8 �لى 10% من هذه �لمياه لال�ضتهالك �لمنزلي، و5 �لى %7 

لال�ضتعمال �ل�ضناعي و85% في �لزر�عة. وتتوقع �لنماذج 

باأن �الإنتاج �لغذ�ئي �لمحلي �ضينخف�س بن�ضبة 10-20% في 

�لمنطقة ب�ضبب �لتغيير �لمناخي و�ضينخف�س �إلى حو�لي %40 

في بلد�ن مثل �لمغرب. ويوؤثر هذ� �الإنخفا�س تاأثيرً� هائاًل 

على �لبلد�ن �لتي تمثل �لزر�عة فيها �أكبر قطاع م�ضتخدم 

للعمالة، مثل �لجز�ئر وم�ضر و�لمغرب و�ضورية و�ليمن.

تكيف وتخفيف �لطاقة: ُتعد �لدول �لعربية من �أكثر بلد�ن 	 

�لعالم من حيث �إمكانية توليد �لطاقة �لمتجددة. ويتوفر 

لديها بع�س �لمبادر�ت �لر�ئدة الإن�ضاء مر�فق ت�ضتخدم 

�لطاقة �ل�ضم�ضية و�لرياح لتوليد �لطاقة. وتعتمد هذه 

�لم�ضاريع على �لتعاون �ل�ضيا�ضي بين �لدول، �إذ قامت بع�س 

�لدول باإغالق حدودها مع دولة معينة. �أما �ذ� كانت هذه 

�لم�ضاريع ناجحة فهي ت�ضهم حتمًا في خلق فر�س عمل 

وتح�ضين �القت�ضاد للدولة �لم�ضيفة.
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�لتكيف مع �لتغيير �لمناخي: با�ضتثناء مدن مجل�س �لتعاون 	 

�لخليجي، ال تعتمد �لدول �لعربية خططًا جدية وفعالة 

للتخفيف من تاأثير ومخاطر �لتغيير �لمناخي في �لمدن 

�لعربية �لمختلفة. وبناًء على ترتيب �لدول في �لعام 2010، 

يعتمد تاأقلم �لدول مع �لتغيير �لمناخي على قابليتها للتكيف 

مع �لمخاطر. وُتعّد جزر �لقمر و�ل�ضومال و�ليمن من �أكثر 

خم�س دول في �لعالم �الأ�ضد عر�ضة للتاأثر بالتغير �لمناخي. 

وعليه، تحتاج هذه �لدول �إلى دعم دولي في �الأمور �لفنية، 

�إ�ضافة �إلى بناء �لقدر�ت �لموؤ�ض�ضية �لمتعلقة في �ضهولة 

�لتكييف �لمناخي.

6.4 مالحظة مخت�ضرة حول �لحكومة

 

تقليديًا، ُتعّد �لعالقة بين �لمدن �لعربية و�لحكومة �لمركزية 	 

عالقة قوية، ولذلك تظهر د�ئمًا فجوة جدلية في حوكمة 

�لمدينة، �إذ توؤدي �لحكومة �لمركزية دورً� �أ�ضا�ضيًا مما يترك 

تاأثيرً� كبيرً� على عملية �لتطوير وخ�ضو�ضًا على �لخطة 

�لرئي�ضية �لتنموية وتنفيذها. ولتنفيذ هذه �لخطط بنجاح 

والإد�رة �الأنظمة �لح�ضرية �لمتز�يدة حجمًا وتعقيدً�، على 

حكومات �لدول �لعربية �أن تن�ضق وب�ضكل �أف�ضل تكامل �الأدو�ر 

بين �لحكومة �لمركزية و�الإد�ر�ت �لمحلية و�أن ت�ضعى لزيادة 

م�ضاهمة �لقطاع �لخا�س في �لتطوير �لح�ضري. تاريخيًا،  

فاإن هذه �لدول ُتد�ر بمركزية عالية، ويكون نقل �لم�ضوؤوليات 

�إلى �ل�ضلطات �لمحلية غير مت�ضاو، �إذ تميل �لحكومات 

�لمركزية �إلى توزيع �لم�ضوؤوليات دون توزيع �لتمويل �لالزم 

�لذي يتنا�ضب مع هذه �لم�ضوؤوليات، �أو دون �إعطاء �ل�ضلطات 

�لمحلية �لقدرة على �لح�ضول على �إير�د�ت من �لمجتمع 

�لمحلي.

�إن تد�عيات �الإ�ضطر�بات �لمدنية في كثير من �لدول 	 

�لعربية منذ عام 2011 �أدت �إلى نتائج قوية و�آثار على 

�لحوكمة �الجمالية في �لمدن. وعلى �لرغم من �أن 

�لمناق�ضات �لوطنية قد �نطلقت في معظم �لمدن �لعربية، 

�إال �أنها تتو�فق كلها على �ضرورة �تباع نهج ت�ضاركي للحكومة 

عامة وللحوكمة �لمحلية خا�ضة.

للقطاع �لخا�س دور حا�ضم في تعبئة �لمو�رد بهدف �لتنفيذ 	 

�ل�ضحيح الأي تحّول في �لمدينة. وتبرز �لحاجة �إلى �ضر�كة 

قوية بين �لحكومة �لمحلية و�لقطاع �لخا�س و�لمنظمات غير 

�لحكومية، و�لتي قد ت�ضمل �لمو�طنين و�لجامعات ومر�كز 

�الأبحاث �أي�ضًا.
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7.1 هل هناك مبادئ تطوير يمكن �تباعها؟

ال يقت�ضر هدف هذه �لدر��ضة على ��ضتنتاج خ�ضائ�س �لمدن 

�لذكية، بل يتعد�ه �إلى تعّرف �لمعوقات و�لتحديات �لتي قد تو�جه 

عملية �لتخطيط لتحويل تلك �لمدن �إلى مدن ذكية.

وبعد �الطالع على و�قع �لمدن ودر��ضة �الأبحاث �ل�ضادرة 

حولها، و�لتي يغلب عليها �لطابع �لعمومي، تبّينت مجموعة 

من �لخ�ضائ�س �الأ�ضا�ضية لهذه �لمدن. ويت�ضمن ذلك بيانات 

مثل: عدد �ل�ضكان، وتاريخ �الإن�ضاء، وم�ضاحتها، و�لناتج �لمحلي 

�الإجمالي للبلد قيد �لدر��ضة، وموؤ�ضر�ت �لمو��ضالت، وموؤ�ضر�ت 

�لتعليم، وغيرها. وتفتر�س نتائج �لدر��ضة �إعطاء نظرة �ضمولية 

عن �لمدن �لعربية �لكبيرة في محاولة الإيجاد �ضيغة تنا�ضب 

و�ضع خطة عمل للتحول باأقل تناق�ضات ممكنة. ويف�ضي ذلك �إلى 

عملية متعددة �لمر�حل، ت�ضتمر حتى �لو�ضول �إلى و�ضع م�ضتقر 

ثابت. وقد تّم تحديد �أربع خطو�ت �أ�ضا�ضية، وهي:

�ختيار �لمدن، و�ختيار �لقطاع ذي �الأولوية في كل مدينة . 1

منها. ومن �لو��ضح ��ضتحالة تطوير مدينة تعاني فجو�ت 

وفروقات و��ضعة بين مو�طنيها ومكّوناتها �لمادية.

�ل�ضكل )13(: مبادئ �إطار �لعمل �لت�ضغيلي

�ل�ضيا�ضات �لمالئمة لتطوير �لمدينة �لذكية على �لنطاقين . 2

.)micro( و�لجزئي )macro( لكلي�

بالن�ضبة �لقطاعات �لمنتقاة في �لمدن، يجري تحديد . 3

�الأهد�ف �ال�ضتر�تيجية لكل منها وتو�ضيفها بال�ضكل �لمالئم.  

وبعد �لمو�فقة على �الأهد�ف �ال�ضتر�تيجية، يجري تطوير . 4

�لمبادر�ت و�أفكار �لم�ضاريع و�عتمادها ر�ضميًا من 

خالل مبادرة وطنية لتطوير بر�مج للمدن �لذكية، وتحديد 

خريطة طريق لتنفيذ هذ� �لتحّول.

ينبغي �أن ت�ضمل هذه �لخطو�ت �الأربع كافة �أ�ضحاب �لم�ضلحة 

و�لتاأكد من م�ضاركتهم �لفاعلة فيها.

خالل هذه �لعملية، من �ل�ضروري �لح�ضول على �لتغذية �لر�جعة 

)feedback( في كل �الأوقات، لتعديل �لخطط �ل�ضابقة، �أو حتى 

تعديل �لمدن و�لقطاعات �لمنتقاة ب�ضبب �ضعوبة تنفيذ �لخطط 

�ل�ضابقة، �أو �الختيار �ل�ضابق ل�ضبب �أو الآخر. وقد تفر�س بع�س 

�ل�ضوؤون �لعملية �لتغيير في �لخطط �لمو�ضوعة.

انتقاء المدن
والقطاعات 

السياسات على
المستوى الكلي والجزئي

انتقاء ا�هداف
االستراتيجية

مبادرات
المشروع والتعاريف
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�لجدول )4(: �أمثلة على �إطار �لعمل �لت�ضغيلييو�ضح �لجدول �لتالي و�ضفًا تف�ضيليًا لهذه �لعمليات.

انتقاء المدن والقطاعات

العمل النموذجي الخطوة

•  انتقاء المؤشرات المناسبة والمتغيرات التشخيصية

•  تحديد مجموعة من المدن العربية لدراستها وذلك بهدف  

    تخطيط تحويلها إلى مدينة ذكية 

•  جمع المعلومات وتحليلها وكتابة التقارير عنها

•  تحديد القطاعات الحرجة في المدن قيد الدراسة و/أو 

    القطاع لمبادرات التحول 

•  تطوير نموذج وطريقة الختبار المدن والقطاعات، بهدف 

    الحصول على تقييم واضح للتحديات والفرص

السياسات على المستوى
الكلي والجزئي

(micro, macro)

•  دراسة حالة دولة معينة ونتائج التشخيص وتقييم جاهزية 

    المدينة، ويجري تحديد مجموعة من السياسات الممكن  

    استخدامها في المبادئ التوجيهية لتطوير استراتيجية 

    تحّول المدن الذكية العربية

ا³هداف االستراتيجية
•  إعداد أهداف استراتيجية واضحة للتحقيق، بحيث يجري 

   وضع هذه ا³هداف بناًء على نتائج عملية االنتقاء. وتعالج هذه 

   ا³هداف التغييرات المطلوبة للتنفيذ في المدن المنتقاة مع 

   ا³خذ بالحسبان ل¹ولويات واالحتماالت.

•  مالحظات تفصيلية حول المفاهيم ا³ساسية للمشروع التي 

   توضح الطرق الالزمة لتحقيق ا³هداف المرجوة.

تعريف مبادرات المشروع
•  إعداد الوثائق التفصيلية للمشروع التي تساعد في تنفيذ 

   المشاريع المتعلقة بالمدن الذكية.
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7.2 ال�سيا�سات 

مع تقادم �لبنية �لتحتية في معظم �لمدن �لعربية في �لعالم، 

�أ�ضبح من �ل�ضعب غالبًا زيادة مردود �لت�ضغيل دون تحديث 

�الأنظمة �أو �لعمليات. ويعني ذلك �ضرورة تقييم �الأنظمة لتحديد 

�الأفعال �لالزمة و�لمتعلقة بالموؤ�ض�ضة و/�أو �الجر�ء�ت لتحقيق 

�لنتائج �لمتوخاة. ينبغي �لمو�زنة بين �لميز�ت و�لمحّدد�ت 

بهدف �لتو�ضل �إلى �لقر�ر �لمنا�ضب، وذلك باالعتماد على 

�لمو�رد �لمتوفرة ومدى �ال�ضتد�مة و�الأولويات �لمفرو�ضة. 

و�أ�ضبحت �لمدن �لعربية �ضديدة �لتناف�س في محاولتها 

ال�ضتقطاب �ال�ضتثمار�ت �لمبا�ضرة �الأجنبية وت�ضجيع �لتطوير 

�لد�خلي.

ولذلك، ينبغي على �لمدن �لعربية �تباع �ضيا�ضات لتطوير �أطر 

عمل مو�ضعة تت�ضمن �الأفعال ومبادر�ت �لتنفيذ، وال تكتفي فقط 

بتقديم �الر�ضاد�ت. 

وفيما يلي �أمثلة مبد�أية على �ل�ضيا�ضات �لعامة �لممكن تطبيقها 

على معظم �لمدن �لمر�ضحة للتحّول �إلى مدن ذكية. 

�لتخطيط	 

يجب و�ضع هيكل تنظيمي للمبادرة لالإ�ضر�ف على �لت�ضميم 

و�لتطوير و�لتنفيذ مع �لتاأكيد على توفر �لمو�رد و�ال�ضتد�مة 

�ضمن �لخطط �لوطنية. كما يجب �لعمل على تقييم �لبنى 

�لتحتية �لحالية وتحديد �لتو�ضع �لالزم لها للو�ضول �إلى �لعمل 

�لمطلوب منها، ولتحديد متطلبات ذلك و�أولوياته. ومن ثّم، 

يجري �إعد�د خطة عمل مكّونة من مر�حل، و�لتوثق من توفر 

�لمو�رد �لمالية و�لمو�رد �الأخرى �ل�ضرورية لتنفيذها. 

كفاءة �لت�ضغيل 	 

ُتعّد كفاءة �لت�ضغيل لكافة �لخدمات و�لمن�ضاآت ذ�ت �لعالقة هي 

�لد�عم �الأ�ضا�ضي و�الأهم الأية مبادرة الإن�ضاء مدينة ذكية. فعلى 

�ضبيل �لمثال، ُتعّد �ل�ضبكات �لذكية)Smart Grid(  �لعن�ضر 
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�لحيوي في هذ� �لمجال. �إذ يمكن بو��ضطتها �إد�رة عمليات توزيع 

�لطاقة و�لمياه بكفاءة، باالعتماد على �أنماط �ال�ضتهالك �لتي 

ت�ضتخدم �الأجهزة �لذكية و�لت�ضبيك �لعالي �ل�ضرعة. ويمكن �أي�ضًا 

ت�ضهيل عملية �لمر�قبة و�لتحكم في حال حدوث ت�ضرب �أو توقف 

عن �لعمل، و�إجر�ء �ل�ضيانة و�الإ�ضالح �ضريعًا. وال يتحقق ذلك 

�إال بو��ضطة مركز �لقيادة و�ل�ضيطرة �لذي يتولى كافة �الأعمال 

�لمطلوبة.

�إد�رة �لبيانات 	 

يجري تجميع كّم هائل من �لبيانات، وتخزينها ومعالجتها 

للح�ضول على �لمعلومات �ل�ضحيحة �لتي تمّكن من �تخاذ 

�لقر�ر �أو �إعد�د �لتوقعات �لم�ضتقبلية �لتي توؤثر على �لعمليات 

وعلى �إد�رة مو�رد وخدمات �لمدينة �لذكية. وفي هذ� �لمجال، 

توؤدي مفاهيم وخ�ضائ�س �لبيانات �لكبيرة دورً� مهمًا، بما في 

ذلك بنوك �لمعلومات و�لتنقيب في �لبيانات و�لتحليل، وتحديد 

�لتوجهات، وعمليات �إد�رة �لبيانات �لذكية �الأخرى. ويجري 

��ضتعمال نظم برمجيات عديدة لمعالجة �لبيانات �لكبيرة، و�لتي 

تت�ضمن �لتنبوؤ باالأحد�ث، وحل �لم�ضكالت، و�لنمذجة وغيرها 

من �الأنظمة �لتحليلية و�لت�ضغيلية. وتحفظ جميع م�ضتودعات 

�لبيانات و�الأنظمة ذ�ت �لعالقة في مر�كز بيانات )ت.م.�( و�لتي 

لديها نظم حماية و�أمن عالية. �إذ ُتعّد هذه �لبيانات ممتلكات 

وطنية، ناهيك عن كونها ممتلكات موؤ�ض�ضية و�ضخ�ضية. ويمثل 

�لحفاظ على �أمانة �لمعلومات ودقتها و�ضريتها �ل�ضاأن �الأهم في 

ممار�ضات �إد�رة �لبيانات.

�لتكنولوجيا 	 

ثّمة جو�نب كثيرة للتكنولوجيا و�لمتعلقة بالت�ضميم و�لتطبيق 

و�لت�ضغيل للمدن �لعربية، وهي تت�ضمن: مر�كز �لبيانات، و�ضبكات 

�الت�ضاالت، و�ل�ضبكات �الفتر��ضية �لخا�ضة ))VPN، و�لحو�ضبة 

�ل�ضحابية و�لح�ضا�ضات، و�أجهزة �لقيا�س �لذكية، ومركز 

�لقيادة و�ل�ضيطرة للعمليات �لمرئية، و�أنظمة �لذكاء �ل�ضناعي، 

و�أنظمة تحليل �لبرمجيات، وتطبيقات برمجية �أخرى. وُتعّد 

هذه �لمكّونات ذ�ت �لتكنولوجيا �لعالية �لمبنية على )ت.م.�( 

من�ضة ُتبنى عليها �لمدن �لذكية. وتت�ضم �لعديد من هذه �الأنظمة 

باأنها �أنظمة مبتكرة وم�ضّممة خ�ضي�ضًا لحاالت محّددة. 

فاالبتكار في هذ� �لمجال هو �الأ�ضا�س. وُيعّد �لنهج �الإبد�عي 
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في �لت�ضميم و�لت�ضغيل لم�ضاريع �لمدن �لذكية ممار�ضة �ضائعة، 

وذلك باالعتماد على �لمفاهيم و�ال�ضتر�تيجيات �لمعتمدة حديثًا 

في �لمدن �لذكية �لعربية، باالإ�ضافة �إلى �إجر�ء�ت تحليل �لو�ضع 

�لقائم. 

�لحو�ضبة �ل�ضحابية	 

قد تكون من �أهم �لق�ضايا �لتكنولوجية �لتي تك�ضب �لكثير من 

�لقبول حاليًا، ويعود ذلك �إلى مرونتها و�ضهولة ��ضتعمالها. 

فهي تخّفف �ل�ضغط على �إد�رة مو�رد تكنولوجيا �لمعلومات 

و�الت�ضاالت من وظائف ت�ضغيلية يومية، وفي نف�س �لوقت تتيح 

�إمكانات )ت.م.�( بح�ضب �لحاجة. وهي بذلك تقّدم مزيجًا 

من �لم�ضادر و�لوظائف �لمنا�ضبة من دون �لحاجة �إلى ��ضتثمار 

كبير، باالإ�ضافة �إلى دقتها وتدرج ��ضتعمالها بح�ضب ما يلزم. 

وتجعل وفور�ت �لحجم )economy of Scale( بدياًل منا�ضبًا 

قاباًل للتطبيق يحل محّل مر�كز �لت�ضغيل �لد�خلية ذ�ت �لقدر�ت 

�لعالية. كما يمكن �ال�ضتفادة منها في توفير �لن�ضخ �الحتياطية. 

وعلى �لرغم مما �ضبق، ينبغي �أن تتو�فق هذه �لمفاهيم 

و�لخ�ضائ�س مع �لمعايير �لدولية للحفاظ على �لموثوقية 

و�لت�ضغيل �لبيني.

�الت�ضاالت و�لت�ضبيك	 

وهي ركيزة مهمة �أخرى من ركائز �لمجتمع �لذكي. �إذ يعّد تدفق 

�لبيانات و�لمعلومات في �لزمن �لحقيقي مهمة �أ�ضا�ضية التخاذ 

�لقر�ر ولر�ضد ومر�قبة عمليات �لت�ضغيل، ولالإ�ضتجابة �إلى 

�الأو�ضاع �لوظيفية. وتر�ضد هيئات �لت�ضبيك لل�ضبكات �لو��ضعة 

)WANs( بمر�فقها وعامليها، �لخدمات وتوفر وظائف �لت�ضغيل 

و�ل�ضيانة. في حين ت�ضمح �ل�ضبكات �لمحلية )LANs(، �لتي 

تغطي �لمباني و�لم�ضاحات �لمحدودة، بالر�ضد وبالتحكم في 

�أجهزة �الإنذ�ر و�لقيا�س وعمليات �لنفاذ و�لطلبات �لطارئة 

و�الإ�ضاءة وظروف �لبيئة ومو�قف �ل�ضيار�ت. �إال �أن مر�قبة 

وت�ضجيل �الأجهزة و�الآالت بما في ذلك �إعد�د �ل�ضبكات، و�لك�ضف 

عن �لم�ضكالت وحّلها، ُتعّد جزءً� �أ�ضا�ضيًا من �ل�ضبكات �لمحلية 

.)WANs( و�ل�ضبكات �لو��ضعة )LANs(

�لحو�ضبة �لمنت�ضرة وقابلية �لنفاذ	 

من �لبديهي �أن �ال�ضتفادة �لق�ضوى من �لمدن �لذكية تتطلب 

توفير �الت�ضال لالأ�ضخا�س و�ضركات �الأعمال و�لحكومات في �أي 

وقت ومن �أي مكان. ويتطلب ذلك �أنظمة �أمنية م�ضددة للتوثق من 

�ضالمة و�ضرية هذه �لممتلكات و�لخدمات و�لحفاظ على �ضالمة 

�لعمليات. وهذ� ما يوؤدي �إلى بناء �لثقة باالأنظمة �لم�ضتعملة.

�الأمن و�ل�ضالمة 	 

ثّمة حاجة �ضرورية الإعد�د خطة طو�رىء تت�ضمن مر�فق خا�ضة 

لحفظ �لن�ضخ �الحتياطية )Back up( لمر�كز �لعمليات 

و�لبيانات د�خل وخارج �لمدينة، وذلك لال�ضتفادة منها عند 

حدوث �أي عطل غير منظور، �أو كارثة ال يمكن �ل�ضيطرة عليها. 

كما يجب �أن تلحظ تلك �لخطط �ال�ضتعانة بفرق �ال�ضتجابة 

و�الإ�ضالح من �لكو�رث و�الأعطال.

7.3 ا�ستراتيجية تطوير المدن الذكية العربية 

يوؤدي �الختيار �لمنا�ضب لال�ضتر�تيجية �إلى �ضمان نجاح �لم�ضروع 

بعد توفر �لمو�رد �لالزمة للتنفيذ. وب�ضرف �لنظر عن �لمدينة 

�أو �لقطاع �لذي تّم �ختياره، ينبغي �أن تاأخذ �لمخاوف �لكّلية 

للتحول �إلى �لمدينة �لذكية �لنظرة �ل�ضمولية للمدينة، ولي�س 

للقطاع فقط. وبعبارة �أخرى، ينبغي و�ضع ��ضتر�تيجية للمدينة 

كاملة، و�لتنفيذ جزئيًا �إذ� لم يكن باالإمكان تحقيق �لتحّول 

�لكلي.

وفي �لو�قع، ثّمة ثالثة مخاوف ��ضتر�تيجية تنطبق في حالة 

�لمدن �لعربية:

على �لعرب تحقيق تن�ضيق �أف�ضل لالأدو�ر �لمتكاملة بين 	 

�لحكومة �لمركزية و�الإد�ر�ت �لمحلية، وزيادة م�ضاركة 
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�لقطاع �لخا�س في �لتطوير �لح�ضري. ويجب �ضبط 

�لحوكمة �لمركزية �لعالية الإف�ضاح مجال �أو�ضع للحوكمة 

�لمحلية ولزيادة مجال �لتعاون بين �لمو�طنين و�الإد�رة 

�لحكومية �الأقرب منهم.

�إن �لمنطقة �لعربية هي �أقل مناطق �لعالم تكاماًل من حيث 	 

�لتجارة �لبينية، الأن �لتكامل �القت�ضادي بين دول �لمنطقة 

غير م�ضتثمر على �لوجه �الأكمل، في حين يغيب �لتن�ضيق 

بينها في �لبنية �لتحتية �لمادية و�لبنية �لتحتية �ل�ضيا�ضاتية .

لما كان �لعالم يتجه نحو �لعولمة بخطى مت�ضارعة، تبرز 	 

حاجة ملّحة لرفع م�ضتوى �لتعاون بين �لدول �لعربية لتطوير 

موقع ��ضتر�تيجي للمدن �لعربية في �لعالم ومن ثم �لحفاظ 

عليه.

وفي نظرة �ضاملة للتحّول �إلى مدن ذكية، يمكن �لتمييز بين 	 

خم�س )5( ركائز فريدة من نوعها لتخطيط وتطوير �لمدينة 

�لذكية. فاإذ� تّم تناولها بالطريقة �ل�ضحيحة، �أمكن توليد 

خريطة طريق عامة من �الإجر�ء�ت و�أفكار م�ضاريع للتحول 

�إلى �لمدينة �لذكية. 

يبين �لجدول )5( �لنظرة �لنهائية لمثل هذه �الإ�ضتر�تيجيات 	 

�لجدول )5(: ��ضتر�تيجيات عامة للتحول �ل�ضامل للمدينة �لذكية

السياساتالشراكةالهويةالجانب الماديالتخطيط

تضم المدينة الذكية 
استثمارات استراتيجية 

في أصولها االستراتيجية 

للمدينة الذكية مركز 
نابض بالحياة (24) ساعة 

يومي�

للمدينة الذكية عالمة 
تجارية وطنية مقنعة 

تكامل المدينة الذكية 
جامعاتها وكلياتها في 

كافة مناحي الحياة

تدرك المدينة الذكية 
الصورة الشاملة ولكنها 
تهتم كذلك بالتفاصيل 

الصغيرة

تستخدم المدينة 
الذكية مواردها 

الطبيعية والثقافية لبناء 
نوعية حياة جيدة

للمدينة الذكية 
مساحات عامة ذات 

نوعية جيدة جد¥ 

المدينة الذكية جذابة 
ومتجذرة وتولد شعور¥ 

قوي� ل©حساس بالمكان

المدينة الذكية تجذب 
رأس المال البشري لعمال 

المعرفة من ذوي 
المهارات العالية

للمدينة الذكية قيادة 
ريادية منفتحة

المدينة الذكية تقدر 
ا±بداع وترحب با¯فكار 

الجديدة 

المدينة الذكية لديها 
شارع نابض بالحيوية 
بدون تكلفة إضافية

المدينة الذكية تتفهم 
مكوناتها ا¯ساسية 

(DNA)

المدينة الذكية تشرك 
فنانيها بحياة المدينة 

المدينة الذكية تصّر على 
النمو المتوازن المستدام

المدينة الذكية لها 
خيارات نقل متوازنة 

المدينة الذكية تقدر 
وتستفيد من الموارد 

الطبيعية الخالبة

المدينة الذكية ترعى 
مهرجانات تحتفل 

بالمدينة 

المدينة الذكية جيدة 
ل¸طفال

المدينة الذكية توفر 
لمواطنيها مجاالت 
اقتصادية مختلفة

المدينة الذكية توفر 
الفرص الترفيهية لجميع 

ا¯عمار 

المدينة الذكية تحتضن  
التنوع وتحافظ عليه

المدينة الذكية لديها 
قيم قوية مشتركة

المدينة الذكية تعلم أن 
كل االقتصاديات محلية

المدينة الذكية هي 
مدينة خضراء

المدينة الذكية 
مستعدة للشمولية

المدينة الذكية مكان 
يريد ا¯شخاص زيارته

المدينة الذكية تقّدر 
ضواحيها ا¯ولى

المدينة الذكية لها أحياء 
مميزة تشجع على 

حسن الجوار

المدينة الذكية ذات 
براعة تستفيد إلى أقصى 

الحدود من مواردها 
وتجد حلوًال للمشكالت

المدينة الذكية تهتم 
بالسياسات

المدينة الذكية لها 
نشاطات ترفيهية، 

وشبكة طرق وممرات 
مشاة ونحوها.

المدينة الذكية لديها 
حدث مميز يرمز إلى 

القيم وتطلعات 
المجتمع 

المدينة الذكية قادرة 
على المنافسة على 

الصعيد الوطني على 
عوامل هامة

المدينة الذكية لها 
فضاء للعيش بالهواء 

الطلق

المدينة الذكية تفكر 
محلي� وتعمل إقليمي�

تطوير �ملدن �لذكية �لعربية تطوير �ملدن �لذكية �لعربية



 81 

7.4 تحديات �لتحول �إلى مدن عربية ذكية 

تو�جه �لمدن �لعربية عند تحولها �إلى مدن ذكية تحديات كثيرة. 

ويمكن للمرء �لتفكير لها على نحو تف�ضيلي �أو �إجمالي، ولكن 

في جميع �لحاالت تعد �لتحديات ح�ضا�ضة جدً� وتتطلب در��ضة 

دقيقة، ومن ثّم �عتماد ��ضتر�تيجية محددة لمعالجتها.

يمكن �إيجاز �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �لمدن �لعربية بما يلي: 

�لبطالة: وال يقت�ضر تاأثيرها على �القت�ضاد و�لو�ضع �لمالي . 1

للمو�طن فح�ضب، بل هي �أي�ضًا نتاج خيبة �الأمل و�لفقر 

�لناتج عن قلة فر�س �لعمل، و�لقيود �لمفرو�ضة على حرية 

�لتنقل. وقد كانت �ضببًا في تاأجيج �ال�ضتقطاب �ل�ضيا�ضي 

�لجديد في هذه �لمنطقة.

تعاني �لدول �لعربية من نق�س �لمو�رد �لمائية �لمخ�ض�ضة . 2

لكل فرد �لتي ُتعّد من �أقل �لح�ض�س في �لعالم، وهي 

ت�ضتهلك �حتياطات �لمياه �لجوفية بمعدل ينذر بالخطر.

�الأمن �لغذ�ئي وتوفره: مع �أن 85% من �لمياه في هذه . 3

�لمنطقة ُي�ضتعمل للزر�عة، �إال �أن معظم دول �لمنطقة 

ت�ضتورد ما يزيد على 50% من �لغذ�ء.

�أدى �لتغير �لمناخي �إلى �رتفاع درجات �لحر�رة و�نخفا�س . 4

في هطول �الأمطار وهذ� ما يعني زيادة ندرة �لمياه، و�حتمال 

تكر�ر حاالت �لجفاف �ل�ضديد، وكذلك �نخفا�س �الإنتاج 

�لزر�عي من 10 �إلى 40%، ويوؤدي ذلك �إلى زيادة في �لفقر 

�لناجم عن �لهجرة من �لريف �إلى �لمدينة.

عدم توفر مر�فق عامة في �الأر��ضي، منّظمة ب�ضكل �ضحيح، . 5

مع م�ضاحات خ�ضر�ء مر�فقة لها.

 ربما تكون �ضبكات �لنقل مهمة جدً� في �لمدن �لعربية، . 6

مقارنًة بالقطاعات �لمختلفة، �إال �أنها لم تتطور ولم ُتدر 

بال�ضكل �ل�ضحيح.

7.5 المواءمة مع برنامج الحكومة االإلكترونية 

الوطني 

تعّد مبادر�ت �لحكومة �الإلكترونية في �لدول عمومًا �لغطاء �لذي 

يت�ضمن ت�ضميم وتنفيذ كافة �لخدمات �الإلكترونية و�لتطبيقات 

�لذكية. �أ�ضبح �لتحول �إلى ��ضتعمال �لخدمات �الإلكترونية 

�لمتطّورة �أمرً� عمليًا ويمكن تنفيذه بكفاءة بتكلفة منخف�ضة 

ن�ضبيًا، و�إن لم يكن برنامج �لحكومة �الإلكترونية �لوطني مكتماًل. 

يعزز �ختيار بع�س �لخدمات �لحكومية �الإلكترونية عملية �لتحّول 

في بع�س �لقطاعات �إلى خدمات ذكية.

�لمو�ءمة هي عملية �لتاأكد من �أن خطط �لتحّول �إلى مدينة/

قطاع ذكي ال تطرح �زدو�جية �أو �إعاقة، وال ت�ضرف �النتباه عن 

خطة �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية. وفي �لو�قع، ت�ضمل مهام 

�لتحّول �لخدمات �الإلكترونية في قطاعات متنوعة، مثل �لبيئة 

و�لطاقة و�لنقل ونحوها. وتكون �لمو�ءمة �ضرورية على �الأقل 

عند �لحديث عن �لخدمات �اللكترونية. ثّمة ثالث ��ضتر�تيجيات 

محتملة لتحقيق �لمو�ءمة، وهي:

تعتمد �لحكومة �لمحلية نموذجًا مخت�ضرً� �أو فرعيًا من . 1

تطبيقات �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية وتكيفها لتتنا�ضب 

مع �حتياجات �لمدينة، وهذ� يعني بب�ضاطة تزويد �لمدينة 

بنظام »حكومة �إلكترونية محلية«. وهذ� يعني بالطبع 

توفير �لت�ضغيل �لبيني، ولكن قد يحتاج �إلى دعم مركزي 

من �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية، وقد يوؤدي �إلى تقييد في 

تطوير تطبيقات �لمدينة �لذكية. �إن �إحدى �لق�ضايا �لهامة 

�لتي تحتاج �إلى معالجة، هي تلك �لمتعلقة بتحديد �لبيانات 

�لعامة وتمكين �لمو�طن من ��ضتخد�مها. ويكون ذلك ممكنًا 

�إذ� كانت مبادرة �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية في مر�حل 

متطورة جدً� وم�ضتقرة.
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قد تختار �لحكومة �لمحلية �لطلب من فريق �لحكومة . 2

�الإلكترونية �لوطني تزويدها بدعم كامل لكافة خدماتها 

�لذكية وبالتكنولوجيا �لمعتمدة، وهذ� ي�ضبه مفهوم �لبنيان 

 Service Oriented Architecture( لخدمي �لتوجه�

SOA( ومفهوم �لخدمات �ل�ضحابية مثل �لمن�ضة كخدمة 
)Paas( و�لبرمجيات كخدمة )Saas( و�لبنية �لتحتية 

كخدمة )Iaas( : تزّود مبادرة �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية 

حكومة �لمدينة بالبنى �لتحتية و�لمن�ضات و�لبرمجيات 

كخدمات. �إال �أن هذ� �الأ�ضلوب ال ُين�ضح باتباعه، الأن 

معظم مبادر�ت �لحكومة �الإلكترونية �لوطنية في �لدول 

�لعربية، با�ضتثناء دول مجل�س �لتعاون �لخليجي، تعاني من 

عدم ��ضتقر�ر من حيث �لتكنولوجيات و�لخدمات و�لمو�رد 

�لب�ضرية خالل �ل�ضنو�ت �لقليلة �لما�ضية. لذ�، فاإن هذ� 

�لخيار �ضيو�جه �ضعوبات جدية �ذ� تّم تنفيذه.

 و�أخيرً�، يمكن لم�ضاريع �لتحول �إلى مدن ذكية �عتماد . 3

�الإر�ضاد�ت �لعامة لمبادرة �لحكومة �اللكترونية �لوطنية، 

و�لقبول بنف�س �الأولويات و�لمعايير �لمعتمدة منها، و�لبدء 

بم�ضروعها وفق �أولويات ومعايير �لحكومة �اللكترونية 

�لوطنية. �إن هذ� �الحتمال مكلف، ولكن يعطي مرونة لفريق 

عمل �لمدينة �لذكية لتتمكن من تنفيذ �لتحّول بالطريقة 

�الأف�ضل من حيث �لجدوى و�لمالءمة ل�ضمان نجاحها.

وباالعتماد على حقائق �لمدن �لعربية �لرئي�ضية �لتي تمت 

در��ضتها، فاإن �لخيار �الأمثل ال�ضتر�تيجية �لمو�ءمة يعتمد وب�ضكل 

�أ�ضا�ضي على �لمدينة نف�ضها. بمعنى �آخر، ال يتوفر نموذج و�حد 

ينا�ضب �لجميع، ومن غير �ل�ضروري �إجر�ء �لمو�ءمة بنف�س 

�لطريقة لكافة �لمدن، ولكن ينبغي �عتماد �أف�ضل �لخيار�ت 

�لممكنة و�لمنطقية لكل مدينة على حدة.

يجب �أن ت�ضم �لمو�ءمة �لعامة �لقو��ضم �لم�ضتركة. وفيما يلي 

قائمة بالمجاالت �ل�ضرورية �لتي ينبغي مر�عاتها عند �لمو�ءمة. 

وتختلف درجة وطبيعة �لمو�ءمة وفق �ال�ضتر�تيجيات �لثالث 

�لمذكورة �آنفًا. ويمكن �ختيارها بما ينا�ضب كل مدينة.

�ل�ضيا�ضة

�لمعايير/�لمعمارية	 

�لتخطيط �ال�ضتر�تيجي	 

�الأمن /�لخ�ضو�ضية	 

�لت�ضغيل 

تقديم خدمات تكنولوجيا �لمعلومات	 

 	.)Portal( إد�رة �لبو�بة�

تطبيق �لم�ضاريع على نطاق �لحكومة )�أو �لمدينة(	 

تطوير �لتطبيقات	 

 مكتب �لم�ضاعدة 	 

�إد�رة �لم�ضروع 	 

�لعمليات 

�لم�ضتريات 	 

�إعد�د �لمو�زنة 	 

رقابة �لم�ضروع	 

قيا�س �الأد�ء 	 

�إعادة هند�ضة �لعمليات

7.6 اأمثلة لنجاحات �سريعة 

عند تحّول �لمدينة �إلى مدينة ذكية، ت�ضبح �لحوكمة عاماًل 

�ضاماًل وحا�ضمًا. فال يمكن تحقيق �لنجاح بدون �لتعاون و�لتكامل 

�لكامل بين �أ�ضحاب �لم�ضلحة. ومن �ل�ضروري �لمو�زنة بين 

�لالمركزية في �لعمليات و�لحوكمة، مع �الإبقاء على مركزية 
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�لتخطيط )مجل�س وطني(. وعلى �أية حال، تتطلب �لتطبيقات 

�لذكية �لتي تكون نتيجة فعلية للتحول في �لقطاع �لذكي �لتعاون 

�لوثيق بين �أ�ضحاب �لم�ضلحة.

تتفاوت �أوليات �لمدن �لمختلفة و�حتياجاتها، ولكن ثمة 	 

مجاالت �ضائعة تقع �ضمن جدول �أولويات كافة �لمدن. 

يمكن تحقيق �لتطبيقات �لذكية و�لتحول �لذكي على �ضكل 

»نجاحات �ضريعة«. ويمكن تطوير وتنفيذ تطبيقات �ضغيرة 

بكلفة ب�ضيطة بحيث تعود بفائدة كبيرة عند تجميع �لقدر�ت 

�لذكية لمدينة معينة.

�لنقل �لذكي: ربما يكون هذ� �لقطاع �الأكثر �ضيوعًا عند 	 

�لتحول �إلى �لمدن �لذكية وتنفيذ �لم�ضاريع �لمتعلقة 

بذلك. �إذ تعاني معظم �لمدن من �الإزدحام، وي�ضع معظم 

�لمو�طنين م�ضكلة �لمرور في �أعلى �أولويات �لق�ضايا �لو�جب 

معالجتها. وت�ضمل تلك �لق�ضايا تحديد �لم�ضار ب�ضكل منّظم 

و�لنقل �الأخ�ضر وت�ضهيل وقوف �ل�ضيار�ت ونحوها. 

كفاءة �لطاقة: على �لرغم من �الإعتقاد �ل�ضائد باأن هذ� 	 

�لقطاع يتطلب ��ضتخد�م تكنولوجيا ثقيلة للتحول �إلى قطاع 

ذكي، �إال �أن من �لممكن تنفيذ �لكثير من بر�مج كفاءة 

�لطاقة بكلفة قليلة . ويمكن �لح�ضول على �نجاز�ت كثيرة، 

وذلك بتغيير ب�ضيط للعاد�ت �لمتبعة، مثل تعّلم طرق لتوفير 

�لكهرباء و��ضتخد�م م�ضابيح كهربائية �أكثر كفاءة.

�ضبكات �لطاقة �لذكية : يمكن �أن تحظى حكومة �لمدينة 	 

بالكثير من �لقبول، �إذ� تمكنت من تح�ضين �لموثوقية 

و�لتكيف في �إد�رة �لطاقة وتح�ضين �لميز�نية �لالزمة مع 

�لحفاظ على م�ضتوى خدمة جيد للمو�طنين.

 �ضبكات مياه ذكية: ت�ضير �لتقدير�ت �إلى �أن حو�لي 30% من 	 

�لمياه �لتي يتم �ضخها عالميًا ال ت�ضل �إلى �لمكان �لمق�ضود. 

وت�ضاعد �لتطبيقات �لهامة و�لذكية على تحديد و�إد�رة 

�لت�ضرب، ومنع �ل�ضرقات، وخا�ضًة في �لمناطق �لتي تندر 
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فيها �لمياه وترتفع تكلفتها.

�إنارة �ل�ضو�رع �لذكية: معلوم �أن �إيجاد حلول تكنولوجية لجعل 	 

�أ�ضو�ء �ضو�رع ذكية هو خيار ممتاز كم�ضروع �أول في هذ� 

�الإطار. وُيعّد ت�ضبيك �إنارة �ل�ضو�رع و�إ�ضافة و�ضائل �ت�ضال 

بينها، من �لعمليات �لذكية و�لو�عدة جدً�، �إن ي�ضمح ذلك 

بتطوير �لعديد من �لعمليات �لذكية، بما فيها �لت�ضخي�س 

و�لتحكم عن ُبعد.

�ل�ضالمة �لعامة: قد يوؤدي ��ضتعمال تطبيقات ذكية لل�ضرطة 	 

�إلى نتائج فورية توؤثر مبا�ضرة على معدالت �لجريمة وعلى 

ثقة �لجمهور. فمع نظم �إد�رة معلومات جيدة عبر �الإنترنت، 

متاحة ل�ضباط �ل�ضرطة، وتوظيف كامير�ت وحو��ضيب 

محمولة و�أقر��س وهو�تف ذكية، ومع بيانات �لح�ضا�ضات في 

�لزمن �لحقيقي، تتمكن قو�ت �ل�ضرطة من توفير �ل�ضالمة 

�لعامة ب�ضكل �أف�ضل.

�لخدمات �لحكومية �لرقمية: وهي خدمة �أخرى �ضهلة 	 

�لتنفيذ ومفيدة وت�ضاعد �لمو�طن بطريقة ذكية. يمكن 

با�ضتعمال �ضبكة �الإنترنت و�لهو�تف �لنقالة دفع �لفو�تير. 

وتتوفر ع�ضر�ت ال بل مئات �الحتماالت للدفع، بما فيها 

�لرخ�س و�لت�ضاريح وت�ضجيل �لخدمات �الجتماعية و�ضر�ء 

�لتذ�كر للتنقل، وغيرها من �لتطبيقات �لكثيرة �الأخرى.

�لمدفوعات �لذكية: باالإ�ضافة �إلى �لخدمات �الإلكترونية 	 

و�لتطبيقات �الأخرى، يمكن تحويل �الأمو�ل و�إجر�ء 

�لمعامالت �لمالية �إلكترونيًا، مثل دفع �لر�ضوم، وهذ� تطبيق 

منت�ضر ومفيد جدً� للخدمات �الإلكترونية ومعامالت �لمدينة 

�لذكية.

في �لو�قع، يتوفر على �النترنت �لعديد من مخازن �لتطبيقات 

 Cityو   The Smart City Apps Gallery :لذكية مثل�

Mart  )معر�س تطبيقات �لمدينة �لذكية(، حيث يتوفر ما يزيد 

عن 1000 موّرد لالأجهزة �لذكية �لتي يجري تطويرها من قبل 

�لمدن �لذكية في كافة �أنحاء �لعالم.

7.7 بناء القدرات اواإدارة التغيير 

يجب �أن تت�ضمن مبادرة �لتحول �إلى مدن ذكية م�ضروعين 

عاميين و�ضرورين يتز�من تنفيذهما مع عملية �لتحول، وهما 

بناء �لقدر�ت و�إد�رة �لتغيير.

لما كانت م�ضاريع �لمدينة �لذكية تتطلب �نخر�ط �لكثير من 

�أ�ضحاب �لم�ضلحة، وال تقت�ضر على �لفنيين و�الأ�ضخا�س 

�لمنّفذين، فاإن بناء �لقدر�ت م�ضروع هام جدً�. ويت�ضمن ذلك 

عادًة مجموعة من �الأن�ضطة �لمتر�بطة ولي�ضت فقط ن�ضاطًا ُينفذ 

مرة و�حدة �أو م�ضروعًا م�ضتقاًل، للتوثق من �أن �لمدينة �لذكية ال 

تت�ضمن �لتكنولوجيا فقط، بل هي �أ�ضلوب حياة ومو�رد ب�ضرية. 

وي�ضم بناء �لقدر�ت غالبًا حلقات تدريب مبتكرة وكفوءة لكافة 

�لمجاالت بغية �كت�ضاب �لمهار�ت �لالزمة. وينبغي �أن يت�ضمن 

بناء قدر�ت �لمدن �لذكية �الأ�ض�س �لثالثة �لتالية: 

على كبار �لم�ضوؤولين و�لقياديين في �لمدينة �إظهار دعمهم 	 

بو�ضوح ال�ضتر�تيجية �لمدينة �لذكية

يقوم �لموظفون بالم�ضاركة �لفاعلة في ��ضتر�تيجية �لمدينة 	 

�لذكية

يهدف برنامج �لمدينة �لذكية �إلى تعزيز �لوعي وت�ضجيع 	 

�لمو�طنين وقطاع �الأعمال على تطوير مهار�تهم �لرقمية

�أما �لم�ضروع �لثاني فهو �إد�رة �لتغيير. �إذ �ضـتطر�أ تغير�ت كثيرة 

في مناحي �لحياة على �ضباط �لمدينة و�لمو�طنين وكافة 

م�ضتعملي �لتطبيقات �لذكية. وال ُيقبل عادًة �لتغيير ب�ضهولة؛ وال 

يعود ذلك �إلى �لمقاومة �أو �لنو�يا �ل�ضيئة، ولكن ب�ضبب �ضعوبة 

�لتكيف مع �أي �أ�ضلوب حياة جديد ب�ضرعة، وخ�ضو�ضًا �إذ� كان 

�لمجتمع يعاني من هوة رقمية و��ضعة بين �لمو�طنين. لذلك، 

فمن �ل�ضروري �إيجاد م�ضروع خا�س الإد�رة هذ� �لتغيير على كافة 

�لم�ضتويات.

42  http://smartcitiescouncil.com/user/login?current=node/42 and http://smartcitiescouncil.com/smart-cities-apps-gallery 
43 http://citymart.com/Default.aspx
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تت�ضمن �أهد�ف م�ضروع بناء �لقدر�ت و�إد�رة �لتغيير ما يلي:

تطوير وتنفيذ برنامج توعية حول �لمدينة �لذكية لكبار . 1

م�ضوؤولي �لمدينة

تطوير قدر�ت كيانات �أ�ضحاب �لم�ضلحة من خالل �لتعزيز . 2

�لموؤ�ض�ضي و�لتدريب

 تاأ�ضي�س مجموعة �لمعرفة )�أو مركز �أو كيان( للمدينة . 3

�لذكية، لتن�ضيق وتطوير �لتدريب �الأ�ضا�ضي على تكنولوجيا 

�لمعلومات، ولتوفير �لتدريب للجمهور عند �لحاجة

تطوير وتنفيذ برنامج توعية حول �لمدينة �لذكية للقطاع . 4

�لخا�س و�لمو�طنين

5 .

تقترح �لدر��ضة خم�ضة م�ضار�ت الإطار بناء �لقدر�ت/�إد�رة 

�لتغيير، وهي:

توفر مو�رد ب�ضرية ماهرة: وي�ضّكل ذلك �لعمود �لفقري . 1

لطاقة تكنولوجيا �لمعلومات في حكومة �لمدينة. ويخلق هذ� 

�لم�ضار عالقة فعالة بين �لقوى �لعاملة �لماهرة و�حتياجات 

�أنظمة تكنولوجيا �لمعلومات �لحديثة وتطبيقاتها �ضمن 

�لمدينة �لذكية. يوؤدي توفر قوى عاملة ماهرة ومّدربة �إلى 

نموذج م�ضتد�م ي�ضتجيب �إلى تغير�ت في بيئات �لعمل، كما 

يدعم تقديم �لخدمات �الإلكترونية للمو�طنين. ويتيح تطوير 

مهار�ت تكنولوجيا �لمعلومات بين موظفي �لمدينة �لنمو �إلى 

م�ضتويات �لن�ضج في �لمدينة �لذكية.

دعم �لنظم و�لعمليات: تحتاج حكومة �لمدينة �لذكية �لعالية . 2

�الأد�ء �إلى عمل يتجاوز مجرد �ل�ضيطرة على �لعمليات. فهذ� 

�لم�ضار ياأخذ بالح�ضبان �لعمليات �لد�عمة )غير �لت�ضغيلية( 

�لتي تمّكن من بناء �لقدر�ت و�أ�ضاليب تعزيز �الأد�ء �لجيد 

و�الإبتكار.

خلق بيئة تمكينية: تدعم �لبيئة �لتمكينية مو�ءمة �لثقافة . 3

�ل�ضاملة للمدينة �لذكية بين كافة �لموؤ�ض�ضات و�لمكاتب في 

�لمجتمع. ويرّكز هذ� �لم�ضار �لهام �لد�عم على قيم �لمدينة 

�لذكية، ويحّدد معيار �لتوقعات من �لمنظور �لثقافي لكافة 

�لموظفين، ويكون كذلك د�عمًا هامًا لبناء �لقدر�ت.

تطوير هيكلية موؤ�ض�ضية: من �ل�ضروري بناء هيكلية موؤ�ض�ضية . 4

ال�ضتد�مة قدر�ت تكنولوجيا �لمعلومات وذلك بتعّرف 

�لكفاء�ت �لنادرة �لمطلوبة الأغر��س �لتكنولوجيا �لذكية، 

ومجاالتها في �لمدينة.

رفع م�ضتوى �لوعي لدى �أ�ضحاب �لم�ضلحة: لبرنامج �لمدينة . 5

�لذكية �أ�ضحاب م�ضلحة كثر، وينبغي عليهم تفهم �أهمية 

�لبرنامج ومميز�ته. ويجب توفير ن�ضر�ت م�ضتمرة عن تقدم 

�لبرنامج و�إنجاز�ته ، كما يجب �إدر�ك �الإجر�ء�ت �لمطلوبة 

و�لدعم �لمتوفر للبرنامج، لكي ي�ضتطيع �أ�ضحاب �لم�ضلحة 

�لقيام بالدور �لمرجو منهم. ويزيد �لوعي �لعالي �لم�ضتوى 

لدى �لمجموعات �لمختلفة من �أ�ضحاب �لم�ضلحة من 

م�ضاركتهم، وهذ� ما ي�ضهل عملية بناء �لقدر�ت.
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الف�شل 8:
اال�شتنتاجات

�ال�ضتنتاجات
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1^8 تقديم 

�إن �لتطور �لملحوظ �لذي ت�ضهده دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة، وخ�ضو�ضًا دبي، في مجال مبادر�ت �لمدينة �لذكية 

هو تطور بم�ضتوى عاٍل، وما هو �إال دليل و��ضح على �أن �لمدن 

�لذكية �أ�ضبحت حقيقة، و�أن باالإمكان بلورتها وتنفيذها بنجاح 

وفق ت�ضميم ينا�ضب �لمتطلبات. وُيعّد هذ� �لتطور �لناجح ر�ضالة 

و��ضحة �إلى كافة �لدول �لنامية عمومًا و�إلى �لدول �لعربية 

خ�ضو�ضًا، باأن �لتكنولوجيا هي �أد�ة عظيمة لرفع نوعية �لحياة 

في �لمدينة وجعلها �أكثر مالءمة لقاطنيها، وباأن ذلك ال ينح�ضر 

فقط على �لمدن �لغنية و/�أو �لدول �لمتقدمة.

ووفق �لمنطق ذ�ته، ال تقت�ضر مبادر�ت �لحكومة �الإلكترونية على 

�لدول �لمتقدمة فقط، وال تمثل �الت�ضاالت �لنقالة ترفًا للدول 

�لفقيرة، فقد ثُبت �أنها بنف�س �لقدر من �الأهمية، بل �إنها ُتعّد 

�ضرورية في كثير من �الأحيان.

بب�ضاطة �لمطلوب من حكومة �لمدينة �لحالية �أن تفعل ما تفعله 

ولكن بطريقة »�أذكى« . 

2^8 ثالث قواعد

تقترح هذه �لدر��ضة ثالث قو�عد »للمدن �لذكية �لعربية«.

1
ة 
عد

قا
ال

لتحويل المدن العربية الذكية يفضل العمل على تحويل الكثير ا�كثر 
في القليل ا�قل وليس القليل ا�قل في الكثير ا�كثر

ل �إنتقاء  ُيف�ضّ

قطاع �أو جزء منه و�ال�ضتثمار في تحويله �إلى قطاع ذكي، بداًل من �إنتقاء قطاع كامل وبذل �لقليل من �لجهد 

على تحويل قطاع كامل �أو مدينة كاملة. وُيعّد تحديد �أ�ضحاب �لم�ضلحة في قطاع معين من �أكثر �الأمور 

فعالية في �لمدن �لعربية، مثل مر�قبة حركة �لمرور �أو �لنقل وتحديد نوع �لتحّول �لممكن �إجر�وؤه. ي�ضمح 

هذ� �الأ�ضلوب بتحقيق نجاح �ضريع )�لف�ضل 7( بداًل من �لبدء بم�ضروع كبير، يتطلب �لكثير من �لمو�رد وقوة 

دفع �ضخمة الإطالقه.
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2
ة 
عد

قا
ال

يفضل أن تكون شراكة القطاع الخاص مع المجتمع ا�كاديمي هي 
الرائدة والمنفذة ويقتصر دور حكومة المدينة على رئاسة المشروع 

والتوجيه والتنسيق وليس التنفيذ

تعاني �لحكومات �لمحلية في �لمدن �لعربية من عدم �ال�ضتقر�ر �ل�ضيا�ضي، فهي غير قادرة على تكوين 

قيادة موحدة لدعم �لم�ضروع وحمايته من �أي عو�مل تاأخير مثل �لبيرقر�طية وت�ضارب �لم�ضالح، وغيرها 

من �لق�ضايا غير �لمرغوب فيها في مجال �لحوكمة �لمتطورة. ولذ�، فمن �لم�ضتح�ضن تعهيد مهمة تخطيط 

وتنفيذ م�ضاريع �لتحّول �إلى �لقطاع �لخا�س بالت�ضارك مه �لمجتمع �الأكاديمي، بحيث تكون �لحكومة �لمحلية 

م�ضوؤولة عن �لتوجيه و�لتن�ضيق و�لرقابة دون �لتنفيذ، كما �أن لديها �ضالحية �تخاذ �لقر�ر�ت.

3
ة 
عد

قا
ال

يفضل أن تدخل إدارة المدينة الذكية في إتفاقيات إستراتيجية طويلة 
ا�مد مع مدن عربية أخرى في المنطقة للشراكة الفنية 

 

لعل من �أهم �ضمانات ��ضتد�مة �لم�ضروع عقد �إد�رة �لمدن �لذكية �ضر�كات ��ضتر�تيجية طويلة �الأمد مع 

�إد�ر�ت مدن ذكية �أخرى في �لمنطقة، و�لتي لديها م�ضاريع م�ضابهة.
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8.3 التو�سيات ووجهات النظر 

�لتو�ضية 1: ت�ضنيف �لمدن وعملية �الختيار 

تطبيق �لمقايي�س و�لموؤ�ضر�ت و�لقيا�ضات للمدن �لذكية على 	 

مجموعة منتقاة من �لمدن �لعربية بالتف�ضيل، مثل �لمدن 

�لعربية �لمذكورة في هذه �لدر��ضة.

�إعد�د قائمة �ضاملة للمدن �لعربية �لرئي�ضية تت�ضمن 	 

�لموؤ�ضر�ت �الأ�ضا�ضية مثل �ل�ضكان، و�لتاريخ، و�لناتج �لمحلي 

�الإجمالي، وعدد �ل�ضناعات فيها، وعدد �لموؤ�ض�ضات 

�الأكاديمية، وحجم �لطرقات، و�أية �أمور �أخرى. ت�ضاعد مثل 

هذه �لدر��ضة في �نتقاء مجموعة فرعية من �لمدن �لعربية، 

مر�ضحة للبدء في عملية �لتحول �لذكي.

تقوم �لمجموعة �لفرعية �لمنتقاة بتحديد �لمجاالت ذ�ت 	 

�الأولوية، كما ُذكر في �لفقرة )7.6( »�أمثلة على �لنجاحات 

�ل�ضريعة«.

تحديد �لمو�رد �لممكن تاأمينها لكل مدينة، �إذ� تقّرر بدء 	 

�لتخطيط لعملية �لتحّول �لذكي.

�لتو�ضية 2: در��ضات �لو�ضع �لحالي 

در��ضة وتقييم �لو�ضع �لحالي للمدينة، ويمكن �إعد�د ذلك 	 

على مرحلتين متتاليتين:

م�ضح عام للمدينة لتقييم �ل�ضيا�ضات و��ضتر�تيجيات �لتنمية 	 

�لمعتمدة و�لمتعلقة بالركائز �ل�ضت �ل�ضرورية للمدينة 

�لذكية، وهي: �القت�ضاد، و�ل�ضكان، وحكومة �لمدينة، 

و�لتنقلية، و�لبيئة، و�لمعي�ضة )كما ورد في �لف�ضل 3(.

تحديد �لمجاالت �لممكن تطوير �لتطبيقات �لذكية فيها، 	 

وذلك �ضمن �إطار �لتحّول للمدينة �لذكية.

�لتو�ضية 3: �لتطوير �لتدريجي

ت�ضكيل فريق عمل من �أ�ضحاب �لم�ضلحة للم�ضاركة في 	 

�تخاذ �لقر�ر حول تحديد �لقطاعات �لتي �ضُتدر�س بهدف 

تحديد �لعمليات و�لبيانات و�لبنية �لتحتية �لالزمة، �إ�ضافًة 

�إلى تحديد مكّونات تقييم �الحتياجات للعمل �لمحتمل في 

�لبرنامج في حال بد�أ تنفيذ �لتحّول �لذكي.

�إعد�د در��ضة �ضاملة حول �إمكانية �لتطوير �لتدريجي: 	 

ويجري ذلك عن طريق تحديد �لعنا�ضر �لعمودية و�لعمليات 

�لممكن تحويلها كاأجز�ء من �لمدينة �لذكية، مثل �لخدمات 

�لذكية و�ضيا�ضات �لنقل �لمثلى، وتعزيز و�إعد�د بنية تحتية 

للبيئة و�لطاقة وخدمات �أخرى.

�العتماد على �لتخطيط �ال�ضتر�تيجي لتطوير مجموعة من 	 

ل �أن تكون هذه  م�ضاريع �لتحّول �إلى �لمدينة �لذكية، وُيف�ضّ

�لم�ضاريع �ضاملة، بحيث تبدو عنا�ضر عملية �لتحّول متكاملة 

ومت�ضقة.

�لتو�ضية 4: �لتعاون �لبينى �الإقليمي للمدن �لعربية 

ل ��ضطالع مجموعة من �لخبر�ء و�لفنيين في مجال �لمدن  ُيف�ضّ

 )THINK TANK( لذكية بالعمل على ت�ضكيل فريق بحث�

للتعاون �الإقليمي بين �لمدن �لعربية. ويمكن لهذه �لمجموعة �أن 

ت�ضم ممثلين من مدينة عربية ر�ئدة مثل دبي، مع �لمنظمات 

�لدولية ذ�ت �ل�ضلة. تهدف هذه �لمجموعة �إلى در��ضة �ل�ضبل 

�لممكنة للتعاون بين �لمدن، وتطوير �إطار عمل للتعاون في 

مجال �لمدن �لذكية في �لدول �لعربية وتقديم �لم�ضورة �لفنية 

�لمنا�ضبة. 

�ال�ضتنتاجات



 91  90  

الملحقات

�مللحقات



91 

�القت�ضاد �لذكي )�لتناف�ضية( �لتنقلية �لذكية )�لنقل وتكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت(

�لنفاذ �لمحلي• 

�لنفاد �لدولي• 

متاحية �لبنى �لتحتية لتكنولوجيا �لمعلومات و�الت�ضاالت• 

نظم نقل م�ضتد�مة، و�بتكارية و�آمنة• 

روح �البتكار• 

ريادة �العمال• 

�ل�ضورة �القت�ضادية و�لعالمات �لتجارية• 

�النتاجية• 

مرونة �ضوق �لعمل• 

�لم�ضّمنات �لدولية• 

قابلية �لتحول• 

�الأ�ضخا�س �الأذكياء )�لر�أ�ضمال �لب�ضري و�الجتماعي( �لبييئة �لذكية )�لمو�رد �لطبيعية(

جاذبية �لمو�رد �لطبيعية

�لتلوث

�لحماية �لبيئية

�إد�رة �لمو�رد �لم�ضتد�مة

م�ضتوى �لتاأهيل• 

�لتعلم مدى �لحياة• 

�لتعددية �الجتماعية و�لعرقية• 

�لمرونة• 

�البد�ع• 

تعدد �الأعر�ق و�النفتاح• 

�لم�ضاركة في �لحياة �لعامة• 

�لحوكمة �لذكية )�لم�ضاركة( �لمعي�ضة �لذكية )جودة �لحياة(

�لمن�ضاآت �لثقافية

�لحالة �ل�ضحية

�أمن �الأفر�د

جودة �لم�ضكن

�لمن�ضاآت �لتعليمية

�لجاذبية �ل�ضياحية

�لتما�ضك �الجتماعي

�لم�ضاركة في �ضنع �لقر�ر

�لخدمات �لعامة و�الجتماعية

�لحوكمة �ل�ضفافة

�ال�ضتر�تيجيات �ل�ضيا�ضية ومنظور�تها 

مميز�ت �لمدن �لذكية

الملحق 1 مميزات المدن الذكية

�مللحقات
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�لجامعة
�لحوكمة �اللكترونية

عدد مر�كز �لمعرفة )مر�كز �لبحث �لر�ئدة، �لجامعات 

�لعالية �لترتيب، وغيرها(

ن�ضبة �ل�ضكان ذوي �الأعمار 15-64، بم�ضتوى تعليم • ر�أ�س �لمال �لب�ضري

ثانوي، و�لقاطنين في �لمدن )%(

ن�ضبة �ل�ضكان ذوي �الأعمار 15-64، بم�ضتوى تعليم • 

جامعي، و�لقاطنين في �لمدن )%(

�لتنمية �القت�ضادية�البتكار

ن�ضبة �النفاق على �لبحث و�لتطوير )% من �لناتج �لمحلي 

�الجمالي(

ن�ضبة عدد طلبات �لبر�ء�ت لكل قاطن• ر�أ�س �لمال �لب�ضري

�ل�ضناعة
�لحوكمة �اللكترونية

عدد �لوحد�ت �لمحلية �لمنتجة لتكنولوجيا �لمعلومات 

و�الت�ضاالت

ن�ضبة �لتوظيف في �لزر�عة و�الأ�ضماك• �لتنمية �القت�ضادية

�لتعدين و�ل�ضناعة و�لبناء و�لطاقة• 

كافة �ل�ضركات )�لعدد �الجمالي(• 

�ل�ضركات ذ�ت �لمقر �لرئي�ضي في �لمدن و�لمدرجة في • 

�الأ�ضو�ق �لمالية 

ن�ضبة �الأ�ضخا�س �لم�ضاركين في �ل�ضناعات �البد�عية• ر�أ�س �لمال �لب�ضري

معدل �لنفايات �لمعاد تدويرها بالن�ضبة �إلى �إجمالي • �لبيئة

�لنفايات

�لحوكمة �اللكترونية�لمعرفة
ن�ضبة �الأ�ضر �لمزودة بنفاذ �نترنت في �لمنازل• 

ن�ضبة �الأ�ضر �لمزودة بنفاذ عري�س �لحزمة• 

�لتنمية �القت�ضادية

ن�ضبة �لوظائف في �لمجال �لثقافي و�ل�ضناعات • 

�لترفيهية

معدل �لتوظيف في قطاعات �لمعرفة �لكثيفة• 

مهار�ت �للغة �الأجنبية• ر�أ�س �لمال �لب�ضرية

�لثقافة و�لترفيه

عدد �لمكتبات �لعامة• 

ن�ضبة عدد �لكتب �لم�ضتعارة وغيرها من �لو�ضائل لكل • 

قاطن

ن�ضبة عدد �لزو�ر �ل�ضنوي للمتاحف لكل قاطن• 

ح�ضور �لم�ضرحيات )�ضنويًا(• 

�الأثر �لبيئي• �لبيئة

Triple Helix الملحق 2 الموؤ�سرات اللولبية الثالثية
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�لحوكمة �اللكترونية�لحكومة

عدد �ال�ضتمار�ت �الد�رية �لمتاحة للتحميل• 

عدد �ال�ضتمار�ت �الد�رية �لممكن رفعها �إلكترونيًا• 

طول �ضبكة �لنقل �لعامة )كم(• 

�النفاق �ل�ضنوي على �ل�ضلطة �لمحلية لكل قاطن• 

ن�ضبة دخل �ل�ضلطات �لبلدية من �لتحويالت• 

َدين �ل�ضلطات �لبلدية لكل قاطن • 

�لتنمية �القت�ضادية
�لناتج �لمحلي �الجمالي لكل قاطن في �لمدينة• 

ن�ضبة �لتوظيف في: �لخدمات �لتجارية، �لنقل • 

و�لمو��ضالت، و�لتجارة، و�لفنادق و�لمطاعم

عدد �لعاطلين عن �لعمل• 

معدل �لبطالة• 

�لمعدل �ل�ضنوي �لو�ضطي لالأ�ضر• 

عدد �الأعمال �لجديدة �لم�ضجلة �ضنويًا• 

ر�أ�س �لمال �لب�ضرية
كثافة �ل�ضكان في �لمدن �لمدرو�ضة• 

عدد �ل�ضكان �لفاعلين �قت�ضاديًا• 

�لن�ضاط �ل�ضيا�ضي لل�ضكان• 

ممثلة �لمدن لكل قاطن• 

ن�ضبة ممثلي �لمدن من �الإناث • 

�لثقافة و�لترفيه

ن�ضبة �لم�ضاحات �لترفيهية و�لريا�ضية• 

عدد �لم�ضارح• 

عدد �لمتاحف• 

عدد �لليالي �لمحجوزة لل�ضو�ح في �لفنادق �لم�ضجلة • 

في �لمدن �لمدرو�ضة 

�لبيئة

�لف�ضاء �الأخ�ضر )م2( �لذي يمكن للعموم �لو�ضول • 

�إليه، بالن�ضبة لكل فرد

م�ضحة �لف�ضاء �الأخ�ضر )م2(• 

�ال�ضتخد�م �لفعال للمياه )بالن�ضبة �إلى �لناتج �لمحلي • 

�الإجمالي(

�ال�ضتخد�م �لفعال للكهرباء )بالن�ضبة �إلى �لناتج • 

�لمحلي �الإجمالي(

�مللحقات
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الملحق 3 المدن العربية الرئي�سية المذكورة في الدرا�سة

تاريخ �لتاأ�ضي�سعدد �ل�ضكان )�لعام 2007( �لمدينة�لدولة�لترتيب

969 م17،856،000�لقاهرةم�ضر1

762 م8،792،000بغد�د�لعر�ق2

100-200 م7،200،000�لريا�س �ل�ضعودية3

ع�ضور ما قبل �لتاريخ 5،318،636جدة�ل�ضعودية4

�لعمر

5،118،636�لدمام�ل�ضعودية5

1923 م4،500،000دم�ضق �ضورية6

3،859،858768�لد�ر �لبي�ضاء �لمغرب7

8000 قبل �لميالد3،780،000حلب �ضورية8

331 قبل �لميالد3،500،000�ال�ضكندرية م�ضر9

1094 م3،510،000�ضبر� �لخيمة م�ضر10

944 م3،518،083�لجز�ئر �لجز�ئر11

3000 قبل �لميالد3،439،800�لمو�ضل �لعر�ق12

636 م3،250،000�لب�ضرة �لعر�ق13

3،103،873مكة �لمكرمة�ل�ضعودية14

�لقرن �ل�ضابع قبل 2،624،000طر�بل�سليبيا15

�لميالد

6500 قبل �لميالد2،525،000عمان �الأردن16

1600 م2،380،000�لكويت �لكويت17

2000 �ضنة قبل �لميالد2،250،912بيروت لبنان18

2000 �ضنة قبل �لميالد921،000�أبو ظبي �المار�ت �لعربية �لمتحدة19

1146 م1،769،858�لرباط �لمغرب20

600 قبل �لميالد1،747،627�ضنعاء �ليمن21

446 قبل �لميالد1،657،000�ربيل �لعر�ق22

6000 قبل �لميالد1،565،834�لحلة �لعر�ق23

عام 1839 ميالدية.1،500،000بور�ضعيد م�ضر24

1821 م1،492،000دبي �المار�ت �لعربية �لمتحدة25

�مللحقات �مللحقات
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تاريخ �لتاأ�ضي�سعدد �ل�ضكان )�لعام 2007( �لمدينة�لدولة�لترتيب

1070م1،420،000مر�ك�س �لمغرب26

150 قبل �لميالد1،300،000�لمدينة �لمنورة�ل�ضعودية27

1،300،000�لحديدة  �ليمن28

1884 م1،208،000�أم درمان �ل�ضود�ن29

1،093،580دمياط م�ضر30

2300 قبل �لميالد1،033،000حم�س �ضورية31

1،005،000كفر  �لدو�ر م�ضر32

12،000 قبل �لميالد990،000بنغازي ليبيا33

789 م946،815فا�س �لمغرب34

932،000بحري �ل�ضود�ن35

1958 م881،000نو�ك�ضوط موريتانيا36

800،000�ل�ضليمانية �لعر�ق37

793،000�ضافي �لمغرب38

792،665�لزرقاء �الأردن39

903 م771،066وهر�ن �لجز�ئر40

1360 قبل �لميالد755،700كركوك �لعر�ق41

752،000�ال�ضماعيلية م�ضر42

750،0001923�لدمام�ل�ضعودية43

2000 قبل �لميالد750،000تون�س تون�س44

قبل 678،596200G GG�أغادير �لمغرب45

400 قبل �لميالد669،680طنجة�لمغرب46

3000 قبل �لميالد636،000�ل�ضارقة �المار�ت �لعربية �لمتحدة47

630،000�ضبين �لكوم م�ضر48

1850 قبل �لميالد612،707�لدوحةقطر49

601،112م�ضر�ته ليبيا50

�مللحقات
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تاريخ �لتاأ�ضي�سعدد �ل�ضكان )�لعام 2007( �لمدينة�لدولة�لترتيب

6000 قبل �لميالد606،024م�ضقطعمان51

650،000مطرحعمان52

100 قبل �لميالد590،000عدن�ليمن53

791 م585،000�لنجف�لعر�ق54

680 م572،300كربالء�لعر�ق55

1200 قبل �لميالد554،000�لالذقية�ضورية56

1200 قبل �لميالدá°Sƒ°S540،000تون�س57

700 م536،322مكن�س�لمغرب58

1400 �ضنة  قبل �لميالد533،000طر�بل�سلبنان59

3100 قبل �لميالد530،000�أ�ضيوطم�ضر60

521،273�لطائف�ل�ضعودية61

994 م510،000وجدة�لمغرب62

203 قبل �لميالد507،224�لق�ضنطينة�لجز�ئر63

969 م505،000بريدة�ل�ضعودية64

1859 م497،000�ل�ضوي�سم�ضر65

3500 قبل �لميالد475،573�لقطيف�ل�ضعودية66

1905 م475،000بور �ضود�ن�ل�ضود�ن67

462،5001923�لمحلة �لكبرىم�ضر68

450،9121660�أبها�ل�ضعودية69

500  قبل �لميالد441،351تبوك�ل�ضعودية70

1219 م420،000�لمن�ضورةم�ضر71

5000 قبل �لميالد410،680حماة�ضورية72

3000 قبل �لميالد449،221غزةفل�ضطين73

12000 قبل �لميالد400،300درنةليبيا74

400،200�لكوت�لعر�ق75

�مللحقات �مللحقات
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تاريخ �لتاأ�ضي�سعدد �ل�ضكان )�لعام 2007( �لمدينة�لدولة�لترتيب

400،000�لرمادي�لعر�ق76

383،504عنابة�لجز�ئر77

258 قبل �لميالد350،000�لفلوجة�لعر�ق78

345،0001345�لمنامة�لبحرين79

849 م340،000�ضفاق�ستون�س80

1060 قبل �لميالد335،000طنطةم�ضر81

4000 قبل �لميالد327،543�أربد�الأردن82

317،206باتنة�لجز�ئر83

1000 قبل �لميالد270،000�أ�ضو�نم�ضر84

1836 م267،005هايل�ل�ضعودية85

8000 قبل �لميالد266،000�ضيد�لبنان86

264،598�لبليدة�لجز�ئر87

297 م246،379�ضطيف�لجز�ئر88

234،6221840ك�ضال�ل�ضود�ن89

229،4251821�الأبي�س�ل�ضود�ن90

�مللحقات



 99  98  

 Study of :)2011( .ALMEC Corporation
 Japanese Experiences on Sustainable Urban
 Development: Including Pollution Control and
 Management, Resource/Energy Efficiency and
 GHG 
.Reduction. Society

 Building and Managing an :)2011( .Accenture
 Intelligent City. Accenture: High Performance.
.Delivered

 :)2000( .Besselaar, P. V. D., Melis, I., & Beckers, D
 .Digital Cities: Organization , Content , and Use 
.In K. Ishida, T

 :)2009( .Caragliu, A., Bo, C. D., & Nijkamp, P 
 3rd Central European .Smart Cities in Europe
 2009 Conference on Regional Science - CER 
)59 - 45 .pp(

 Space of Flows, Space of .)2003( .Castells, M
 Places: Materials for a theory of Urbanism in
 the Information Age. In S. Graham )Ed.(, The
Routledge .)97-83 .Cybercities Reader )pp

 2011b(. Yokohama( .City of Yokohama
 Smart City Project )YSCP(. World Bank.
Retrieved b from http://siteresources.
worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/
-7699103/1296405826983-336387/Resources
pdf.2)2Okazaki)Yokohama_4/1296623042596

 Falconer, Gordon & Mitchell, Shane: Smart
 City Framework: A Systematic Process for
 Enabling Smart+Connected Communities,
 Cisco Internet Business Solutions Group )IBSG(.
2012 September

 Curitiba, :)2004( .Fazzano, A., & Weiss, D. M. A
 Brazil: Metropolitan Economic Strategy Report.
 Global Urban Development: Retrieved from 
 www.globalurban.org/GUD Curitiba MES 
Report.pdf

 Creating a Smart City. .)2011( .Ferreira, C
 Touch: Microsoft Technology in Government,
Education and Healthcare

 Giffinger, R. , C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek,
 N. Pichler-Milanovic and E. Meijers, Smart
 Cities 	 Ranking of European Medium-Sized
 Cities, Research Report, Vienna: University of
http://www.( 2007 ,Technology, Vienna, Austria
smart-cities.eu/download/smart_cities_final_
)report.pdf

 Kwon Hyung: Building a New Smart City in
 Asia: Songdo International City in Incheon,
 LEE, Incheon :2011 14th April ,S. Korea
Development Institute

 Hammond, Stefan: Incheon: Korea›s Smart City
30-10-2009 | vision in Incheon, South Korea

 Will the real smar tcity .)2008( .Hollands, R. G
 please stand up? Intelligent, progressive or
 entrepreneurial. City: analysis of urban trrends,
 March(12 ,culture, theory, policy and action
)2012 
13604810802479126/10.1080:doi .41-37 ,

 Singapore Land Transport :)2011( .IBM
 Authority maximizes ridership to minimize
 traffic congestion. Library. Retrieved from
ibm.com/software/success/cssdb.nsf/.01-www
5/5 7VKL75-CS/JSTS

 New technologies and the :)1999( .Indovina, F
241-235 ,23 ,future of cities. Urban Systems

 Achieving more :)2005( .Komakech, D
 intelligent cities. Proceedings of the ICE -
 .)264-259 .pp ,158 .Municipal Engineer )Vol
2005.158.4.259.muen/10.1680:doi

 The Architecture of :)2006( .Komninos, Nico
 Intelligent Cities: Integrating human, collective
 and artificial  intelligence to enhance knowledge

المراجع

�ملر�جع �ملر�جع



 99 

 The Smart City: A nexus .)2011( .Paskaleva, K. A
 for open The Smart City: A nexus for open
 .171-153 ,)2012 March(3 ,innovation? Buildings
17508975.2011.586672/10.1080:doi

 Schaffers, H. , A A. Sällström, M. Pallot, J.,
 Hernández-Muñoz, R. Santoro, B. Troussse
 Integrating Living Labs with Future“ :)2011(
 Internet Experimental Platforms for Co-creating
 Services within Smart Cities s“. Proceedings of
conference, IEEE Xplore 2011 the ICE

 Digital Cities and Digital .)2002( .Schuler, D
 Citizens. In T. Tanabe, M.; Besselaar, van den;
 ,2362 LNCS .)85-71 .Ishida )Ed.(, Dital Cities )pp
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

 Smart City Reference .)2012( .Zygiaris, S
 Model: Assisting Planners to Conceptualize the
 Building of Smart City Innovation Ecosystems.
 Journal of the Knowledge Economy.
4-0089-012-s13132/10.1007:doi

 The Structure of Cities. .)2003( .3de Sola Pool, I
 In Stephen Graham )Ed.(, The Cybercities
 Routledge - Urban Reader .)49-47 .Reader )pp
Series

 Amsterdam Smart City .)2011( .Šťáhlavský, R
 .Project. Accenture: High Performance 
)Delivered, )May

 2nd International Conference .and innovation
Athens .)8-1 .on Intelligent Environment )pp

 Intelligent cities: .)2011( .Komninos, Nicos
 Variable geometries Intelligent cities: Variable
 geometries of spatial intelligence. Intelligent
 .41-37 ,)2012 March(3 ,Buiildings International
17508975.2011.579339/10.1080:doi

 MENA. )n.d.(. Energy Sustainability in the
Desert. MEGAPROJECTS. Retrieved from www.
menainfra.com/article/Energy-sustainability-in-
/the-desert

 1999b(. Smart Cities: The( .Mahizhnan, A
 Retrieved .18-13 ,)1(16 ,Singapore Case. Cities
from http://www.spp.nus.edu.sg/ips/docs/pub/
.99_pa_Arun_Smart Cities The Singapore Case
pdf

.)2009( .Malmo City Environment Department
 Environmental Programme for the City of
 City. Malmo. Retrieved from .2020-2009 Malmo
www.malmo.se/miljoprogram

 Experiences of European Digital .)2000( .Mino, E
)72-58 .Cities. Digital Cities )pp

What is a City? Routledge .)1996( .Mumford, L

 Conceptualizing .)2011( .Nam, Taewoo; Pardo, T
 Smart City with Dimensions of Technology,
 People and Institutions. The Proceedings
 12th Annual Conference on Dogital iof the
 MD, .)291 - 282 .Government Research )pp
USA: ACM Press

 Pallot, B. Trousse, M. Nilsson, A. Oliveira a
 Smart Cities and the Future Internet:“ :)2011(
 Towards Cooperation Frameworks for Open
 Innovation“. In: J. Domingue e et al. )Eds.(, The
Future Internet. Springer

�ملر�جع



معلومات االت�صال

مركز االت�صال: 113 800 971+

�ص.ب. 212000 دبي، االإمارات العربية المتحدة

فاك�ص: 1122 319 4 971+

info@thegovernmentsummit.org :البريد االإلكتروني


