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املخلص
تتزايد ادلشاكل بشكل كبَت يوماً بعد يوـ يف ادلدف وتتدىن نوعية احلياة فيها وينعكس ىذا التدين على
النظم البيئية ودلعاجلة ادلشاكل بشكل متكامل ظهر مفهوـ ادلدف الذكية وانتشر يف رتيع اضلاء العاَف  ،لذلك
شهد العاَف خبلؿ العقود القليلة ادلاضية تغَتاً واضحاً يف خارطة الوجود احلضري  ،حيث أزداد عدد سكاف
ادلدف وتوسعت رقعتها اجلغرافية وانتشرت شبكات الطرؽ وزلطات توليد الطاقة الكهرابئية وقد تسببت ِ
ىذه
الظواىر االستثنائية يف رسم ىوية مغايرة للعاَف احلاِف  ،ليصبح عاَف يتسابق مع ِ
نفسو يف رلاؿ إستهبلؾ الطاقة

و ادلواد االولية  ،لذلك برز يف العقدين األخَتين مصطلح االستدامة الذي اخذ يتداوؿ بشكل واسع يف
سلتلف اجملاالت ومنها العمارة من خبلؿ "العمارة ادلستدامة" أو "العمارة الذكية" واليت هتدؼ إُف تقليل الضرر
على البيئة والتوائم معها وخفض استهبلؾ الطاقة واالعتماد على مصادر الطاقة ادلتجددة واالستغبلؿ األمثل
للموارد الطبيعية لضماف حقوؽ األجياؿ القادمة.
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وأحد األساليب ادلعتمدة يف ىذا النوع من العمارة ىو االستفادة من التطور التكنولوجي من خبلؿ استخداـ
التقنيات الصديقة للبيئة يف نظم البناء لتتناغم مع ادلتطلبات اجلديدة للعمارة وتعمل وفق مبدأ االستفادة ادلثلى
من ادلعرفة والتقدـ العلمي لتحقيق العمارة ادلستدامة  ،وصوال إُف ختفيض ادللواثت واالنبعااثت وادلخلفات اليت
تنتج عنها أثناء دورة حياة ادلبٌت مبا يقلل الضرر على البيئة والنظم االيكولوجية وصحة اإلنساف .
إف التطور التقٍت الذي رافق هناية القرف العشرين وبداية القرف احلادي والعشرين ،وادلتمثل بظهور تقنيات
االتصاالت وادلعلومات ،والذي انعكس بشكل أساسي على شكل احلياة وعلى طريقة أداء األنشطة ادلختلفة،
وابلتاِف ادى إُف ظهور رلتمع من منط جديد يعتمد على التقنيات الرقمية ،ويؤدي األنشطة ادلختلفة من
خبلؿ الوسائل االفًتضية بدالً من الوسائل االعتيادية ،يطلق عليو رلتمع ادلعرفة أو اجملتمع الرقمي .تطور
مفهوـ ادلدينة نتيجة ذلذا التطور االجتماعي احلاصل ،وما يوازيو من تقدـ يف اجملاالت العلمية ،وظهرت عدة
تسميات للمدف ادلعتمدة على التقنيات كادلدف الرقمية ،اإللكًتونية ،االفًتاضية ،ادلعرفية ،والذكية .رتيع ىذه
ادلدف مرتبطة ابجلغرافيا وليس االفًتاض اجلغرايف ،زلرؾ ظهورىا األساسي اعتماد اجملتمع على ادلعرفة والتقنيات،
وظهور فراغات جديدة تعتمد على التقنيات والتمثيل الرقمي  .لذلك فقد اصبحت التقنيات وسيلة فعالة
ألستدامتها  .وبذلك فقد تضمن البحث زلاور اساسية تتعلق مبفاىيم االستدامة وادلدف الذكيو  ،وكذلك البٌت
التحتية والتقنيات ادلستخدمة فيها واىم التحدايت اليت تواجهها .
الكلمات املفتاحية :استدامة  ،ادلدف الذكية  ،البٌت التحتية  ،التقنيات .

Abstract
In the cities, the problem of smart cities has spread throughout the world. In the past few
decades, the world has witnessed a clear change in the urban presence map. Urban
population and expanded its geographical area And the spread of road networks and
power plants have caused these extraordinary phenomena in a different identity to the
current world, to become a world racing with itself in the field of energy consumption
and raw materials, so emerged in the last two decades the term sustainability, which is
"widely traded in various fields, Through "sustainable architecture" or "smart architecture
which aims to reduce damage to the environment and twins, reduce energy consumption
and rely on renewable sources of energy and the optimal utilization of natural resources to
ensure the rights of future generations.
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One of the methods used in this type of architecture is to take advantage of technological
development through the use of environmentally friendly technologies in building
systems to comply with the new requirements of architecture and works according to the
principle of optimizing the use of knowledge and scientific progress to achieve sustainable
architecture and to reduce the pollutants and emissions and wastes that result from during
The life cycle of the building, which reduces damage to the environment, ecosystems and
human health.
The technical development that accompanied the end of the 20th century and the
beginning of the twenty-first century, represented by the emergence of communication
and information technologies, which was mainly reflected in the form of life and the way
in which the various activities were performed, led to the emergence of a society based on
digital technologies. Predatory means instead of ordinary means, called the knowledge
society or digital society. The development of the concept of the city as a result of this
social development, and the corresponding progress in the scientific fields, and appeared
several labels for cities based on technologies such as digital cities, electronic, virtual,
cognitive, and smart.
All these cities are linked to geography rather than geographic assumption, whose primary
engine is the community's reliance on knowledge and technology, and the emergence of
new spaces based on technology and digital representation. Therefore, technologies have
become an effective means of sustaining them. Thus, The research included key themes
related to the concepts of sustainability and smart cities, as well as the infrastructure and
techniques used and the most important challenges facing them.

:  مفهوم الستدامة: ًأول

 التنمية ادلستدامة أو: ومن تلك األنواع أو األشكاؿ احلديثة نسبيا،لقد تعددت أنواع أو أشكاؿ التنمية

 أف: واليت تتصف مبجموعة من اخلصائص منها،ما يطلق عليها أحياان التنمية ادلستمرة أو التنمية ادلتواصلة
، مع أتكيدىا على التوازف بُت البيئة أببعادىا ادلختلفة وادلتنوعة،اإلنساف فيها ىو ىدفها وغايتها ووسيلتها
 أي مبا،ومفهوـ التنمية ادلستدامة ىو حتديث دلفهوـ التنمية مبا يتناسب ويتبلئم مع متطلبات العصر احلاضر
. يراعي ادلوارد اإلقتصادية والبيئية ادلتاحة وادلمكن ااتحتها مستقببل لتحقيق التنمية
: نذكر منها،هناك بعض التعريفات املتاحة ملفهوم التنمية املستدامة

( التنمية1987) :  تعريف تقرير برونتبلند الذي أصدرتو اللجنة الدولية للبيئة والتنمية-1
ادلستدامة ىي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دوف أف يعرض للخطر قدرة األجياؿ التالية على إشباع
.احتياجاهتا
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 -2تعريف دمحم كامل شرقاوي  (2014):التنمية ادلستدامة ىي العملية اليت هتدؼ إُف حتقيق
احلد األعلى من الكفاءة االقتصادية للنشاط اإلنساين ضمن حدود ما ىو متاح من ادلوارد ادلتجددة وقدرة
األنساؽ احليوية الطبيعية على استيعابو واحلرص على احتياجات األجياؿ القادمة ( . )1ولقد ظهرت
تعاريف اخرى ركزت على جانب واحد من جوانب التنمية ادلستدامة منها من ركز على البيئة على البيئة-
االقتصاد – النقل وغَتىا لكن ما يهمنا ىنا ىو االستدامة احلضرية للمدف واليت سنتناوؿ ابعادىا .
فادلدينة ابعتبارىا رلاالً لتفاعل عوامل سلتلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ونظاـ بيئي حساس لو
مدخبلتو وسلرجاتو ادلادية وادلعنوية جعل منها ادلهتم االوؿ يف التدىور البيئي واختبلؿ االنظمة البيئية القريبة
والبعيدة منها  ،ومن ىنا كاف على الدوؿ وضع برامج واسًتاتيجيات تسعى من اجل تقليص واحلد من أتثَت
ادلدف على زليطها الطبيعي  ،ىذه االسًتاتيجيات تعتمد يف مضموهنا على مفهوـ التنمية ادلستدامة وهتدؼ
اُف خلق مدف واحياء مستدامة ومتجانسة مع الوسط الطبيعي  ،فلقد ظهرت يف االونو االخَتة مفاىيم

واساليب جديدة للتخطيط واال دارة احلضرية َف تكن مألوفة من قبل ومن بُت ىذه ادلفاىيم نذكر (التخطيط
احلضري ادلستداـ ) (واالحياء البيئية) و( ادلدف ادلستدامة ) ىذه ادلفاىيم تعكس االىتماـ ادلتنامي بقضااي
التخطيط واالدارة احلضرية يف ظل زتاية البيئة وخفض استهبلؾ الطاقة ادلتجددة وتقوية الروابط االقتصادية
واالجتماعية والثقافية  .وكاف لبلنفجار الدديوغرايف يف السنوات االخَتة اُف حدوث اختبلالت من خبلؿ
اسلوب تعمَت ال عقبلين الف اكثر من نصف سكاف العاَف اصبح يعيش يف ادلدف ىذه ادلدف اليت اصبحت
دتثل ادلركز احليوي القليمها  ،الهنا دتثل رلموعة وظيفية ديناميكية يسيطر عليها ادلستهلكوف  ،وابلتاِف
فادلدينة ىي نظاـ بيئي خاص تتعلق دديومتو مبدى احًتاـ صَتورتو للقوانُت البيئية (. )2
لذلك ديكننا القوؿ إبف ادلدينة ادلستدامة ىي اليت حتًتـ مبادئ التنمية ادلستدامة والعمراف البيئي وتعمل من
اجل تسهيل اساليب العمل والتنقل من اجل تفعيل استهبلؾ الطاقات ادلتجددة  ،لذلك صلد ادلدينة
ادلستدامة ىي ادلدينة ادلكتفية ذاتياً وىي ادلدينة اليت ال تستورد ذتن تنميتها وىي ادلدينة اليت تستطيع حتقيق
اىداؼ سكاهنا ومؤسساهتا من دوف اف يكوف ذتن ذلك على حساب منطقة اخرى وىو شكل من اشكاؿ
ادلدينة اليت حتًتـ االقليم الذي يضمها  .او ىي ادلدينة النشطة اقتصادايً اليت يساىم سكاهنا واالنشطة
االقتصادية أبستمرار يف حتسُت زليطهم الطبيعي او ىي ادلدينة ادلتجانسة اجتماعيا وثقافيا وبيئياً وتتميز
بعدة صفات منها :
( خبلقة – بيئية – سهلة الوصوؿ – مًتاصة ومتعددة ادلراكز – متنوعة .
( (1مدحت ابو النصر  ،ايمسني مدحت دمحم  ،التنمية املستدامة (مفهومها  ،ابعادها  ،مؤشراهتا )  ،ط ، 1اجملموعة العربية للتدريب والنشر  ،القاهرة ،
 ، 2017ص . 82- 81

( )2انتظار جاسم جرب ،شروق نعيم جاسم  ،املدن املستدامة نظام ديناميكي واسرتاتيجي معقد ومتجاوب  ،جملة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،العدد ، 127
ص . 300
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أىم مبادئها :
 صفر كاربوف اي االستعماؿ االمثل للطاقات واستعماؿ الطاقة ادلتجددة من اجل تقليص انبعاث اثيناوكسيد الكاربوف .
 صفر نفاايت اي جيب استعماؿ  %33من النفاايت من خبلؿ عملية التدوير التنقل ادلستداـ اي تقليص ادلركبات اليت تعتمد على احملروقات وتفعيل عمليات النقل اجلماعي .وغَتىا الكثَت ؾ الثقافة والًتاث احمللي ادلستداـ االنصاؼ والتنمية االقتصادية  ،التسيَت ادلستداـ للماء
()1

 ،نوعية ادلياه والرفاىية وغَتىا
وىنالك الكثَت من االمثلة على ادلدف ادلستدامة اليت تراعي قضااي البيئة واالنساف منها ادلدينة البيئية وادلدينة
الصديقة للبيئة وادلدف الذكية اليت تستخدـ التكنلوجيا احلديثة وتراعي مبادئ التنمية ادلستدامة لذلك
سنتناوؿ ابلتفصيل مفهومها وبناىا التحتية والتكنلوجية ادلستخدمة فيها .
اثنياً :مفهوم املدن الذكية  :وردت تعاريف متنوعة ذلذا ادلفهوـ ،ويعود ىذا التنوع إُف تعدد االجتاىات
التقنية واحلركات االجتماعية اليت سامهت يف نشوء ىذه ادلدف ،كما تعكس التعاريف الفًتة الزمنية اليت
أطلقت فيها .واوؿ من استخدـ مصطلح ادلدينة الذكية يف ادلؤدتر االورويب للمدينة الرقمية يف عاـ 1994
ويف عاـ  1996دشن االوروبيوف مشروع ادلدينة الذكية االوروبية يف عدد من ادلدف االوروبية واليت القت
صلاحاً متواضعاً مث تبنت السلطات االوروبية بشكل اساسي مدينة امسًتداـ كمدينة رقمية تلتها مدينة
ىلسنكي ويف الوالايت ادلتحدة برزت عدة زلاوالت العبلف بعض مدف كمدف رقمية اال اف معظمها اخذ
الطابع التجاري وليس الطابع ادلدين الشامل للمدينة( ، )2ارتبط مفهوـ ادلدينة الذكية عند Droege
 1991ابدلدف االفًتاضية "  " Virtual Cities :اليت دتثل زلاكاة افًتاضية للمدينة ،وتندرج ادلدف
الرقمية وادلعرفية والسلكية وادلعلوماتية واجملتمعات االلكًتونية حتت ىذا ادلفهوـ ،حيث تضم رلموعة واسعة
من التقنيات الرقمية لتمثيل الفراغ الفيزايئي للمدينة رقمياً  ،أما معهد كاليفورنيا للمجتمعات الذكية فقد
أطلق على النمو الذكي للمدف الرقمية مصطلح ادلدينة الذكية ،أي التنمية اليت تعتمد على تقنية االتصاالت
وادلعلومات ،ابعتبار اجملتمع الذكي ىو اجملتمع الذي يبذؿ جهد الستخداـ تقنيات ادلعلومات لتغيَت أسلوب
احلياة والعمل .ويطلق  Steventon And Wrightمصطلح ادلدينة الذكية على البيئات الذكية اليت

تستخدـ تقنيات االتصاالت وادلعلومات خللق فراغات تفاعلية تدمج الفراغ االفًتاضي للمدينة ابلفراغ
الفيزايئي( .)3فعرفت أبهنا مدف تليب احتياجات مواطنيها بطرؽ تؤدي لبلرتقاء مبستوى احلياة واهنا تسعى
( )1انتظار جاسم جرب ،شروق نعيم جاسم  ،مصدر سابق  ،ص . 307

( )2باليل عبد املالك  ،كريور نصر الدين  ،مواصفات املدن واملنازل الذكية  ،عدد خاص إبعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا  ، 2019 ،ص37

( )3خلود رايض صادق  ،مناهج ختطيط املدن الذكية"حالة دراسية دمشق"  ،رسالة ماجستري  ،كلية اهلندسة املعمارية  ،جامعة دمشق ، 2013 ،
ص.19
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()1

.ويعرفها

بشكل منهجي اُف اجياد وتشجيع االبتكارات يف رلاؿ انظمة ادلدينة بواسطة التكنولوجيا
منتدى اجملتمعات الذكية على أهنا األقاليم اليت تقدـ أنظمة :
االبتكار وتقنيات االتصاالت وادلعلومات للمجتمع احمللي ،أي جتمع بُت ذكاء األفراد وادلؤسسات اليت تعزز
التعلم واالبتكار ،والفراغات الرقمية شلا يتيح اإلبداع وادارة ادلعرفة  ،حدد ىذا ادلنتدى اخلصائص الواجب
توافرىا يف ادلدينة لتكوف ذكية ابلتاِف:
 تقدًن خدمات االتصاالت ذات النطاؽ العريض. الًتكيز على التعليم والتدريب الفعاؿ. حتقيق التوازف يف توزيع اخلدمات الرقمية ،حبيث تضمن استفادة رتيع األؼ ا رد من التقنيات. تعزيز اإلبداع يف القطاعُت العاـ واخلاص ،وانشاء رلموعات اقتصادية لتمويل التنمية. حتقيق تنمية اقتصادية تعمل على جذب اليد العاملة ادلاىرة.بُت Komninosأف مصطلح ادلدينة الذكية يطلق على األنظمة اإلقليمية ذات ادلستوايت اإلبداعية،
واليت جتمع بُت النشاطات وادلؤسسات القائمة على ادلعرفة لتطوير التعليم واإلبداع ،وبُت الفراغات
الرقمية اليت تطور التفاعل واالتصاالت ،وذلك لزايدة القدرة على حل ادلشاكل يف ادلدينة .واخلصائص
ادلميزة للمدينة الذكية ىي األداء العاِف يف رلاؿ اإلبداع ،وذلك ألف اإلبداع وحل ادلشاكل من أىم مبلمح

الذكاء( .)2وادلبلحظ من ىذه التعاريف اهنا مكملة لبعضها البعض كما اهنا تنصب يف قالب واحد اال وىو
االرتقاء مبستوى احلياة(. )3
تتسم املدن الذكية بثالث صفات اساسية هي :
 . 1تكامل البنية التحتية لتقنية ادلعلومات واالتصاالت فمن االمهية مبكاف اف حتظى ادلدينة الذكية على
اجليل التاِف من بنية حتتية لتقنية ادلعلومات واالتصاالت للتمكن من أتمُت اخلدمات ادلطلوبة حالياً يف ىذه
ادلدينة والقدرة على التمدد ادلستقبلي تقنياً واستيعاب أي تطور يف ىذا اجملاؿ لتغطية اخلدمات ادلستقبلية .
 . 2توفر جهاز اداري مركزي للمدينة اجلديدة منظومة حتكم حاسوبية والكًتونية ابشراؼ موارد بشرية مدربة
ذو ىيكلة ادارية مًتابطة ومتكاملة ومدروسة بدقة فائقة ال تسمح ابي اخطاء حتصل من جراء ازدواجية
القرار او تداخل الصبلحيات فهناؾ انظمة متعددة تدخل يف ىيكل ادلدينة الذكية لن تعمل جيداً ابلطريقة
الصحيحة اليت تفي ابلغرض والتحكم يف استهبلكهم بفعل التقنيات الرقمية هبدؼ الدقة واحلفاظ على
الطاقة وتقليل اذلدر فيها وخفض تكاليف التشغيل فضبلً عن التوفَت وامكانية احلد من كثَت من االعطاؿ
( ) 1بودليو سليم  ،بوعروج شعيب  ،مسامهة التجارة اللكرتونية يف بناء املدن الذكية  ،عدد خاص إبعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا 2019 ،
 ،ص. 64

( )2خلود رايض صادق  ،مصدر سابق  ،ص.19
) )3بودليو سليم  ،مصدر سابق  ،ص. 64
772

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
واالصبلح الذايت ذلا وكل ذلك يؤدي اُف االستفادة القصوى من ادلوارد ادلتوفرة بكل كفاءة وتقليل
االستثمار ادلتزايد والطلب على ىذه اخلدمة .
 .3ادارة ذكية للنفاايت :
عن طريق توفَت منظومة متكاملة ديكنها مراقبة عملية رتعها وادارهتا وتنظيمها بشكل يضمن احلفاظ على
بيئة ادلدينة مع االستفادة من انواع النفاايت ابتباع ادلعاجلة البيئية السليمة ذلا ابقل تكلفة مادية وابقل عدد
من العمالة فضبلً عن حتويلها اُف مورد اقتصادي مهم .

 .4مراقبة بيئية ذكية :
وذلك من خبلؿ رتع ادلعلومات اليت تساعد على زتاية البيئة ورصد حتديد مستوايت االمطار وحركة
الرايح والتلوث داخل وخارج ادلدف وربطها بتطبيقات ذكية دلصلحة ادلواطن .
 .5نظاـ ذكي دلكافحة الكوارث :
( حرائق  ،زالزؿ  ،انفجارات  ،فيضاانت  ،واعاصَت ..اٍف ) عرب االقمار االصطناعية وشبكات
االتصاالت وتقنية ادلعلومات للحصوؿ على تنبؤات بيئية ومناخية عالية الدقة لوضع احللوؿ ادلناسبة
والعاجلة اليت تضمن سبلمة ادلواطنُت واحلفاظ على ادلمتلكات ادلادية او على االقل تقليل اخلسائر ابالرواح
وادلمتلكات فضبلً عن توفَت خطط جاىزة لبلخبلء اُف حيث االماكن االكثر أمناً وادلعدة سلفاً ابسرع

وقت شلكن  ،من الضروري أف يشمل ىذا النظاـ ادارة سلتصة للمباين والعقارات تتواصل ذاتياً مع ىذه
ادلباين ومستخدميها لرصد وحتديد اية حوادث او جرائم او حرائق لسهولة السيطرة عليها ابسرع وقت .
 .6ادارة ذكية للحياة اليومية :

ابجياد شبكة سريعة ومتطورة لدعم التواصل والنشاط اليومي سواء يف اجملاؿ االجتماعي والصحي واالمٍت
والتعليمي واالقتصادي وىو ما ينعكس اجيابياً على توفَت بيئة اجتماعية خالية من التعقيدات الروتينية
اليومية اليت تقتل االبداع وتقلل من االنتاجية كما ديكن اجياد مراكز تطوير لبلعماؿ تدار طريقة ذكية ودتلك
ارقى التجهيزات االعبلمية وتقنيات االتصاالت الرقمية وذلا القدرة على توفَت كافة ادلعلومات والبياانت
االحصائية االجتماعية واالقتصادية والصناعية  ...اٍف  ،ويتم ذلك بربطها مبراكز ادلعلومات ابلقطاعُت العاـ
واخلاص ومبراكز البحث العلمي ادلختلفة زللياً وعادلياً كما انو ديكن اقامة مكتب مركزي لتقدًن االرشاد
والتوجيو والرد على االستفسارات اليت ترد من رتيع اطياؼ اجملتمع فضبل عن متابعة ادارة الصيانة اليومية
والوقائية للمناطق العامة يف ادلدينة .
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 .7توفَت اتصاالت السلكية رقمية ذكية :
طبقاً الحدث االخًتاعات يف ىذا اجملاؿ مزودة جبميع التطبيقات البلزمة شاملة انظمة االتصاؿ وادلراقبة
والسيطرة والتحكم يف شبكة ادلرور واشارتو وتنظيم احلركة بطريقة ذكية وتوفَت نظم للمبلحة ادلتطورة ونظم
للتحكم ابدلركبات والنقل العاـ

(.)1

اثلثاً  :متطلبات املدن الذكية :

فرضت ظروؼ التكنولوجيا ادلعاصرة الكثَت من ادلتطلبات اجلديدة على سلتلف البيئات االجتماعية ولعل
ابرزىا البيئات احلضرية اليت ابت أتثرىا مبظاىر التكنولوجيا واضحاً شلا جعلها ذو شهية عالية لتقبل كافة
مظاىر التحضر التكنولوجي ابلشكل الذي جيعل منها بيئة قابلة للتطور واالندماج احلضاري ولكي تكوف
بيئة ادلدينة اكثر ذكاءاً البد ذلا من توفر دعائم اساسية ىي :

أ  .حكومة ذكية :
ويقصد ابحلكومة الذكية دتكُت اشكاؿ جديدة من احلكومة االلكًتونية اليت تعتمد اساليب جديدة من
احلوكمة والنماذج ادلتطورة من احملاكاة االفًتاضية للواقع وذو ادارة تقنية قادرة على التعامل مع متغَتات
ادلدينة معلوماتياً وتكوف ىذه احلكومة اكثر شفافية وتشاركية وخاضغة للنقد وادلسائلة(. )2
ب  .اقتصاد ذكي :
يرتبط بدوره مبجموعة من العوامل مثل مرونة سوؽ العمل والعبلقات الدولية ،ابإلضافة إُف تفعيل دور
البحث العلمي والتقنيات يف رفع ادلستوى االقتصادي.3

ب  .مستخدـ ذكي :
ويراد منو اف يكوف ادلستخدـ احلضري اكثر وعياً وابداعاً ومشولية بكافة متغَتات ادلدينة الذكية وبنيتها
التحتية لتحقيق مبدأ التمكُت وادلشاركة الفاعلة واالستفادة القصوى من خدمات ادلدينة ادلتاحة مبا يضمن
حقو ابدلشاركة يف اختاذ القرار .
ج  .بنية حتتية ذكية :
وىي ع بارة عن نظاـ معقد وابىض من ادلتطلبات التقنية االلكًتونية من الكيببلت وزلطات اذاعية مرسلة
ومراكز ارساؿ وشبكات عالية الدقة ووسائل كومبيوترية ومكائن التلكس واذلواتف واحلواسيب ويعرؼ ىذا

( )1باليل عبد املالك  ،مصدر سابق  ،ص. 37

) )2رايض كاظم سلمان اجلميلي  ،جتارب عربية واعدة يف جمال التخطيط الذكي للمدن  ،عدد خاص ابعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا ،
 ، 2019ص .20

( )3خلود رايض صادق  ،مصدر سابق  ،ص. 24
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النوع من اخلدمات ب ػ ( اخلدمات التليماتية ) وغالباً ما تكوف حتت سطح االرض ورتيعها تعمل كماكنة
كربى لتصل خطوطها لكل منزؿ وبناية ومؤسسة .
د .تنقل ذكي :
يتم التنقل عرب أنظمة نقل ذكية ومتعددة الوسائط لتحريك وتبادؿ البياانت واستخدامها واحلفاظ على
أمنها وتعتمد البنية الذكية للمدف على قوة االتصاؿ والبث ادلباشر الذي يتم عن طريق االلياؼ الضوئية
لنقل البياانت عرب الشبكة اليت حتتاج اُف نظاـ تنقل سريع حلزمة البياانت الرقمية بُت ادلستخدـ واالدارة
االلكًتونية من جانب وبُت ادلستخدمُت من جانب اخر(. )1

عناصر املدن الذكية

 -من الناحية التقنية ،ىي مدينة رقمية وافًتاضية ،حيث تزود بتقنيات ادلعلومات واالتصاالت ،الشبكات

البلسلكية ،الواقع االفًتاضي ،شبكات أجهزة االستشعار ،حبيث تشكل عناصر أساسية من البيئة
العمرانية ،كما أهنا عبارة عن دتثيل رقمي متعدد الطبقات للمدينة ادلستقبلية الواقعية ابعتبارىا نظاـ لتشغيل
اجملتمع الذكي ،ولئلدارة العمرانية الذكية ،أو البيئات الذكية البيئية الرقمية.
من الناحية البيئية ،ىي مدينة صحية بيئياً ،حيث تتوفر فيها شبكات لتوزيع الطاقة ،التقنيات البيئية،
واستخداـ موارد الطاقة ادلتجددة.
 من الناحية االجتماعية ،إهنا مدينة ذكية وابداعية ومعرفية ،حيث تركز على النشاطات ادلعرفية ،وتتمتعبنسبة عالية من التعليم واإلبداع ،كما تعتمد بشكل أساسي على إبداعية األفراد ،مؤسسات إنشاء ادلعرفة،
والبنية التحتية الرقمية لبلتصاالت وادارة ادلعرفة(.)2

 .1مستوايت املدن الذكية
ختتلف مستوايت ادلدف الذكية اختبلفاً عميقاً فيما بينها ويكمن ىذا االختبلؼ يف طبيعة
ووظيفة ادلدينة الذكية وما اذلدؼ الرئيسي من انشائها وما االفادة ادلوجودة منها اال اهنا رتيعا تشًتؾ يف
عدة مستوايت ديكن تبنيها يف تكوينها موضحة على النحو التاِف :
* الركيزة التحتية الرقمية (ركيزة التصال) :
وىي من اىم الركائز اليت يتعُت على ادلدف اف توفرىا لكي تصبح ذكية وتضم شبكات وانظمة االتصاالت
وانظمة ختزين البياانت ومعاجلتها ومراكز امن ادلعلومات وانظمة مراقبة وانظمة االنذار(. )1
) )1رايض كاظم سلمان اجلميلي  ،مصدر سابق  ،ص .20
( )2خلود رايض صادق  ،مصدر سابق ص. 20
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* ركيزة البياانت والتحليالت  :وىي مراكز تسمح حبفظ البياانت وادلعلومات يف مستودع عاـ يساعد
الوصوؿ اليو بسهولة ويتم تشفَت ادلعلومات ادلخزنة  ،ودتثل البياانت وادلعلومات اىم العناصر اليت تدعم صلاح
حتوؿ ادلدينة اُف مدينة ذكية ولذا يتم جتميع البياانت من االنظمة احلكومية القائمة وتطبيقات االنًتنت

واالجهزة ادلتنقلة( ، )2مث حتليل رتيع البياانت اليت مت جتميعها مث حتويلها اُف رؤى وانشطة ذات قيمة وحلوؿ
للمشكبلت واختاذ القرارات اذ دتكن عملية حتليل ادلعلومات من تنفيذ سلسلة من االجراءات التوجيهية
ادلتعلقة بتدبَت ادلوارد بشكل عقبلين(. )3
* ركيزة التطبيقات  :ىي الطبقة اليت يتم عربىا استخداـ البياانت جبمعها يف منصات خاصة تفيد
مستخدميها مثل خدمات االنًتنت االجهزة ادلتنقلة ( االجهزة الذكية  ،االجهزة اللوحية ) واجهزة

االستشعار وىي الطبقة اليت تقيس وترصد سلتلف ابرامًتات ادلدينة وبيئتها(.)4

* ركيزة املستخدمني النهائيني  :تضم ىذه الركيزة رتيع االفراد واذليئات العامة والشركات تعترب ىذه الطبقة
ىي منطقة رتع البياانت من جهة ومنطقة االستفادة من سلرجات حتليل وبناء التطبيقات اخلاصة ابدارة

وتسيَت ىذه ادلعلومات من جهة اخرى( ، )5اي الطبقة اليت تلتقي فيها البٌت التحتية ادلادية والرقمية وتشمل
ادلبٌت الذكي والتنقل الذكي والشبكات الذكية وفعالية ىذه الركيزة امر اساسي لبلعًتاؼ ابدلدينة على اهنا
(. )6
مدينة ذكية
رابعاً  :البىن التحتية للمدن الذكية

والبنية التحتية الذكية للمدينة الذكية ىي اخلطوة التمهيدية إلنشاء إطار ادلدينة الذكية الشاملة مبا

يف ذلك الناس االذكياء  ،التنقل الذكي  ،االقتصاد الذكي  ،وادلعيشة الذكية  ،واحلوكمة الذكية  ،والبيئة
)2) Sergey Sobyanin , Moscow "Smart City" 2030 ,p:65 ,www. 2030.mos.ru/netcat_files.

( )2الزواوي خرية  ،نوري منري  ،املدن الذكية املستدامة "مدينة مصدر امنوذجاً"  ،عدد خاص ابعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا ، 2019 ،
ص. 489

( )3مصطفى انصر  ،املباين الرتاثية الذكية ومسامهته يف التنمية السياحية املستدامة  ،عدد خاص ابعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا ، 2019 ،
ص. 316

(4) Smart cities and infrastructure , Commission on Science and Technology for
Development , Nineteenth session , Geneva, 9–13 May 2016 , p:9.

( )5بن زكورة العونية  ،ابمحد تركماين امساء  ،عالقة الطراف ذات املصلحة يف اذكاء القليم  ،عدد خاص ابعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا ،
 ، 2019ص. 80

(6) Smart cities and infrastructure , Commission on Science and Technology for
Development , Nineteenth session , Geneva, 9–13 May 2016 , p.15.
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الذكية ووصفت البنية التحتية الذكية ابهنا العمود الفقري للمدينة تقودىا شبكة االستشعار البلسلكية .
وتشَت منشورات االحتاد الدوِف لبلتصاالت اُف اف التوسع احلضري الذي تعيشو ادلدف ادلعاصرة يقود اُف
التدىور البيئي اذ َف تتطور البٌت التحتية ذلذه ادلدف بوتَتة تتماشى مع معدالت التوسع احلضري وألجل
عمل ىذه ادلوازنة بُت التوسع احلضري والوضع البيئي للمدف جلئت ادلدف ادلعاصرة اُف رلموعة حلوؿ تركزت
جبانبُت مها تكنولوجيا ادلعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ودمج تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات يف البٌت
التحتية للمدف وعملياهتا لزايدة الكفاءة البيئية والرفاه االجتماعي واالقتصادي(. )1
فمؤسسات اليوـ ليست مدعومة ابدلباين فحسب بل ابالتصاالت وبرامج احلاسوب وهبذا فاف الربط بُت
البيئة الفيزايئية من جهة والبيئة الرقمية من جهة اخرى اي ربط اي عنصر حقيقي يف الطبيعة مبمثل افًتاضي
لو على شبكة االنًتنت وىذا اصبح امراً طبيعياً وىذه ىي مسة العمراف احلديث

()2

فمن ادلتوقع اف تصبح

اخلدمات االلكًتونية للمنشآت امراً ضرورايً حيث تًتجم ادلعلومات الرقمية اُف دتثيل مرئي ومسموع
وملموس او أبية صورة تدركها احلواس وابلعكس وهبذا تصبح شاشات العرض واجهزة االستشعار للحصوؿ
على ادلعلومات وعرضها جزءاً ال يتجزأ من ادلنشآت وابتساع ادلدف اُف مناطق شلتدة متعددة ادلراكز فأف
ادلناطق العمرانية يف ادلدينة ستنشأ بصورة فسيحة واكثر تعقيداً كمساحات االراضي العامرة وادلًتابطة
بشبكات متكاملة ابلغة التعقيد(. )3

 -1مسارات البىن التحتية للمدن الذكية
 مسارات تكنولوجية  :ىي توفَت بٌت حتتية فعالة وادلرتبطة بشكل جيد داخل ادلدينة حيث اف تقنية
ادلعلومات تسهم يف رتع ومعاجلة وحتليل البياانت للوصوؿ اُف توقعات تساعد ادلسؤولُت يف ادلدينة على
اختاذ القرارات االسًتاتيجية تكوف التقنيات  ،االنظمة  ،البٌت التحتية  ،اخلدمات يف شبكة واحدة واليت
تسهم يف تطوير اخلصائص غَت ادلتوقعة والطارئة .

( )1مفيد احسان شوك وآخرون  ،مفهوم املدن الذكية حالً ملشكلة التدهور البيئي واحلضري  ،جملة جامعة اببل  ،العدد  ، 6اجمللد ، 2017 ، 25
ص.2027

( )2سايح فطيمة  ،دور املدن الذكية يف حتقيق التنمية املستدامة  ،عدد خاص ابعمال املؤدتر الدويل الول برلني – املانيا  ، 2019 ،ص .334
( )3مفيد احسان شوك وآخرون  ،مصدر سابق  ،ص.2030-2029
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 املسارات النسانية  :وىي تشَت اُف اُف البٌت التحتية االنسانية الرأمساؿ االجتماعي والتعليم حيث من
مرتكزات البٌت التحتية للمدف الذكية تشجيع التعليم وتشجيع االبتكار وديكن حتقيق ذلك من خبلؿ
مراكز ادلعرفة والسماح بتدفق ادلعلومات وتبادذلا بنظاـ شفاؼ وشامل .
 مسارات مؤسساتية  :وتشَت اُف دور احلكومة والعبلقة بُت اجلهات احلكومية وغَت احلكومية ودور
احلكومة ضمن ادلدف الذكية ىو اجياد نظاـ حكم يتسم ابلتكامل والشفافية والوصوؿ اُف شراكة مع
اصحاب ادلصاٌف يف ادلدينة(.)1
 .2مبىن التحكم املركزي
مبا دياثل الكياف فقد ظهرت البٌت اجلديدة يف ادلدينة الذكية كمبٌت ادلعاًف ادلركزي الذي يقوـ
ابلعمليات التنظيمية االساسية ابستقباؿ البياانت وادلعلومات فضبلً عن اختاذ القرار ادلناسب ابعتماد
احلواسيب ادلركزية اذ ديثل العقل ادلدبر يف ادلدينة يعمل على اساس نظاـ من االنظمة عن طريق رتع
معلومات كل انظمة ادلدينة كنظاـ ادلرور النقل نظاـ اخلدمات الصحية شبكة ادلياه وشبكة الطاقة رصد
حركة سلوـ ادلشاة ونظاـ االمن ....اٍف  ،ليتم اختاذ القرار من قبل النظاـ الرئيس ابلتوافق مع ادلعلومات
لبقية االنظمة ومن مث حترير االستجابة الفورية على وفق ادلعطيات اخلاصة بكل مدينة يؤشر مبٌت العمليات
ادلركزي عنصر الذكاء االىم يف ادلدينة الذي ديثل الدقة  ،التنظيم  ،والًتابط بُت عموـ العناصر احلضرية ذلك
العتماده البياانت وادلعلومات اليت يتم احلصوؿ عليها من البيئة احلضرية  ،بواسطة ادلتحسسات وادلشغبلت
ادلضمنة يف البيئة ادلرتبطة عن طريق االعصاب وااللياؼ البصرية تشكل عناصر الربط البنية االرتكازية
احلضرية اسفل مستوى سطح االرض عن طريق القنوات ادلخصصة لتمديد الكاببلت وااللياؼ البصرية
والعقد الذكية حتت الشوارع وحتت االبنية( .)2ينظر شكل (.)1

) )1عبد الرزاق ابراهيم الشيخلي  ،نوال عبد الكرمي علوان  ،واقع ادارة تنمية املدن الذكية يف املخطط المنائي الشامل ملدينة بغداد  ، 2013جملة
العلوم القتصادية والدارية  ،العدد  ، 109اجمللد  ، 2018 ، 24ص.11

( )2هبجت رشاد شاهني  ،حمسن جبار عودة  ،دور البيئة املعلوماتية يف بناء املدينة الذكية  ،اجمللة اهلندسية  ،العدد  . 2016 ، 22ص. 8
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شكل ( )1مبٌت التحكم ادلركزي

ادلصدر  :عبد هللا دمحم العقيل  ،ادلدف وادلباين الذكية  ،رللة العلوـ والتقنية  ،رللة العلوـ والتقنية  ،اجمللد
( ، )28العدد  ،2314 ، 111ص. 4
 .3املنصة حتت األرض
دتثل ادلنصة حتت االرض ابلفضاءات حتت االرض اليت دتتلك القدرة على ختفيف حدة ادلشكبلت
احلضرية عند استغبلذلا فضبلً عن توفَت الفضاءات وادلساحات لنمو وتطور ادلدف ديكن اف توفر الفضاءات
حتت االرض كم من ادلرافق احلكومية العامة ووسائل الربط بُت مًتو االنفاؽ فضاءات ادلرور ووسائل النقل
العاـ والطرؽ الرئيسة ومواقف السيارات ومرافق الصيانة الفنية مرافق رتع النفاايت والصرؼ الصحي
ومعاجلة ادلياه مرافق توليد الطاقة مرافق خطوط االانبيب والكاببلت ادلرافق وادلنشآت الصناعية ادلخازف
وادلستودعات معاجلة الضوضاء والغبار مرافق الدفاع واالتصاالت السلكية والبلسلكية .
ويهدؼ استخداـ حتت االرض توفَت فضاءات فوؽ مستوى سطح االرض البلزمة لفعاليات الًتفيو
النشاطات االجتماعية وتوسيع الفضاءات اخلضراء (احلدائق وادلتنزىات) توفَت فضاءات السكن  ،احملافظة
على ادلساحات احلساسة من التدخل كادلراكز التأرخيية وادلواقع االثرية  ،فضبلً عن احلد من رحبلت السفر
الطويلة واختصار الوقت واحلد من استهبلؾ الطاقة .
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يتم نقل البضائع وادلواد حتت مستوى سطح االرض سيما يف ادلناطق ذات الكثافة السكانية العالية
ابستخداـ مركبات الشحن ادلؤدتتة غَت ادلأىولة اليت تتحرؾ يف انفاؽ حتت االرض او خطوط االانبيب دتثل
مرافق االنفاؽ البٌت التحتية االساسية للمدف لعدد كبَت من اخلدمات احلضرية مثل خطوط النقل  ،اانبيب
التدفئة والتربيد  ،انظمة جتهيز ادلاء والكهرابء  ،فضبلً عن روابط كاببلت نقل البياانت ادلعلوماتية

وارتباطاهتا مع مركز البياانت وبقية عناصر ادلدينة( .)1مثبل منصات حتت االرض يف ابريس  ،تعتمد ابريس
على ميزة مهمة سهلت دخوذلا عاَف ادلدف الذكية وىو امتبلكها لشبكة بٌت حتتية متكاملة منذ القرف التاسع
عشر مت تطويرىا لتبلئم التطورات والتحديثات التكنولوجية وحتدايت التنمية احلضرية  ،واىم شليزات شبكة
البٌت التحتية ىي وجود ىيكل كامل ذلا حتت رتيع الشوارع الرئيسة والفرعية للمدينة شلا سهل تزويد ادلدينة
مبختلف التقنيات احلديثة مثل امتدادات خطوط االلياؼ الضوئية اليت تنقل البياانت وتنشرىا يف احياء

ادلدينة لتصبح رتيع ادلدينة مًتابطة السلكياً عن طريق االنًتنت .
والتقنيات احلديثة دخلت ايضاً يف رلاؿ الصيانة واعماؿ التطوير كاستخداـ العماؿ اآلليُت بدؿ العماؿ
احلقيقيُت يف االماكن الصغَتة واخلطرة  ،ابإلضافة اُف وضع برانمج النمر الذي يتم بو السيطرة على ارجاء
ادلدينة السفلية ( البٌت التحتية للمدينة ) بكل سهولة وىو برانمج يكتشف ويراقب ويسيطر على كافة اجزاء
الشبكة التحتية عن طريق الكمبيوتر وادلتحسسات ادلزروعة على طوؿ شبكة البٌت التحتية  ،علما اف امساء
فروعها وتفرعاهتا مشابو ألمساء الشوارع االصلية ابألعلى  .كما اف للمدينة قدرة على السيطرة على مياه
االمطار من خبلؿ الكمبيوت ر الذي حياوؿ نقل ادلياه الزائدة ادلتجمعة يف انفاؽ اجملاري اُف خزاانت احتياطية
لتجنب الفيضاانت فاذا امتؤلت ينقلها اوتوماتيكياً اُف مصب هنر السُت للتخلص منها وىي شبكة
مصممة بدقة للقضاء على اي مشكلة

()2

مثاؿ اخر للفضاءات حتت االرض  :انفاؽ لتوصيل اخلدمات يف جامعة االمَتة نورة بنت عبد الرزتن اذ
دتيزت ىذه اجلامعة بوجود انفاؽ حتت االرض يبلغ طوذلا 3465ـ 2ويقوـ من خبلذلا الفنيوف ابيصاؿ رتيع
خدمات الصيانة لكل مرافق ىذه اجلامعة بدوف الدخوؿ اُف ادلباين(. )3

( )1هبجت رشاد شاهني  ،حمسن جبار عودة مصدر سابق  ،ص.10
( )2مفيد احسان شوك وآخرون مصدر سابق  ،ص.2029

) )3عبد هللا دمحم العقيل  ،املدن واملباين الذكية  ،جملة العلوم والتقنية  ،جملة العلوم والتقنية  ،اجمللد ( ، )28العدد  ،2014 ، 111ص.3
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ويف خطوة من بلدية ادلدينة لعدـ تلويث هنر السُت الذي يقسم ادلدينة اُف قسمُت انشأت زلطة تنقية دلياه
اجملاري ىي االكرب ابلعاَف تعمل بصورة عمودية لتقوـ بتنقية اكرب قدر من ادلياه مقارنة بتلك التقليدية اليت
تعمل افقياً ابالضافة اُف القدرات التكنولوجية لآلالت واالفراف احلرارية الضخمة اليت حترؽ ما يتبقى من
نتاج عملية التنقية وحتولو اُف دخاف خفيف صديق للبيئة  ،وبذلك تعد ابريس عبلمة شليزة يف العاَف من
انحية كفاءة البٌت التحتية(. )1ينظر صوره ()2-1
صورة ( )1ادلدينة السفلية لباريس دتثل انعكاس للمدينة العلوية

ادلصدر  :مفيد احساف شوؾ وآخروف  ،مفهوـ ادلدف الذكية حبلً دلشكلة التدىور البيئي واحلضري  ،رللة جامعة اببل  ،العدد  ، 6اجمللد 25
 ، 2317 ،ص.2329

صورة ( )2ادلدينة السفلية لباريس دتثل انعكاس للمدينة العلوية

) )1مفيد احسان شوك وآخرون  ،مصدر سابق  ،ص. 2030
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ادلصدر  :مفيد احساف شوؾ وآخروف  ،مفهوـ ادلدف الذكية حبلً دلشكلة التدىور البيئي واحلضري  ،رللة جامعة اببل  ،العدد  ، 6اجمللد 25
 ، 2317 ،ص2329

صورة ( )3دترير اخلدمات ونقل البضائع ابلقطارات او االانبيب وضغط اذلواء

ادلصدر:

هبجت رشاد شاىُت  ،زلسن جبار عودة  ،دور البيئة ادلعلوماتية يف بناء ادلدينة الذكية  ،رللة اذلندسة  ،العدد ، 2316 ، 22

ص.16

خامساً  :تقنيات بناء املدن الذكية :

يعترب ادماج تكنلوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف العمليات االساسية للمدف الذكية مهم لتحقيق

اإلستدامة  ،كما إبستطاعة ىذه التكنلوجيات أف تساعد يف إنشاء تلك ادلدف من خبلؿ االبتكار  ،كما
ويشمل ذلك تطبيقات وتكنلوجيا وانظمة جديدة للطاقة الذكية  ،النقل الذكي  ،ادلباين الذكية  ،وادارة
ادلياه واحلكومة الذكية .
 ابستطاعة تكنلوجيا ادلعلومات اف توفر هنجاً أسًتاتيجياً متكامبلً لؤلستدامة والذكاء يف ادلدف الذكية واف
جتعل منها عوامل تكميلية اساسية فس التنمية احلضرية .
 اف اندماج تكنلوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف البنية التحتية احلضرية القائمة سيضطلع بدور حيوي يف
حتقيق اىداؼ االمم ادلتحدة يف التنمية .
 ديكن اف تقدـ تكنلوجيا ادلعلومات واالتصاالت الدعم عرب خطط الرصد واالببلغ اخلاصو ابنبعاث غازات
الدفيئة واستهبلؾ الطاقة .ديكن لتكنلوجيا ادلعلومات اف تساعد يف توفَت منتجات مستدامة ابستخداـ
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مبادئ التصميم ادلراعي للبيئة وادلمارسات الفضلى مبا يغطي التطوير والتصنيع ومعاجلة ادلنتجات بعد انتهاء
عمرىا الوظيفي

.

()1

 -1أنواع تقنيات ومصادرها :
من ادلنظور التكنلوجي  ،يعد النظاـ البيئي للمدينة الذكية نظاماً معقداً (ينظر شكل  )2الذي يضم العديد
من رلاالت التكنلوجيا  :ينظر شكل ()2
شكل ( )2انواع التقنيات

املصدر  :خلود رايض صادق  ،مناهج ختطيط املدن الذكية " حالة دراسية :دمشق"  ،رسالة ماجستري (غري منشورة )  ،جامعة دمشق ،
كلية اهلندسةاملعمارية  ، 2013 ،ص. 29

 تقنيات ( )WANاملنخفضة الطاقة  :تتوسط ىذه التقنيات ادلشهد التكنلوجي ما بُت ما بُت تقنيات
الشبكة الشخصية احمللية مثل ( (Bluetooth le –zigbee- wifiوالشبكات اخللويو ادلرخصو مثل
( 3Gو  ) 4Gوحىت اللي تطورت اُف  5Gوتستخدـ ىذه التقنيات االطياؼ غَت ادلرخصة وتركز على
الطاقة ادلنخفضة التكلفة  ،ويرى البعض من اهنا مؤقتو  ،فقبل ( )5Gفقد كاف ىنالك الكثَت من
التجارب اِف اجرهتا ) (NTTيف الياابف  ،و( )SIGFOXيف فرنسا و ( )COMCASTيف
الوالايت ادلتحدة  ،وتتمثل أحدى النواحي الرئيسية اليت تعتمد تبٍت ادلدف ىي القدرة على تقدًن خدمة
( ) 1نوال طيلب  ،دور تكنلوجيا املعلومات والتصالت احلديثة يف بناء املدن الذكية  ،املدن الذكية يف ظل التغيريات الراهنة واقع وآفاق ( أعمال املؤدتر
الدويل األول ) ج ، 1املركز الدميقراطي العريب  ،برلني  ، 2019 ،ص . 401
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على مستوى ادلدينة واحياان بتكلفة منخفضة نسبياً وقد مت تبٍت ىذا النهج من قبل ( Things
 )Networkغَت الرحبية (. )1

 الشبكات واسعة النطاق ( سلكية ،لسلكية( تستخدـ الشبكات واسعة النطاؽ لنقل البياانت من
أجهزة االستشعار والتقنيات ادلتنوعة ،إُف مراكز التحكم ،لدعم االستجابة الذاتية واليت تشكل مكوف
أساسي من مكوانت ادلدينة الذكية ،كما تقدـ آلية لتبادؿ البياانت وادلعلومات بُت رلموعات األفراد
وادلؤسسات ،وتقسم الشبكات واسعة النطاؽ إُف شبكات سلكية وال سلكية وتشمل
الشبكات السلكية واسعة النطاق:
 شبكات ألياف بصرية
دتثل إحدى شبكات االتصاؿ السلكية ،وتتميز أبهنا ذات سعة نقل بياانت ىائلة ،حيث ديكن إرساؿ كم
ىائل من ادلعلومات من خبلذلا ،وبسرعة عالية جداً ،كما أهنا اقتصادية .إال أف الكلفة االبتدائية عالية عند
الًتكيب ،وحتتاج إُف كوادر فنية عالية التدريب ،وتستخدـ لنقل البياانت يف شبكات احلاسوب واإلنًتنت،
ومن ادلدف اليت تستخدـ ىذه الشبكات
 شبكة خط املشرتك الرقمي
يعٌت توصيل اخلدمات الرقمية عرب خطوط شبكات اذلاتف العادية .من سلبياهتا أف طوؿ اخلط من زلطة
اذلاتف إُف ادلشًتؾ عامل مؤثر يف ادلعدالت الكبَتة لنقل البياانت .
 الشبكات الالسلكية واسعة النطاق

) ) Wireless Fidelity Wi-Fi

البث البلسلكي الفائق الدقة والسرعة( ،تستخدـ ىذه الشبكة موجات الراديو لتبادؿ
ادلعلومات بدالً من األسبلؾ والكاببلت ،كما أهنا قادرة على اخًتاؽ اجلدراف واحلواجز ،وذات سرعة

عالية يف نقل واستقباؿ البياانت.وتقدـ خدمة اإلنًتنت السلكياً يف األماكن العامة عرب ما يسمى نقاط
الوصوؿ  ،وتسمى منطقة التغطية وىي أي موقع تكوف شبكة الػ(  )wi-fiمتاحة لبلستخداـ ،نطاؽ
التغطية ذلذه الشبكات يًتاوح ما بُت  93-11مًتا يف الداخل وتصل إُف عدة كيلومًتات يف اخلارج،
من شليزاهتا:
 عملية إعداد شبكاهتا سريعة وسهلة ،فهي ال حتتاج إُف دتديدات لؤلسبلؾ.
 ديكن حتريك األجهزة فيها جبميع االجتاىات.
(1) Rodger Lea , Smart Cities An Overview of the Technology Trends Driving Smart Cities
, advancing technology for humanity , p.5
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 تصل سرعة االتصاؿ عن طريق  Wi-fiإُف  11ميغاابيت يف الثانية.
 من ادلمكن تركيبها يف أماكن يصعب دتديد كاببلت فيها (ادلواقع األثرية).
إال أهنا تستهلك الطاقة بشكل كبَت ،ورلاؿ تغطيتها زلدود ،وديكن أف تستخدـ لبلتصاؿ ابإلنًتنت عرب
الشبكة البلسلكية احمللية ،أو لبلتصاؿ بُت احلواسيب بشكل مباشر يف حاؿ تواجد احلواسيب يف نفس
رلاؿ التغطية .
 النظام العاملي لالتصالت املتنقلة :
(يعترب من اجليل الثالث لتقنيات االتصاالت ادلتنقلة ،ادلبدأ األساسي ذلذا النظاـ ىو تقسيم منطقة اخلدمة
إُف مناطق تسمى خبلاي ،ويستخدـ برج لتغطية كل خلية ،ويوفر ىذا النظاـ العديد من اخلدمات ،مثل
نقل الصوت والصورة ،وخدمات اإلنًتنت ،ومشولية التغطية اجلغرافية ابستخداـ األقمار الصناعية ،كما
يتميز بسرعة نقل عالية للبياانت ). )1
 القمار الصناعية :

تتميز االقمار الصناعية بقدرهتا على تغطية مناطق واسعة من الكرة االرضية مبا فيها ادلناطق النائية

اليت ال تتويف فيها االتصاالت لعدـ أتثرىا ابلتضاريس اجلغرافية  ،ابالضاىف اُف خدمات االنًتنيت وحتديد
ادلواقع اؿ  gpsوتقوـ ىذه التقنية على توزيع رلموعة من مدارات منخفضة ادلوقع تغطي كل منها منطقة
جغرافية معينة  ،ويتم التواصل بُت االقمار واحملطات االرضية لنقل االتصاؿ اُف الشبكات االرضية .
ومن اخلدمات اليت تقدمها االقمار الصناعية نقل الصوت والصورة والبياانت والواثئق وادلؤدترات البعدية
واالرصاد اجلوية واالستشعار عن بعد  ،والبث التلفزيوين واخلدمات اذلاتفية وتستطيع االقمار الصناعية
التعامل مع كميات ضخمة من البياانت واف تنقلها بُت احلواسيب وتستطيع تداوؿ  33الف مكادلة ىاتفية
يف وقت واحد والوصوؿ اُف رتيع الناس يف وقت واحد  ،كما تتصل االقمار الصناعية فيما بينها لنقل
االتصاؿ اُف ادلناطق االخرى  ،فإذا كانت شبكة  wi- maxتتميز ابعلى سرعة لنقل البياانت  ،كما
تتميز شبكة االقمار الصناعية ابوسع نطاؽ تغطية  .وعن طريقها ديكن التنقيب على الثروات ادلعدنية
وحتديد حالة الطقس واجتاىاتو شلا يفيد يف جدوؿ الطَتاف والسياحة والزراعة .
وتعترب مدينة دتيب يف والية اريزوان االمريكية  ،من اىم ادلدف اليت تتوفر فيها االتصاالت وادلعلومات الفعالة
حيث قامت ببناءشبكة السلكية تغطي معظم اضلاء ادلدينة لتوفَت االتصاؿ ابالنًتنت للمنازؿ وقطاع
االعماؿ والتعليم والقطاع ات االخرى  ،وابلنظر للنجاح الذي حققتو ادلدينة بدأت التجربة تعمم على ادلدف
اجملاورة وتعد الشبكة البلسلكية للمدينة اكرب شبكة مفعلة يف العاَف تعتمد على  3333عميل و 733
( )1خلود رايض صادق  ،مصدر سابق  ،ص. 31-30
733

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
نقطة اتصاؿ السلكي  ،وتوفر ىذه اخلدمات جململ سكاف ادلدينة ادلقدر عددىم  163الف ومبساحة
تغطي  43ميل مربع  ،ويوجد هبا  53الف طالب يستفيدوف من ىذه اخلدمات يف رلاؿ التعليم (. )1
 -3تقنيات مجع البياانت :

ويقصد هبا حتديد اذلوية ابستخداـ موجات الراديو من خبلؿ رقاقات ذكية ،ختزف فيها ادلعلومات ،وتتم
قراءهتا بواسطة قارائت خفيفة وزلمولة يدوايً ،بشكل آِف وسريع وآمن .ومن ادلمكن تشفَت ادلعلومات

ادلخزنة حبيث ديكن قراءهتا من قبل األشخاص ادلخولُت بذلك فقط شلا جيعل إمكانية تزوير أو تغيَت
ادلعلومات مستحيبلً.
ديكن أف تؤدي وظائف نشطة (مثل تسجيل درجات احلرارة) ،وتتألف من:
 جهاز إلكًتوين ( :)Tags Electronicلتخزين ونقل البياانت. جهاز القراءة ( :)Readersلقراءة وكتابة البياانت. ىوائي ( :)Antennasللوصل بُت األجهزة والقارئ. -4أجهزة الستشعار:

جتمع أجهزة االستشعار العديد من البياانت منا ما يتعلق بػ :ادلوقع ،احلالة الصحية ،الطقس ،ادلرور،
النشاط اإلشعاعي وغَتىا من ادلعلومات عن الظروؼ ادلناخية.

 -5كامريات املراقبة :
 -6نظم املعلومات اجلغرافية : GISعبارة عن رلموعة من الربرليات نستطيع بواسطتها إنشاء قاعدة
بياانت تعتمد على دراسة التوزيع ادلكاين للظواىر وادلعاَف واألىداؼ اليت ديكن حتديدىا يف احمليط ادلكاين،
كالنقاط واخلطوط أو ادلساحات ،حيث يعمل نظاـ ادلعلومات اجلغرايف مبعاجلة ادلعلومات ادلرتبطة بتلك
النقط واخلطوط أو ادلساحات جلعل البياانت جاىزة
السًتجاعها من أجل إجراء حتليل ذلا أو االستفسار عن بياانت من خبلذلا.

( (1دالع وهيبة  ،عمر توايت  ،دور التصال اللكرتوين يف املدن الذكية  ،املدن الذكية يف ظل التغيريات الراهنة واقع وآفاق ( أعمال املؤدتر الدويل
األول ) ج ، 1املركز الدميقراطي العريب  ،برلني  ، 2019 ،ص . 138
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 -7نظام حتديد املواقع العاملي :GPS

نظاـ عادلي مبلحي لتحديد ادلواقع بقياس ادلسافة والزمن ابستخداـ األقمار الصناعية ،ويتميز ىذا النظاـ
ابلدقة العالية يف حتديد ادلواقع .من تطبيقاتو جتميع البياانت ادلكانية عند استخداـ نظم ادلعلومات اجلغرافية،

وخاصة لتطبيقات النقل الذكي ،ومن خبلؿ الدمج بُت  GPS ،GISديكن إنتاج خ ارئط رقمية وقواعد
بياانت زلمولة يدوايً للمدف بكافة
()1
تفاصيلها وخدماهتا.
 -8األنظمة الفيزايئية السربانية وانرتنيت الشياء :
مفهوـ انًتنيت االشياء ىو مفهوـ متطور ألستخداـ شبكة االنًتنيت لتوصيل األشياء عموما اليت ذلا
قابلية االتصاؿ ابالنًتنيت الرساؿ واستقباؿ وحتليل البياانت وتنظيم العبلقة بينها بشكل يسمح ابداء
وظائف مطلوبة والتحكم فيها من خبلؿ الشبكة .
فإنًتنيت األشياء ىو شبكة واسعة من األجهزة ادلتصلة بشبكة االنًتنيت مبا يف ذلك اذلواتف الذكية
واالجهزة اللوحية  ،واي شيء تقريباً حيمل جهاز استشعار داخلو  ،كالسيارات واالالت يف معامل االنتاج
 ،واحملركات النفاثة واالت حفر آابر النفط واالجهزة ادلعدة لبلرتداء كالساعات اليدوية  ،اذ تقوـ ىذه
االشياء جبمع وتبادؿ البياانت  .وتتمحور فكرة انًتنيت االشياء حوؿ وجود عدد زلدد من االجهزة
احلاسوبية القوية يف حياتنا مثل (الكمبيوتر احملموؿ – األجهزة اللوحية – اذلواتف الذكية – ومشغبلت
األصوات ) للقياـ بوظائف تتعلق ابالتصاؿ ابالنًتنيت ألدتامها  .ومن مميزات انرتنيت الشياء (: )2
 حتسُت اخلدمات العامة التقليدية مثل النقل واحلركة ادلرورية ومواقف السيارات .
 مراقبة وصيانة األماكن العامة .
 متابعة مدى صبلحية ادلباين وادلنشآت للعمل .
 تقليل الوقت ادلهدر يف ادلعامبلت االدارية يف ادلدينة.
 توفَت استهبلؾ ادلدينة للطاقة .
 األضاءه الذكية للمدينة.
( )1خلود رايض صادق  ،مصدر سابق ،ص 35-34

( (2صالح الدين فاقي  ،املدن الذكية واألمن السيرباين  ،املدن الذكية يف ظل التغيريات الراهنة واقع وآفاق أعمال املؤدتر الدويل األول ) ج ، 2املركز
الدميقراطي العريب  ،برلني  ، 2019 ،ص . 75
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ويقوـ انًتنيت االشياء ابستخداـ بروتوكوالت قياسية مثل ) ) Http( )IPوجعلها متاحة من خبلؿ
( ) WEBحيث تتيح وبتكاليف منخفضة وابلتاِف يشمل االستشعار اجزاء اكثر من بنية ادلدينة ويكوف
االستشعار اكثر دقة وافضل مثاؿ على ذلك ىو ادارة الطاقة  .فعلى الرغم من اف الكثَت من ادلدف
استخدمت الطرؽ التقليدية يف قياس ومراقبة بعض استخدامات طاقة ادلدينة ( عرب مؤسسات عامة أو
احمللية ) حيث يتم ربط ادلباين التجارية عن طريق العدادات الذكية من خبلؿ استخداـ (تقنية
 ، (Micogridوتتيح التكلفة وامكانية الوصوؿ اليها يف انًتنيت االشياء السماح للشركات اخلاصة
استخداـ التقنيات واألجهزة مبا يف ذلك اذلواتف الذكية اليت حيملها الكثَت من ادلواطنُت اآلف فعلى سبيل
ادلثاؿ يستشعر مصنعوا السيارات بشكل متزايد السياره واحمليط وكذلك ظروؼ ادلرور وحىت توفَت بياانت
حساسة يف حالة احل وادث حيث تقوـ الشركات اذلندسية ادلدنية بنشر اجهزة االستشعار دلراقبة االجهاد
الذي حيدث يف ىياكل االنفاؽ واجلسور او نوعية اسطح الطرؽ .
 ويشارؾ ادلواطنُت من خبلؿ اجهزة استشعار منخفضة التكلفة من خبلؿ تتبع تلوث اذلواء او مستوايت
الضوضاء وذلك مبجرد استخدامهم ذلواتفهم الذكية كمنصات استشعارمتنقلة.
 -9احلوسبة السحابية
للحوسبة السحابية أتثَت كبَت يف تطور ادلدف الذكية  ،شلا اثر على طريقة ادارة ادلدف وتقدًن
اخلدمات وتعرؼ بكوهنا خدمة مقدمة للمدينة افضل الطرؽ خلفض التكاليف وزايدة الكفاءة  .وعلى
سبيل ادلثاؿ استخدمت مدينة برشلونو يف اسبانيا احلوسبة السحابية لتقدًن خدمات اذلوية وادارة االجهزة
لقوهتا ادليدانية ،لتحليل البياانت وحتسُت انظمة ادارة سجبلت العمبلء ( )CRMويتمثل العامل الثاين
الذي يدفع اُف تيب احللوؿ السحابية للمدف الذكية ىو الزايدة اذلائلة يف البياانت اليت تقوـ ادلدينة أبنتاجها
وحتليلها  ،وابلتاِف اصبح اب مكاف ادلدف االف امكانية الوصوؿ للعديد من مصادر البياانت يف الوقت
ادلناسب وبكميات كبَتة  ،وىنالك امثلة كبَتة على استخداـ احلوسبة السحابية يف رلاؿ النقل حيث كاف
ىو السباؽ يف ىذا اجملاؿ  ،وقد استغلت اتيواف احلوسبو السحابية للتعامل مع حجم البياانت الكبَتة يف
انظمة النقل الذكية.

()1

(1) Rodger Lea , op.cit , p.8-10.
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سادساً منوذج ملدينة ذكية:
مدينة سيؤول :

تعكف سيؤوؿ على تنفيذ مشروع للقياس الذكي يستهدؼ احلد من رلموع استخدامات الطاقة بنسبة
 ، %13وقد بدأ ىذا ادلشروع عاـ  ، 2312أبختبار استطبلعي يقوـ على تركيب الف عداد ذكي تزود
اصحاب ادلنازؿ وادلكاتب و ادلصانع بتقارير يف الوقت الفعلي عن استهبلكهم للكهرابء وادلياه والغاز  ،وقد
أظهر مشروع وطٍت استطبلعي عن العدادات الذكية  ،انتهى العمل فيو  2334أف نسبة  %84من
ادلشاركُت اعتادوا االطبلع على معلومات استهبلكهم للطاقة مرة واحدة يومياً أو أكثر  ،وأف نسبة % 63
أبلغوا أبف ادلشروع كاف مفيداً يف احلد من استهبلكهم للطاقة  ،واف نسبة  %71أعربوا عن رغبتهم يف
ادلشاركة يف مشاريع شلاثلة يف ادلستقبل .
أما التطبيقات ادلبتكرة  ،فيقوـ احد احياء ادلدينة من استخداـ تقنيات االتصاؿ الذكية  ،حبيث دتكن
ادلقيمُت يف احلي من تلقي معلومات عملية عن طريق األجهزة الذكية ادلثبتة على جدراف غرؼ معيشتهم ،
وللدواعي ادلتصلة بسبلمة السكاف  ،حيث تقوـ الكامَتات العامة بتكنلوجيا ) )cctvادلثبتو يف كل ركن
من اركاف الشوارع بكشف الذين يتعدوف على ادلمتلكات العامة بطريقة أوتوماتيكية  .كما اف ىنالك
رسالة اخبارية رقمية تزود السكاف والزوار ابالخبار ومنها مواعيد احلفبلت  ،وأخَتاً تقوـ خدمة ادلدينة
الشاملة ادلراعية للبيئة برصد عوامل مثل نوعية اذلواء وادلياه من خبلؿ شبكة من أجهزة األستشعار مع نقل
ىذه ادلعلومات مباشرة اُف لوحة االعبلف واالجهزة ادلوجودة يف غرؼ معيشة ادلواطنُت (.)1

قائمة املصادر :
أ -املصادر العربية :
 .1ابو النصر  ،مدحت  ،دمحم  ،ايمسني مدحت  ،التنمية املستدامة (مفهومها  ،ابعادها ،
مؤشراهتا )  ،ط ، 1اجملموعة العربية للتدريب والنشر  ،القاهرة . 2017 ،
 .2جرب  ،انتظار جاسم  ،جاسم ،شروق نعيم  ،املدن املستدامة نظام ديناميكي واسرتاتيجي
معقد ومتجاوب  ،جملة اآلداب  ،جامعة بغداد .
 .3اجلميلي  ،رايض كاظم سلماف  ،جتارب عربية واعدة يف رلاؿ التخطيط الذكي للمدف  ،عدد
خاص ابعماؿ ادلؤدتر الدوِف االوؿ برلُت – ادلانيا . 2319 ،

( (1مفيد احسان شوك وآخرين  ،ممصدر سابق  ،ص .2032 – 2030
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 .4الزواوي خَتة  ،منَت  ،نوري  ،ادلدف الذكية ادلستدامة "مدينة مصدر امنوذجاً"  ،عدد خاص
ابعماؿ ادلؤدتر الدوِف االوؿ برلُت – ادلانيا . 2319 ،
 .5سليم  ،بودليو ،شعيب  ،بوعروج  ،مسامهة التجارة االلكًتونية يف بناء ادلدف الذكية  ،عدد خاص
إبعماؿ ادلؤدتر الدوِف االوؿ برلُت – ادلانيا . 2319 ،
 .6شاىُت  ،رشاد ،هبجت  ،زلسن جبار عودة  ،دور البيئة ادلعلوماتية يف بناء ادلدينة الذكية  ،اجمللة
اذلندسية  ،العدد . 2316 ، 22
 .7الشيخلي  ،عبد الرزاؽ ابراىيم  ،نواؿ عبد الكرًن علواف  ،واقع ادارة تنمية ادلدف الذكية يف ادلخطط
االمنائي الشامل دلدينة بغداد  ، 2313رللة العلوـ االقتصادية واالدارية  ،العدد  ، 139اجمللد
.2318 ، 24
 .8صادؽ  ،خلود رايض  ،مناىج ختطيط ادلدف الذكية"حالة دراسية دمشق"  ،رسالة ماجستَت ،
كلية اذلندسة ادلعمارية  ،جامعة دمشق . 2313 ،
 .9طيلب نواؿ  ،دور تكنلوجيا ادلعلومات واالتصاالت احلديثة يف بناء ادلدف الذكية  ،ادلدف الذكية يف
ظل التغيَتات الراىنة واقع وآفاؽ ( أعماؿ ادلؤدتر الدوِف األوؿ ) ج ، 1ادلركز الدديقراطي العريب ،
برلُت . 2319 ،
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